
Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentanții părții americane 
la lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Consiliului româno-american pentru 

promovarea relațiilor economice
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, pe repre
zentanții părții americane la 
lucrările celei de-a V-a se- 
siuni a Cons liului româno- 
american pentru promova
rea relațiilor economice.

în cadrul întrevederii, re- 
levîndu-se de ambele părți 
rezultatele bune obținute în 
■cooperarea și schimburile e- 
conomice dintre România și

Lucrările Consfătuirii pe 
țară a oamenilor muncii 

din comerțul socialist »
început, 
lucrările

In Capitală au 
marți dimineață, 
Consfătuirii pe țară a oame
nilor muncii din comerțul so
cialist, convocată din iniția
tiva și la indicația secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrările Consfătuirii e- 
veniment de o deosebită im
portanță în activitatea co
mercială a întregii țări, me
nit să contribuie la îndepli
nirea cu și mai bune rezulta
te a sarcinilor puse de con
ducerea partidului și statului 
în fața acestei deosebit, de 
importante ramuri a econo
miei, iau parte peste 2 500 
de de'egați, reprezentanți ai 
ceior peste 400 000 de oa
meni ai muncii din comerțul 

îîosîTu socialist, constituiitdu-se 
într-o nouă și grăitoare ma
nifestare concretă a demo
crației noastre socialiste, a 
preocupării constante a con
ducerii partidului și statului 
nostru de perfecționare ne
întreruptă a activității din 
toate domeniile vieții econo
mice și sociale din țara noas
tră.

Participă, de asemenea, ca

la 
de

Integrate activ în efortul 
general de perfecționare a 
activ.tații economico-sociale, 
organele, și organizațiile de 
smdicat își intensifică preocu
pările pentru mobilizarea 
colectivelor de muncă 
îndeplin’rea sarcinilor 
plan și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă. 
Acțiunile comitetelor de sin
dicat din întreprinderi și 
instituții, ale b.rourilor gru
pelor sindicale sînt înscrise 
plenar sub semnul noilor e- 
xigenje trasate de conduce
rea de partid, avînd drept 
țel transformarea cantității 
într-o nouă calitate.

"Fără îndoială;- activitatea 
productivă oferă un larg 
cîmp de afirmare pentru cei 
investiți cu răspundere în 
domeniul muncii sindicale. 
Sînt evidente rezultatele bu
ne, dobîndte în sprijinul 
creșterii producției la între
prinderile miniere și celelal
te unități economice, pentru 
organizarea și intens,ficarea 
întrecerii socialiste, acțiunile 
specifice întreprinse pentru 
popularizarea experienței 
pozitive, a inițiativelor va
loroase, pentru stimularea 
creativității tehnice, desfășu
rarea unei activități pătrun
se de ordine și disciplină, 
de răspundere față de res
pectarea normelor tehnologi
ce și de protecția muncii. 
Cu toate aceste rezultate, ca
re fac nota dominantă a ac
tivității, în cîmpul de afir
mare din domeniul muncii 
sindicale sînt cantonate în
semnate resurse aflate, de 
altfel, în atenția și preocu- 

S.U.A., s-a apreciat că exis
tă perspective favorabile 
pentru înfăptuirea și depăși
rea obiectivelor și cifrelor 
convenite cu prilejul recen
tei vizite a președintelui 
României în Statele Unite, 
în acest context, s-a eviden
țiat faptul că dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei 
României creează largi po
sibilități pentru o conlucra- 

invitați, membri ai C.C. 
P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții centra
le, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai or
ganismelor economice, prim- 
vicepreședinți și vicepreșe
dinți ai consiliilor populare 
județene, cadre din centrale
le industriale, din unități 
și întreprinderi furnizoare de 
bunuri de larg consum.

Lucrările Consfătuirii 
fost, deschise de
Manea Mănescu, 
Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R.
nistru al guvernului 
spus :

Consfătuirea pe 
oamenilor muncii din comerț, 
cooperație și turism a fost 
convocată din inițiativa con
ducătorului iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Imi revine deosebita o- 
noare de a vă transmite un 
cald salut și urări de succes 
consfătuirii dumneavoastră 
din partea tovarășului Nico'ae 
Ceaușescu, secretarul gene-

au 
tovarășul 

membru al 
Executiv 

prim-mi- 
ca re a

țară a

(Continuare în pag. a 4-a)

pările consiliului municipal 
al sindicatelor.

Sub îndrumarea permanen
tă a organelor și organiza
țiilor de partid, comitetele 
de sindicat, birourile grupe
lor sind cale au acționat și 
acționează în continuare 
pentru cunoașterea, însuși

rea și aplicarea hotărîrilor 
adoptate de conducerea de 
partid și a legilor țării, fo-
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Acum, 
pe agenda 
organizațiilor 
de sindicat
«zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

losind în acest scop o ga
mă largă de căi : învăță-
mintui politico-ideologic, ac
țiunile de propagandă prin 
conferințe, propaganda vizua
lă și auditivă, munca de la om 
la om. Preocupări atente pot 
fi evidențiate la întreprin
derile min ere Uricani, Pa- 
roșeni, Petriia, Vulcan, la 
cele trei secții de preparare 
a cărbunelui de la Coroești, 
Lupeni și Petriia, la I.U.M.P., 
C.C.S.M., I.C.M.M., în do
meniul sanitar și altele. S-a 
recurs, deseori, la mijloace 
eficiente, cum sînt organiza
rea unor schimburi de expe
riență, editarea de toi volan
te, broșuri și afișe cu o bo
gată încărcătura propagan
distică. Cu spr j'nul asocia
ției juriștilor au avut loc, în
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Miercuri, 28 iunie 1978

La secția de sortare a 
noii preparații din Live
zeni, constructorii și mon- 
torii lucrează în avans fa
ță de grafice. Echipelor 
de montaj conduse de 
Spiru Ciorfea și Nicolae 
lorga le revine un im
portant rol în devansarea 
execuției.

Foto : Ion LICIU

în ziarul de azi
îmbunătățiri în trans

portul spre Lupeni și 
Uricani.

(în pag. a 2-a)
Se naște o fabrică

(In pag. a 3-a)

întreprinderi și instituții, pre
lucrări, dezbateri și consul
tații pe teme juridice, pen
tru mai buna cunoaștere a 
legilor recent adoptate de 
forul legislativ suprem al 
țării. în adunările grupelor 
sindicale au loc, cu regula
ritate, informări politice asu
pra 'principalelor evenimente 
interne și externe din viața 
partidului și statului, cit și 
asupra hotărîrilor și măsuri
lor adoptate de organele ju
dețean și municipal de par
tid.

în contextul creat de noile 
hotărîri pr.vind introducerea 
indicatorulu producției ne
te, comitetele de smdicat, 
birourile grupelor sindicale - 
îndeosebi din un tățile min'e- 
re - au desfășurat o vie ac
tivitate de mobilizare a co
lectivelor de muncă — sec
toare și brigăzi - pentru 
creșterea producției fizice, a 
productivității muncii și ran
damentelor, concomitent cu 
reducerea cheltuielilor mate
riale. Aici se află, de altfel, 
o mare parte din resursele 
interne aflate în atenția or
ganelor și organizațiilor de 
sindicat pentru valor.ficarea 
cărora se depun în continua
re strădanii permanente. - In 
acest scop, se acționează , 
pentru ca fot mai multe for
mații de lucru și colective 
din cadrul sectoarelor să a- 
plce criteriile și obiectivele 
de întrecere ale inițiativelor 
muncitorești, care răspund 
cerințelor de perfecționare 
puse în fața întreprinderilor.

• (Continuare in pag. a 2-a)

Plenara Comitetului 
municipal de partid

Ieri după-amiază a avut 
loc plenara Comitetului mu
nicipal de partid. Au parti
cipat membri și membri su- 
pleanți ai comitetului mu
nicipal, membrii comisiei mu
nicipale de revizie, membrii 
consiliului municipal de edu
cație politică și cultură so
cialistă, activul de partid 
din domeniul propagandei, 
învățâmîntului și culturii, a- 
paratul de part d, activiști ai 
comitetului municipal al 
U.T.C., președinții comitete
lor de cultură și educație 
socialistă de la orașe, di- 
rectorii caselor de cultură și 
cluburilor.

La plenară a luat parte 
tovarășul Gheorghe Vasiu, 
secretar al Comitetului 
dețean de partid.

Plenara 
toarea 
vitatea desfășurata de orga
nele ------ —*::l- J-

• (Continuare in pag. a 2-a) 

partid, 
pentru 
ideologică și cuhural-educa- 
tivă a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii, 
potrivit sarcinilor stabilite 
de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste 
și Conferința Națională a

ju-

a adoptat urmă- 
ordine de zi : Acti-

și organizațiile de 
sindicat și ale U.T.C. 
pregătirea politico-

' t

Un raid de noapte (schimburile 2 și 3) efectuat în 26 iunie 
ne-a oferit, prin situațiile întilnite la cîteva întreprinderi miniere, 
răspuns la întrebarea :

CUM SE RESPECTĂ UN ORDIN?
a tost
recen- 

ce au 
Combi-

Ordinul la care ne refe
rim, deci mai vechi, 
întărit într-una din 
iele ședințe de lucru 
avut loc la nivelul 
natului minier Valea Jiului, 
în cîteva cuvinte reamintim 
conținutul acestui ordin pen
tru că, după cum veți cons
tata, ia o bună parte din 
întreprinderi acest ordin, 
chiar dacă se cunoaște, și 
nu poate fi altfel, nu se 
respectă.
• Personalul tehnic și in-- 

gineresc din cadrul servici
ilor să fie repartizat pe 
schimburi, sectoare, raioane, 
locuri de muncă, unde tre
buie să urmărească respec
tarea :

- orelor de program, de 
lucru efectiv în subteran ;

or-
de

ro-
poii-

Ac- 
orga- 

de

partidului; Preocuparea 
ganelor și organizațiilor 
partid, de masă și obștești 
pentru aplicarea în viață a 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973 și a sarcinilor re
ieșite din cuvînțările secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la creșterea 
lului femeii în viața 
tică și socială a țării ; 
tivitatea organelor și 
nizațiiior de partid, 
masă și obștești, a consili
ilor oamenilor muncii pen
tru rezolvarea propuner,lor, 
reclamațiilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii.

La dezbateri pe marginea 
celor prezentate, au luat 
cuvîntul tovarășii Aurel Bîr- 
lea, Aurel Suciu, Maria Crai
nic, loan Orza, Virgil Stă- 
nescu, Cornel Platon, Carol 
Schreter, Gheorghe 
nu, Aurel Comșa, 
Gherghe și 
Gheorghe.

în încheierea 
lor a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Vasiu.

In problemele analizate 
plenara a adoptat măsuri co
respunzătoare.

î Golea-
Nicolae 

Constantin

dezbateri-

- programelor de lucru și 
N.D.P.M. la locurile de 
muncă din sectoarele, raioa
nele de care răspund.
• La fiecare schimb să se 

ia raportul de activitate pe 
locuri de muncă, sectoare și 
întreprinderi.

Să vedem cum s-a respec
tat acest ordin la cîteva din 
întreprinderile miniere.

I.M. Lenea, ora 20,55

...OFIȚERUL DE
SERVICIU NU A

VENIT DIN CONCEDIU

Situația realizării produc
ției fizice — la zi peste 
9 000 de tone restanță față I

îndeplinit
Cu un avans de patru zi

le lucrătoare, colectivul mi
nerilor din Uricani produ
ce, încă de ieri, în contul 
semestrului II al anului.
Vrednicia recunoscută a co
lectivului, spiritul de buni or
ganizatori al muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor mi
nei se material’zează de la 
începutul anului pr’ntr-un < 
plus de mai mult de 10 000 
tone cărbune extrase pes
te prevederi, în condițiile în 
care productivitatea mun
cii este, de asemenea, de» 
pășită.

★
Cu cele 3800 tone cărbu» 

ne extrase suplimentar dă 
la începutul anului, colec- j 
tivul sectorului V al I.Mv i 
Lupeni - primul pe între- 1 
prindere - și-a îndeplinit cu 
aproape cinci zile mai de- i 
vreme prevederile de plan ■ 
pe semestrul I. Cunoscutele 
brigăzi ale sectorului con
duse de Vasile Rusia Miha» 
Vîrzaru, Vasile Codreanu și‘ 
losif Țurcaș, toate celelalte 
formații de muncă și-au a-i 
dus o contribuție însemnată) 
la obținerea acestui succes.i

★
La cele două obiective de , 

bază pe care le execută în > 
actuala etapă constructorii șw

Șantierului nr. 2 j
- Livezeni aii

- instalația puțului) 
de extracție și’

sortare a noii pre-

montorii 
Petroșani 
I.C.M^M. 
principal 
secția de 
parații d’n Livezeni au fost 
atinse stadii fizice corespun
zătoare semestrului II al a- 
nului. S-au remarcat prin 
ritmul intens în care au e- 
fectuat lucrările cuprinse în 
grafice echipele conduse ae 
lorga Nicolae - montori, i 
Gheorghe Doca - dulgheri, ■ 
Dumitru .Năstase - fierar-be- 
toniști și Vasile Șeftun ■— be» ' 
ton’ști.

intor- 
„In a*  

schimb nu avem ofițer 
serviciu. Tovarășa care 
programată nu a venit 
concediu.

de sarcinile de plan ale lu
nii. Deci o situație nemulțu- 
mitoare. Ei bine, în seara zi» 
lei respective, la ora amin
tită, dispecerul de serviciu, 
tehnicianul miner Pascu Zgîr- 
cea ne furnizează o 
mafia dezarmantă •.
cest 
de 
era 
din 
aici, pînă acum vreo 10 mi» 
nute, directorul întreprinde
rii și ing’nerul șef electrome
canic". Deci cam de pe la 
ora 20,45 toate sarcinile pri»

Dorin GHEȚA

Dar a fost



.--------------- ---------

îmbunătățiri în transportul spre 
Lupeni și Uricani

în uliima perioadă de 
timp, pe adresa redacției au 
sosit cîteva scrisori care cu
prind ses zări și propuneri 
referitoare la transportul in
terurban din municipiu. în 
numele unui grup de nave
tiști de ia Prepctratia Co- 
roești, tovarășul N. Ștefă- 
nescu sesizează că de multe' 
ori autobuzele de Uricani 
circulă foarte aglomerate, 
în timp ce acelea de Lupeni
- Petroșani abia duc cîțiva 
călător.. Scrisoarea se înche
ie cu propunerea de a se 
modifica graficul de circula
ție astfel incit autobuzele 
Petroșani - Uricani să cir
cule din 15 -în 15 minute, 
iar cele de Petroșani - Lu
peni din 30 în 30 de minute.

Analizînd sesizarea aces
tui grup de navetiști, con
ducerea E.T. Petroșani, ne-a 
furnizat următoarele noutăți 
pentru perioada de vară : 
Programul stabilit pe baza 
unui calcul de eficiență eco
nomică și a unei investigații 
vizînd optimizarea circulației 
autobuzelor pe t'-aseul Pe
troșani — Lupeni -Uricani în 
perioada de vară — pre
vede ca autobuzele Petroșani
- Uricani să circule din 20 
în 20 de minute, iar între 
fiecare 20 de minute să fie 
introduse autobuze de Pe
troșani - Lupeni. Astfel, spre 
Lupeni din Piața Victoriei - 
Petroșani, circulă autobuze 
din 10 în 10 minute, cu sco
pul de a se evita aglome
rările. Des gur, cei ce doresc 
să meargă direct la Uricani,

Expoziție de produse 
culinare cu vi uzare

v Ieri dimineața la unitatea 
„Gospodina" nr. 310 din 
Petroșani s-a deschis 
o expoziție de produse 
culinare cu vînzare organi
zată de I.C.S.A. și A.P. Pe
troșani. Publicul consumator 
prezent în număr mare a a- 
vut posib litertea să cunoas
că o gamă variată de pro
duse noi de patiserie, pre
parate și semipreparaîe reci. 
Bucătăreasa Maria Brîndău 
de ia Laboratorul de prepa
rate reci din Petroșani a a- 
vut amabiliraiea să ne pre
zinte o parte din produsele 
expuse.

- La aperitive expunem 
pentru prima oară cîteva 
sortimente noi de sezon. Ex- 

, poz.ția prezintă de aseme
nea o gamă variată de se- 
mipreparate din carne și le
■■■•■■■■■■■■■■it

• ill' mote din pag. I) 

mai puțini la număr corn-' 
parativ cu cei ce circulă pî- 
nă la Vulcan sau Lupeni, au 
asigurate autobuze directe, 
din 20 în 20 de minute. Na
vetiștii pe distanțele Vulcan 
- Uricani și Lupeni - Uricani, 
trebu e să țină și ei seama 
de acest orar pentru a evi
ta aglomerările. Conducerea 
E.T. Petroșani a stabilit ca 
în perioadele de circulație

de vîrf, adică dimineața în
tre orele 4 - 8 și ziua între 
orele 12-20, să circule' pe 
traseele urbane și interurba
ne un număr sporit de auto
buze și cu o mai mare ca
pacitate. între orele 8-13 și 
după ora 20, perioade de 
timp în care numărul de că
lători scade considerabil 
comparativ cu perioada „de 
vîrf", pe tot timpul vacanței 
elevilor vor fi suspendate, 
(temporar, deci) autobuzele 
Petroșani - Lupeni. în aceas
tă perioadă circulă însă din 
15 în 15 minute, autobuze
le Petroșani - Uricani, care 
au o capacitate mai mare.

gume, produse solicitate 
toarte mult de gospodine. 
Cît privește semipreparatele 
de patiserie începînd de as
tăzi punem la dispoziția 
cumpărătoarelor aluaturi în 
stare crudă.

Expoziția la a cărei rea
lizare și-au adus contribuția 
bucătăresele Elena Blaj, Ber
ta Haidu, întreg colectivul 
Laboratorului de preparate 
reci d n Petroșani condus de 
Ion llieș, precum și cofetare
le Cornelia Căprărița, Ștefa- 
nia Mate și Emilia Ardelean 
de la secția Patiserie a labo
ratorului din Petrila, are me- 
n'rea de a sonda gustul pu
blicului consumator, în scopul 
lansării unor noi produse tip 
„Gospodina".

Maria PREDOȘAN 

CUM SE RESPECTĂ UN
de tone cărbune mai puțin 
oecît era preliminat...

I.M. Petrila, ora 21,25 

„IN MINĂ AU I OST...“ 
SAU „MI SE PARE CĂ 

ESTE...“

Dispecerul Petre Vatavu, 
pînă la sosirea inginerului 
Paul Roliinger, ofițerul de 
serviciu din schimbul II, ne 
informa că în ceea ce pri
vește vreo dispoziție a con
ducerii privind repartizarea 
personalului TESA, din ca
drul serviciilor, pe schimburi 
nu-și amintește să-i fi fost 
pusă la dispoziție. Ofițerul 
de serviciu își amintea însă 
că s-ar fi dat o astfel de dis
poziție sau că există, dar 
la dînsul nu a ajuns. Din ci
te își aminteau cei doi ne-
avînd vreun ordin sau dis
poziție cu nume și respon
sabilități nu aveau după :e

După vacanță se va reveni 
la programul de circulație 
din 10 în 10 minute, spre Lu
peni și respectiv din 20 în 
20 de minute spre Uricani.

Desigur, în buna desfășu
rare a transportului interur
ban are o mare importanță 
respectarea cu str ctețe a 
graficului de circulație de 
către șoferii de pe aceste 
autobuze. Sesizarea tovară
șului Alexandru Tătar, care 
ne-a scris --- fără să preci
zeze cum ar fi trebuit - da
ta, ora, ziua - că a așteptat 
autobuzul în zadar mai mult 
de 30 de m nute pe ruta 
Petroșani - Uricani, nu s-a 
dovedit a fi întemeiată. Din 
investigat i’e noastre rezul
tă că, în general, cu mici 
și rare î.ntîrzieri accidenta
le, de cel mult 2-3 minute, 
autobuzele de pe ruta Uri
cani - Petroșani pleacă și 
sosesc conform orarului sta
bilit.

Supunem atenției conduce
rii E.T.P. propunerea formu
lată de tovarășa Margareta 
Mica, din Lupeni, de a se 
suprapune stația Bărbăteni 
- cap de I nie cu cea stabili
tă la numai 100 m distanță 
de aceasta pentru autobuze
le Uricani - Petroșani și Cîm- 
pu lui Neag - Lupeni. S-ar 
evita astfel nemulțumir’le 
justificate ale călătorilor din 
acea zonă, care asistă uneori 
la trecerea prin s'ația cap 
de linie Bărbăteni a autobu
zelor cu care ar putea că
lători mai repede la Lupeni.

V. STRAUȚ

verifica, - „în mină au 
fost...", „trebuie să fie...", 
„l-am văzut și pe...“, „mi 
se pare că a intrat și..." și 
începea o înșiruire de nu
me de ingineri și subingineri, 
marea majoritate din ca
drul sectoarelor, șefi de 
sectoare și adjuncți șefi de 
sectoare.

Din personalul TESA, cu 
certitudine, ni s-a spus că a 
fost în schimbul II, la aba
tajul mecanizat, (de la ora 
13 la 19], inginerul Eugen 
Nicoară.

I.M. Paroșeni, ora 22,30
ORDINUL ESTE 

RESPECTAT LITERĂ 
CU LITERA

La dispeceratul întreprin
derii, inginerii și sub.nginerii, 
tehnicienii cuprinși în dis
poziția internă cu nr. 390 
se informau, își notau în 
carnete situația fronturilor

Carnet 
tehnic

TURBOAGREGAT PENTRU 
ÎNCĂLZIRE URBANA

Institutul de cercetări și 
proiec.âri pentru, echipamen
te termoenergetice d.n Ca
pitală a elaoorat pro ectul 
unei noi instalații de termo- 
ticare urbano, ca,e as gură 
în condițiile unu. consum re
dus de combustibil, energia 
necesară încălzim a 18u(J0 
apartamente. Turboagrega- 
tul a :ărui fabs icație în se
rie este asigurată de colec
tivul înt eprmderii de ma
șini g. e e - București, răs
punde dezideratelor de pro
ducere a energiei în condiții 
cît mai econom ce. Proiec
tantul a identificat cele mai 
potrivite rezolvări pentru e- 
tanșarea turbinei, care „îm
piedică pierderea de aburi 
și creează, în același timp 
păsibil tatea recuperării a- 
cestuia și recirculării lui în 
instalație.

Toate aceste performanțe 
recomandă noul agregat 
drept o realizare de seamă 
a tehnicii românești.

Primul agregat de acest 
gen a fost livrat municipiului 
Constanța.

AVERII TOR AUTOMAT

Colectivul de cercetători 
de la Institutul de meteoro
logie și hidrologie din Capi
tală este autorul unui aparat 
original — avertizor automat, 
care semnalizează :înd apele 
rîurilor depășesc cotele de 
atenție. Aparatul poate fi 
cuplat la un dispozitiv pen
tru avertizare locală sau la 
un echipament de emisie 
pentru avertizarea la mare 
distanță.

de lucru de care răspun
deau, situație transmisă din 
subteran. îmbrăcați în haine 
de șut, așteptau să intre în 
subteran împreună cu schTri
bul IV. O bună parte din
tre ei, cu o noapte înainte, 
fuseseră în schimbul III sau 
IV, dar fiind anunțați aca
să, s-au prezentat la servi
ciu fără nici o urmă de pro
test. Disciplina este discipli
nă, iar la Paroșeni se află 
la ea acasă.

Pe aceeași dispoziție '-era 
trecut și șeful de schimb al 
întreprinderii - inginerul șef 
Ion Besserman - și obligați
ile personalului trecut în dis
poziție.

în 26 iun’e, la ora 17,20, 
în prezența șefului de sector, 
de la I, subinginer liici 
Garaliu, a pornit un nou a- 
bataj mecanizat. La ora 22,30 
șeful de sector nu ieșise din 
mină. Vrea să se convingă 
că totul este în ordine.

Intensificarea 
întrecerii socialiste

ce,ea socialis ă pe anul 1977,• 'U r ni a ' e din pag I)

Ne referim, desigur, la 
„Brigada înalte, productivi
tăți", „Contul colector de 
economii al sectorului", „Bri
gada de producție și educa
ție" și iaiîe in țiative cărora, 
viața le-a dat girul confir
mării dovedind atît oportu
nitatea cir ș> eficiența lor, 
acolo unde aplicarea a fost 
urmărită îndeaproape, cu 
răspundere sporită. Pentru 
a încheia șirul unor preocu
pări majore -- fără pretenția 
de a face o enumerare to
tală - mai amintim doar a- 
tragerea unui număr tot mai 
mare de cadre tehnco-ingi- 
nerești în desfășurarea în
trecerii socialiste și intensi
ficarea mișcării de creație 
țehnico-șt ințifică de masă, 
pentru găsirea de no; solu
ții în rezolvarea problemelor 
pe care le ridică comptexi-, 
tafea procesului de produc
ție prin introducerea meca
nizării, organizarea științifi
că a producției și a muncii.

Dar, rezultatele obținute nu 
se situează la același nivel 
în toate întreprinderile și u- 
nitățile economice. Pornind 
de la această constatare, 
consil ul municipal ai sindi
catelor are în vedere intensi
ficarea muncii de îndrumare 
și control pentru eliminarea 
unor lipsuri re se mai mani
festă în activitatea organe
lor și organizațiilor de sin
dicat.

Așa de exemplu, producti
vitatea muncii, indicatorul 
sintetic în care se oglindesc 
preocupările mai multor fac
tori, nu a stat în suficientă 
măsură în atenția comitete
lor de sindicat și organelor 
colective de conducere din 
întreprinderile min’ere. La 
nivelul formațiilor de lutru 
nu au fost rezolvate toate 
problemele privind asigura
rea condiți lor tehnico-nîate- 
riale și organizatorice pentru 
desfășurarea cu cele mai 
bune rezultate a întrecerii 
socialiste. La întreprinderile 
miniere Lonea, Aninoasa, 
Lupeni și Bărbăteni procen
tul de brigăzi rămase sub 
plan este, în fiecare lună, 
în medie de 30-40 la sută. 
La aceste locuri de muncă, 
deși au fost repartizați in
gineri, tehnicieni și » maiștri 
avînd sarcina de a acorda 
asistența tehnică necesară 
ieșirii din impas, problemele 
producției nu sînt soluționate. 
Unele comitete de sindicat, 
cum sînt cele de la întreprin
derile m'niere Livezeni, Băr
băteni, de la I.U.M.P. și al
tele nici pînă Io data ac
tuală nu au stabilit și popu
larizat evidențiații în între-

ORDiN?
I.M. Aninoasa, ora 23,30

DOVEZI CERTE ALE 
NECESITĂȚII 
RESPECTĂRII

ORDINULUI PRIMIT

Și aici, dispecerul și o- 
fițerul de serviciu nu cu
nosc de existența vreunei 
dispoziți. privind aplicarea 
ordinului amintit. De fapt, în 
afara șefului sectorului de 
investiții și ofițerului de ser
viciu, la întreprindere nu se 
mai afla nici un cadru TESA.

Pe puțul din incinta minei, 
minerii coborau în subteran 
îndreptîndu-se spre locurile 
de pontaj - la mina Aninoa
sa pontajul se efectuează în 
subteran. Metodă bună, ca
re ar economisi mult timp, 
numai că... LA ORA 23,55 
MINERI, ȘEFI DE SCHIMB, 
LĂCĂTUȘI Șl ARTIFICIERI 
ÎNCĂ MAI ERAU LA SU
PRAFAȚĂ. De la semnalistul 
din schimb aflăm că la ora

fapr ce denoiă interesul scă
zut aî factor.ior răspunzători 
pentru si mularea ; întrecerii 
și, în ultimă instanță, pentru 
obținerea unor rezultate me
reu măi bune. în afle unități, 
pînă ia această dată nu a 
fost întocmită o evidență cla
ră a aplicării inițiativelor 
muncitoreșt, în vederea ur
măririi modului în care sînt 
îndeplinite criteriile și obiec
tivele de întrecere. Cit pri
vește stimularea mișcării de 
inovații, este suficient să a- 
mhti’m cîteva exemple : la
I.M.  Paroșeni, din cele 11 
studii propuse la începutul 
anului, au fost rezolvate pî
nă în prezent doar 3, la I.M. 
Lonea, din 1,8 au fost rezol
vate 6, la I.M. Aninoasa, din 
14 au fost rezolvate 4, în 
celelalte întreprinderi minie
re preocuparea în acest do
meniu fiind și mai scăzută.

Supuse unei analize exi
gente, aceste neajunsuri stau 
în atenția organului munici
pal al sindicatelor, preocu
pat îndeaproape de elimi
narea lor, de ridicarea între
gii activități desfășurate în 
domeniul sindical pe noi 
trepte calitative. în centrul 
atenției consiliului municipal al 
sindicatelor se află îndeosebi 
intensificarea preocupărilor 
pentru întăr'rea d'sciplinei 
tehnologice și de producție, 
pentru ridicarea tuturor bri
găzilor la nivelul planului, 
îndeplinirea normelor de lu
cru și respectarea normelor 
de protecție a muncii, gos
podărirea chibzu tă a mate
rialelor, combustibilului, e- 
nergiei, folosirea deplină a 
timpului de lucru.

La încheierea unei etape 
de întrecere - semestrul I - 
odată cu evidențiere forma
țiilor situate pe Tocuri frun
tașe la producția fizică și 
economisirea de materiale, 
va ieși la iveală și activita
tea desfășurată în domeniul 
s’ndical. Anticipăm o co'nclu- 
z'e de care va trebui să se 
țină seama : acolo unde
preocuparea organelor și or
ganizațiilor de sindicat pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
proprii a fost majoră, rezul
tatele vor fi pe măsura stră- 
dan ilor, a pasiunii și răs
punderii că care s-a acțio-r 
nat pentru realizarea obiecti
velor deosebit de importan
te ce stau în fața colectivelor 
de muncă : creșterea pro
ducției fizice, reducerea 
cheltuielilor materiale, desfă
șurarea. unei activități mar
cate de o eficiență econo
mică sporită.
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23,40 intrarea personalului 
trebuia oprită, dar ea con
tinuă și după ora 24. Ca o 
„compensație", în același in
terval de timp, începînd cu 
ora 23,55 din subteran a- 
par la suprafață muncitori 
din schimbul III. Securile de 
pe braț demonstrau că nu
mai mineri puteau fr.

Față de o astfel de si
tuație, se impun pentru con
ducerea întreprinderii cîte
va întrebări : Cînd au ajuns 
la locurile de muncă cei ca
re la ora 24 și după a- 
ceastă oră încă mai erau 
la suprafață ? Cînd au pă
răsit locul de muncă cei ca
re la ora 23,55 se aflau a- 
fară, în rampa puțului ? Cum 
au făcut pontajul și con- 
trapontajul maiștrii ? Cine a 
luat raportul activității des
fășurate în schimbul III, da
că nimeni nu a fost numit să 
o facă ?

Credem că situația în- 
tîlnită la mina Aninoasa, 
ca de altfel la Petrila și 
Lonea sînt dovezi certe ale 
necesității respectării or
dinului primit, mai ales 
că este ORDIN.
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vind controlul și îndruma
rea, supravegherea și inter
vențiile în caz de necesitate 
au rămas numai în seama 
dispecerului de serviciu, 
pentru că, de la acea oră, 
în incinta întreprinderii nu 
se mai afla nici un alt teh
nician sau inginer. Șefii de 
sectoare plecaseră și ei a- 
casă după ce au luat rapor
tul de la schimbul II, .ar în 
mină se aflau, după infor
mațiile furnizate de dispecer, 
doar... doi adjuncți ai șe
filor de sectoare, maiștrii 
minieri principali de la sec
toarele, iii și IV. Atît, și ni
meni altcineva. Oare situația 
în care se află mina nu .i-a 
convins de necesitatea unei 
asistențe tehnice. întărite ? 
Sau, tovarășii din condu
cerea întreprinderii au con
siderat că ori cu tehnicieni 
și ingineri, ori fără ei, si
tuația fot nu se schimbă și 
atunci ?!...

...în schimbul II a! zilei de 
26 iunie se exfrăsese cu 150
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Artă plastica
Holul Combinatului minier Valea Jiului se va 

îmbogăți în curînd cu o nouă lucrare de înaltă 
ținută artistică, aparținînd artistului plastic amator 
Ladislau Schmidt.

Un basorelief inspirat din munca modernă a 
minerilor de azi.

Lucrarea este intitulată „Montînd noul com
plex mecanizat" și sugerează pregnant meseria de 
miner tehnician.

învățătorului
Ziua învățătorului — 30 

iunie — este marcată de 
o gamă variată de ac

țiuni premergătoare, or
ganizate de instituțiile de 
învățămint din întreaga 
țară, ce au ca tematică 
preocupările corpului di
dactic pentru perfecțio
narea continuă a proce
sului instructiv-educativ în 
școli și facultăți, pentru 
integrarea învățămintului 
cu cercetarea și producția, 
pentru încheierea cu suc
ces a anului școlar și or
ganizarea în cît mai bune 
condițiuni a vacanței.

La 30 iunie, în munici
pii, orașe și centre de co
mune vor avea loc adu
nări festive consacrate 
lei învățătorului.

Aceste manifestări 
prilejui un bilanț al 
zultatelor obținute in 
tualul an școlar pentru 
înfăptuirea politicii parti
dului în domeniul învăță- 
mîntului, contribuția ca
drelor didactice la forma
rea pentru muncă și via
ță a tinerei generații.

/ (Agerpres)
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Se mai întîmpiă în viață 
și momente de sfadă cu veci
nul, dar, dacă nu există lu
cidă cumpănire a faptelor, o 
singură vorbă aprinde pălă- 
laia unei vrăjmășii, care 
mocnise uneori ani de zile, 
iar cînd, peste .,focul" duș
măniei se mai toarnă și... 
alcool, consecințele confrun
tării sînt uneori grave.

între Vasile lanăș și mai 
tînărul său vecin din Ani
noasa Aurel i Cățel, existau 
motive de ceartă de mai 
multă vreme, dar „apetitul" 
confruntărilor sporea îndeo
sebi cînd se aflau în grădi
na de vară din Aninoasa. A- 
colo unde, amîndoi, se cins
teau din belșug cu rudele 
sau prietenii. Pe la începutul 
lunii martie cearta a degene
rat în bătaie, care a avut 
ca urmări vătămarea grava 
a lui Vasile lanăș, aflat a- 
poi 30 de zile în îngrijiri 
medicale. La intervențiile lu
crătorilor de miliție și ai 
procuraturii cei doi adver
sari au regretat cele întîm- 
plate și s-au împăcat. Cei 
din jur au crezut că astfel 
se pune stavilă îndelungate
lor lor certuri. S-au înșelat. 
Tocmai cînd începuseră să 
se convingă de acest lucru.

s-a
se
au 
de retribuție, în grădina 
vară din Aninoasa.

Știindu-le „arțagul", 
menii i-au îndemnat să plece 

lor. Fiecare 
însă recitalul 
ia închiderea 
plecat împreu- 
de gît. Cul-

întîmplat în trecut și 
va mai repeta, cei 
ajuns din nou, într-o

nu 
doi 
zi 
de

oa-

pe la casele 
și-a continuat 
bachic, pînă 
localului. Au 
nă, ținîndu-se 
mea, să mai zică lumea că 
sau dondănit vreodată I S-au 
cam mirat, în acea seară 
mesenii de la Pescăruș ; ș-or 
fi zis că le-a venit mintea la 
cap, dar a doua zi o veste 
neașteptată a ocolit comuna. 
Cei doi ajunseseră la spital, 
pentru a-și obloji rănile pe 
care și le făcuseră reci
proc, cu același cuțit, care 
trecuse dintr-o mînă în alta. 
Din fericire rănile au fost su
perficiale, dar de atunci se 
amenință în continuu.

...S-or întreba unii < 
de ce acordăm o atenți 
de mare celor doi 
vrăjmași, de vreme ce, 
băutură, se dau mereu 
spectacol. în primul 
pentru a-i convinge să 
dușmănia la o parte, 
mai ales băutura, altfel

cititori 
ie așa 
vecini 

la 
în 

rînd, 
lase 
dar 

cine

știe ce se mai întîmpiă și 
vor avea de suferit amîndo- 
uă familiile lor. în al doilea 
rînd, pentru a sublinia fap
tul că oamenii din Aninoasa 
vor să curme pentru totdea
una această îndelungată 
ceartă. Au intervenit, în mai 
multe rîndurî, alături de lu
crătorii de miliție, au încer
cat cu vorba bună să-i lă
murească asupra consecin
țelor nefaste ale vrăjmășiei 
lor violente. Și deși nu au 
reușit să-i convingă întruto- 
tul, n-au lăsat baltă gîn- 
durile lor de împăcare, dim
potrivă, i-au chemat dumi
nică în fața sfatului ome
niei, care funcționează pe 
lîngă consiliul popular. Vor 
să le pună în vedere pentru 
ultima dată să redevină oa
meni adevărați. Că, dacă cu 
vorba bună nu înțeleg, li se 
găsește iute „ac de cojocul 
lor", fiindcă legea poate pu
ne capăt și acestei discordii 
pornite din nimic. Să sperăm 
și noi, alături de obștea A- 
nmoasei, că cei doi vecini 
vor asculta înțeleaptă vor
bă a oamenilor, în sfatul 
nume tocmit pentru ei.

Ion VULPE, cu sprij?n*ul  
It. maj. Virgil DUDU

Q-

va 
funcțiune. Va ii o zi 
pe care cele peste 
muncitoare ale l,a- 
datorăm politicii în- 

a partidului nostru,

Strada Lunca, nr. 117. Ne fectuind toate lucrările ceru- moție ziua cind fabrica 
aflăm pe șantierul primei fa- te intr-un flux tehnologic nor- intra in
brici cu profil de industrie u- mal. 
șoară din Petroșani - tabrica F 
de tricotaje. In clădirea cu întreprinderea de 
zidăria în „roșu", amplasată 
pe cea mai tinără plailormă 
industrială a municipiului, se 
muncește fără odihnă aproa
pe zi... lumină.

Printre constructori se află 
și inginera stagiară Arsenica 
Băneasă, care ne-a însoțit 
zilele trecute prin secțiile vi
itoarei fabrici.

— Este primul obiectiv im
portant /ă care lucrez de io 
absolvirea facultăți', ne-a 
declarat tinăra ingineră. A- 
nul trecut, cînd m-am pre
zentat ta Grupul de șantiere 
Petroșani al T.C.H., am ră
mas impresionată nu numai 
de frumusețile Văii, ci mai 
ales de perspectivele ei de 
dezvoltare. Noi, c______ ....
vom avea foarte mult de lu
cru aici și de aceea m-am 
hotărit să rămin in Vale. Fa
brica pe care o construim a- 
cum es*e  doar un inceput.

Despre acest început am 
avut pritejul să ne edificăm 
mai pe larg vizlt'rid prima 
secție predată la te-men de 
constructori, secția de con- 
fecții-tricotaje din lină. Aici, 
în uriașa hală, a mașinilor 
de încheiat și surfilat fac 
practică, zilnic, in cite două 
schimburi, peste 150 de 
cursante care se pregătesc 
in meseria de confecționeri.

— Spre deosebire de a'te 
fabrici de acest gen dm ța
ră, în fabrica noastră perso
nalul muncitor este pregătit 
aici chiar la viitorul loc de 
muncă, ne spune tinăra mais- 
tră Ibolya Deak. Muncitoare
le noastre, căci așa le con
siderăm deși sînt abia 
practică, se pregătesc deja 
pe mașinile la a căror mon
tare au participat direct 
că de la primele probe,

Din deșeuri trimise de la 
tricotaje 

„Drapelul roșu" din Sibiu —■ 
continuă interlocutoarea — 
elevele au creat cu multă 
inventivitate o gamă variată 
de modele de tricotaje pen
tru bărbați, temei ți copii,

pe care, cu siguranță, le vom 
vedea realizate ca produse 
de serie odată cu intrarea 

constructorii 'n funcțiune a fabricii. Ceea 
ce ne-a impresionat, pe mi
ne și pe cele’ 10 ajutoare de 
maistru alături de care 
pregătesc muncitoarele 
dorința lor de a învăța și a 
se perfecționa continuu, ta
lentul și bogata lor imagina
ție. Majoritatea sînt foarte 
ambițioase și nu-și doresc 
decît să înceapă ci. mai re
pede munca.

Una din aceste „îndrăgos
tite" de meserie, pe care am 
găsit-o la mașina de surfilat, 
este utecista Gheo'ghița 
ță.

— Pentru mine, după 
minarea liceului, Fabrica 
seamnă un real început 
viață, frumos, plin de posibi
lități. Visul de a mă califica 
într-o meserie atît de fru
moasă ca cea de confectio
ner prinde cu putere contur. 
Iubesc fabrica încă de la 
primele cărămizi zidite pe te
melie. Soțul meu este maca
ragiu pe acest șantier și-mi 
povestește in fiecare zi des
pre utilajele descărcate pen
tru fabrică. Așteptăm cu e-

se 
este

Ni-

ter- 
in- 
de

în

în-
e-

fericită, 
400 de 
bricii o 
țelepte 
grijii pe care statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă față 
de oamenii muncii din Vale.

Fabrica de tricotaje re
prezintă un inceput și pentru 
șeful de lot Andrei Szmolka. 
La numai 27 de ani, tînărul 
subinginer conduce lucrările 
de construcție ale acestei 
fabrici și ale noului stadion 
ce se va realiza in apropiere.

- Performanța de a înălța 
un asemenea obiectiv econo
mic al Văii Jiului nu-mi apar
ține mie, ci în primul rind oa
menilor cu care muncesc, 
constructorilor alături de ca
re mă perfecționez. în profe
siune — ne-a declarat A. 
Szmolka. Laude pentru mun
ca și strădaniile depuse — 
astfel ca la 30 august să se 
poată face recepția fabricii 
la beneficiar — se cuvin zi
darilor conduși de Ion Mili- 
taru, dulgherilor din echipa 
lui Nicolae Căplescu, munci
torilor din brigada lui Fran- 
cisc Lengyel și tuturor celor
lalți.

Laude se cuvin, de ase
menea, montorilor și instala
torilor, maiștrilor Nicolae Ru
sii și Nicolae Comșa veniți 
de la Sibiu pentru a instala 
utilajele, tuturor celor care 
lucrind uneori zi-lumină gră
besc intrarea în funcțiune a 
acestei fabrici. Pe strada 
Lunca nr. 117 se lucrează in
tens. Secția de tricotaje es
te aproape gata pentru re
cepție, se lucrează la corpul 
social, la magazia de mate
rie primă și produse finite și 
în alte puncte fierbinți. Se 
montează instalații, se fac 
probe, se învață. Se naște o 
fabrică.

Maria PREDOȘANU

5 impozion
Intreprinderea de prepa

rare a cărbunelui Valea Jiu
lui organizează la secția sa 
din Lupeni, azi, 28 iunie, un 
simpozion cu tema „Preocu
pări privind perfecționarea 
fluxului tehnologic în scopul 
creșterii extracțiilor în cărbu
ne special pentru cocs și ri
dicarea gradului de valorifi
care a cărbunelui". Referate
le se vor referi la cele mai 
recente realizări din activita
tea de creație tehnico-știin- 
țifică desfășurată de specia
liștii întreprinderii, în cadrul 
Festivalului național „Cînta- 
rea României", destinate mo
dernizării proceselor de pre
parare.

e rugbiul

Ați fost la Valea de Pești?
’ I >

ca să nu mai vorbim de pre
paratele obișnuite, de sala
tă de sezon.

Cam ispititoare invitații. 
Nu ne rămîne decît să le dăm 
curs petrecînd sfîrșitul 
săptămînă în aerul tare, 
miresmat de la poalele 
tezatului. (C.M,)

S-ar părea, pentru unii, că 
întrebarea e de prisos. Poate, 
pentru că mulți au vizitat sau 
sînt frecvenți oaspeți ai aces
tui minunat loc de agrement, 
adevărată perlă a Văii noas
tre. Alții vor spune că degea
ba li se pune întrebarea 
pentru că tot n-au cu ce se 
deplasa. Ne luăm 
nea de a spune că și intr-un 
caz și intr-altul nimic nu poa
te fi mai frumos și mai odih
nitor decît un sfîrșit de săp
tămînă petrecut acolo, in 
mirifica natură, in aerul tare 
și plin de aromele muntelui. 
O spunem nu fără temei pen
tru că Valea de Peșt oferă, 
pe lîngă frumusețile peisaju
lui, noutăți.

— Cea dintîi și poate cea 
mai importantă noutate — 
ne spune Roman Dragomir, 
responsabilul complexului Va
lea de Pești - este măsura 
luată de către Exploatarea 
de transport Petroșani 
a introduce sîmbăta și 
nimica din două in 
re, de la 8 la 22 
directe Petroșanii - 
xul Valea de Pești.

Cu alte cuvinte,

de transport fiind 
de către E.T.P., nu

permisiu-

de 
du- 

douâ o- 
autobuze 
comp'e-

problema

rezolvată 
ne rămîne 

decît să răspundem invitației 
pe care responsabilul o 
ce în numele colectivului 
care-l conduce.

Primim cu drag oaspeți 
fiecare zi, dar pentru sfîrșitul 
de săptămînă ne pregătim 
în mod deosebit. Asigurăm o 
bună aprovizionare cu produ
se de bucătărie, răcoritoare 
și, desigur, bere. Organizăm 
mai muite puncte de desfa
cere a micilor, răcoritoarelor 

evităm 
tot ce 
atit in
oaspe- 

bine,

ta
pe

în

s
ta, dacă aveți timp. Vă pre
gătim hrană de drum, ne 
spuneți la ce oră vă întoar
ceți și să vedeți atunci ce bun 
e balmoșul care vă așteaptă 
aburind. Sau puteți lua ma
sa caldă la noi, vă servim 
pui la ceaun — specialita
tea casei - și clătite flamba
te, specialitatea bucătarului,

și berii pentru ca să 
aglomerația și facem 
ne stă în putință ca 
hotel, cît și peste zi, 
ții noștri să se simtă 
să petreacă o zi plăcută.

Iar mici și grătare — vor 
spune unii — le găsești pre
tutindeni.

— Da, dar balmoș nu poți 
găsi decit la Valea de Pești, 
ne asigură bucătăreasa Elena 
Cordoneanu. Și parcă nicăieri 
balmoșul nu-i atit de bun ca 
la munte.

— Să venim și să stăm în 
hotel ca să mîncăm balmoș ?

-Nu, să veniți și de aici 
să porniți la drum spre Cîm- 
pușel, spre Arcanu. spre Bu-

■— M-am născut la 26 mar
tie. 1955, în București. Adică 
acum 23 de ani —■ începu 
George Milca discuția. Primii 
pași în sport i-am făcut in 
fotbal, prin 1968, la C.S.Ș. 
București. Am fost legitimat 
și la Rapid București, apoi 
am venit la Știința Petroșani, 
unde, din 1975, joc ca 
daș sau aripă, dar 
rugby în echipa condusă 
antrenorul C. Băltărețu.

— Cum de ai trecut de 
fotbal la rugbi ?

— Știu eu ? Rugbiul mi s-a 
părut un joc mai bărbătesc, 
dar tot atît de frumos ca 
fotbalul. Sînt după părerea 
mea, sporturi înrudite așa că 
trecerea ș-a făcut fără pro
bleme.

— Ce ne poți spune des
pre cariera ta ?
- In rugbi a fost frumoasă, 

mai ales în vremea juniora
tului, cînd,' rînd pe rind, am 
fost: vicecampion republican 
în 1970—1971 ; campion, în 
1971—1972, vicecampion na
țional în campionatul 
1972/1973 și din nou cam
pion în edița 1973/1974. A- 
poi, am fost în echipa cam
pioană a Europei în 1972, la 
Roma, in 1973 la București 
și în 1974 la Heidelberg, în 
R.F.G. am jucat cu naționala 
noastră de juniori, ocupind 
titlul de vicecampioni euro-, 
peni. Sînt căsătorit din toam

fun
ia
de

la

na anului 1977, aștept 
soția să-mi dăruiască un co
pil, sînt student în anul II 
subingineri la facultatea 
M.I.M. din Institutul de mine 
din Petroșani. —

— E un adevărat palma
res...

. — Vreau să redevin Geor
ge Milca din perioada ju
nioratului. E drept, în anii de 
seniorat, m-am simțit în eclip
să de formă o bună perioadă 
de timp, uneori chiar și la 
Știința, dar acum sînt hotărît 
să dau tot ce pot. Mi-am 
revenit greu și am reușit me
ciuri frumoase cum a fost cel 
cu Rulmentul Birlad din 
toamna trecută.

— Cum te împaci cu coe
chipierii ?
, - Foarte bine. Sînîem bunf 
prieteni, adevărați tovarăși.' 
Stau în cameră cu Stoica En- 
ciu, Teodor Meszaroș și Do- 
rel Diman. Ei îmi sînt prie
teni foarte apropiați, îmi cu
nosc gînduriie, mă înțeleg 
întrutotul.

— O ultimă întrebare : ce 
crezi că este gloria în ■ sport ?

- O stare de fapt, dar pen
tru mine este, deocamdată 
un vis frumos care doresc să 
devină realitate. Știu că 
transformarea visului în rea-% 
litote nu vine de la sine. E 
necesară multă muncă și 
perseverență.

Interviu realizat ele
Ion Dan BALAN

BREVIAR
FOTBAL, Cupa 

ediția 1978/1979 : 
Sîntămăria Orlea — Minerul 
Aninoasa 0-3, Utilajul Pe
troșani — Minerul Poroșeni

României 
Retezatul

2-3, Sănătatea Vulcan — Mi
nerul Uricani 0—5, Fabrica 
de oxigen Petroșani — Pre
paratorul Petrila 4-5.
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Primiri la tovarășul Micolae Ceaușescu
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re reciproc avantajoasă în 
domenri de interes comun, 
inclusiv pe terje piețe și în 
diferite zone aie lumii, fo- 
losindu-se forme adecvate 
pentru promovarea acestei 
colaborări. De asemenea, a 
fost manifestat interesul pen
tru inițierea și aprofundarea 
cooperării în producție,, pen
tru crearea de noi societăți 
mixte, pornindu-se de la re
zultatele bune obținute în 
acest domeniu și respectîn- 
du-se principale interesului 
Comun și al avantajului re
ciproc. Totodată, s-a subli
niat importanța pe care o 
au în cadrul relațiilor eco
nomice româno-americane 
transferul și achiziționarea de 
tehnolog i, relevîndu-se ne
cesitatea de a se acționa 
pentru eliminarea oricăror 
îngrădiri și restricții în calea 
schimburilor din acest do
meniu. Tn această ordine de

Prof. dr. Nicholas Georgescu-Roegen
Tovarășul Nicolae 

Ceaușestu, președintele Re
publicii Socialsîe România, 
a primit, în cursul zilei de 
marți, pe savantul american 
de origne română Nicholas

Sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

La București s au deschis, 
marți dimineața, lucrările 
celei de-a XXXIl-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrări participă dele
gațiile : Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Stanko 
Todorov, președintele Con
siliului de Miniștri ; Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Lubomir Strougal, 
.președintele guvernului fe- 
ideral ; Republicii Cuba, con
dusă de Carlos Rafael Ro
drigues, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri; Republicii Demo
crate Germane, condusă de 
Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri ; Re- 
publ cii Populare Mongole, 
condusă de Jabîn Bdtmunh, 
președintele Consiliului de 
M n.stri ; Republicii Populare 
Polone, condusă de Piotr Ja- 
jroszewicz, președintele Con- 
isiliului de Miniștri ; Repu
blicii Socialiste România, 
condusă de Manea Mănescu, 
primul m nistru al guvernu
lui ; Republicii Populare Un
gare, condusă de Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliu
lui de Miniștri ; Uniunii 
Republicilor Sovietice Soci
aliste condusă de Aleksei 
N kolaevici Kosîghn, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri.

Lansarea navei spațiale
MOSCOVA 27 (Agerpres).
La 27 iunie, ora 13,27 mi

nute și 21 secunde (ora 
Moscovei), de pe cosmodro- 
mul „Baikonur’1 și-a luat 
startul nava spațială pilota
tă „Soiuz-30", avîndu-i la 
bord pe colonel Piotr Kli- 
muk, p.lot-cosmonaut al 
Uniunii Sovietice, coman
dant de navă, și maior Mi- 
roslaw Hermaszewski, ce
tățean al Republicii Popu
lare Polone, cercetător-cos- 
monaut.

Acesta este cel de-al doi
lea echipaj mixt, lansat în 
cadrul programului „înfer- 
cosmos11, la realizarea că
ruia participă, alături de 

idei a fost sublin'ată hotă- 
rîrea guvernului român de a 
acționa, în colaborare cu 
guvernul american, pentru 
soluționarea mai operativă 
a problemelor legate de 
exportul de tehnologii în 
România și, în general, în 
realizarea unei largi co
operări între întreprinderi 
românești și firme americane.

în încheierea întrevederii 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat do
rința reciprocă de a găsi că
ile cele mai adecvate de 
intensificare a colaborării 
economice româno america
ne, spunînd : „Aș dori, încă 
O dată, să apreciez fn mod 
deosebit activitatea desfă
șurată de consiliu, de dum
neavoastră, domnule Rosen
thal, în calitate de conducă
tor al părții americane în 
acest consiliu.

Sîntem bucuroși de pre
zența unui număr mare de 
reprezentanți ai companiilor

Georgescu — Ro.egen, pro
fesor la Universitatea Wan- 
derbilt, care face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut 
loc o discuție în care au fost

la parte, de asemenea, de
legația guvernamentală a 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, condusă 
de A. Marin), vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Fede
ral.

Participă, totodată, în ca
litate de observatori, dele
gațiile Republicii Populare 
Angola, condusă de Jose E- 
duardo Dos Santos, viceprim- 
minisfru al guvernului, Re
publicii Populare Democra
te Coreene, condusă de Sin 
Iu ha, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Etiopi
ei Socialiste, condusă de 
Gesesse V. Kidan, membru 
al Comitetului Permanent al 
Consiliului Administrativ Mi
litar Provizoriu, responsabil 
cu probleme economice. Re
publicii Democrate Populare 
Laos, condusă de Sannan 
Southichak, ministrul comu
nicațiilor, lucrărilor publice 
și transporturilor, Republi
cii Socialiste Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, vi- 
ceprim-ministru al guvernu
lui.

La lucrări sînt prezenți se
cretarul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, N.V. 
Faddeev, locțiitorii secreta
rului și specialiști ai Secre
tariatului C.A.E.R., precum 
și reprezentanții unor orga
nizații economice internațio
nale create de țările mem
bre ale C.A.E.R.

alte opt țări socialiste, și 
Republica Socialistă Româ
nia. Nava „Soiuz-30’’ ur
mează să facă joncțiunea 
cu complexul științific format 
deocamdată din stația „Sa- 
liut-6" și nava „Soiuz-2911, 
unde se află în momentul 
de față cuplul sovietic Vla
dimir Kovalionok - Alexandr 
Ivancenkov, lansat la Î5 iu
nie.

Programul actualei mi
siuni spațiale la bordul com
plexului științific orbital pre
vede continuarea cercetărilor 
și experiențelor începute cu 
stația „Saliut-6" de alte trei 
echipaje care au lucrat suc
cesiv în interiorul laborato- 

din S.U.A. și, sper, că, pe 
lîngă schimbul de păreri, se 
vor realiza și o serie de în
țelegeri concrete în dezvol
tarea relațiilor de colabo
rare între țările noastre.

Aș dori să urez succes 
pentru desfășurarea în con
tinuare a lucrărilor consi
liului și, mai cu seamă, să 
urez o dezvoltare mai ac
centuată a colaborării eco
nomice roinâno-americane. 
Această colaborare serveș
te, desigur, intereselor com
paniilor și întreprinderilor 
respective, relațiilor dintre 
țările noastre și, totodată, 
constituie o contribuție ia o 
politică nouă pe plan in
ternațional, de dezvoltare a 
schimburilor, de consolidare 
a v’eții economice, de solu
ționare a diferitelor pro
bleme care preocupă as
tăzi omenirea, o contribuție 
la o politică de pace și în
țelegere între popoare’*.

abordate problemele energe
tice ale lumii de azi și folo
sirea rațională a surselor de 
energie în interesul dezvoltă
rii tuturor popoarelor.

în alocuțiunea inaugurală, 
președintele sesiunii, tova
rășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a urat un călduros bun 
venit part'cipanj'ilor, adre- 
sîndu-le, totodată, un cor
dial salut din partea condu
cerii de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Românei, a guvernului Re
publicii Social'ste România.

Actuala sesiune a Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc - a arătat vorbito
rul - urmează să examineze 
probleme a căror rezolvare 
este de natură să impulsio
neze dezvoltarea colabo
rării și cooperării dintre ță
rile noastre în domeniul e- 
conomiei și activității teh- 
nico-științ f ee, să creeze 
condiții pentru îmbunătățirea 
activității organelor C.A.E.R., 
sporind contribuția acestora 
la extinderea relațiilor e- 
conom ce rec'proce, la în
tărirea prieteniei și colabo
rării dintre țările și po
poarele noastre.

Tn continuare, s-a trecut la 
adoptarea ordinii de zi a 
ședinței și a regulamentului 
de desfășurare a lucrărilor.

Lucrările ședinței continuă.

„Soiuz-30“
rului orbital, precum și o 
suită de cercetări și experi
mente ined.te, cu caracter 
tehnic, tehnologic, medico- 
biologic etc, cerute de eco
nomiile naționale și de di
verse domenii științifice ale 
U.R.S.S. și Poloniei.

La cîteva ore după start, 
nava pilotată ,,Soiuz-30'' s-a 
plasat pe o orbită circuni- 
terestră, evoluînd spre întîl- 
nirea cu complexul științific 
spațial. Potrivit datelor 
furnizate de sistemele de 
bord și rapoartelor primire 
la Centrul de dirijare a 
zborului, membrii echipaju
lui mixt se simt bine, iar 
zborul decurge normal.

Lucrările Consfătuirii pe țară 
a oamenilor muncii 

din comerțul socialist
• [Urmare din pag. t)

ral ai partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Consfătuirea la care parti
cipăm reprezintă o expresie 
a practicii democratice sta
tornicite în activitatea parti
dului și statului nostru de a 
dezbate cu masele largi pro
bleme importante ale fiecă
rui sector de activitate, de a 
adopta măsuri menite să con. 
tribuie la perfecționarea mun
cii în toate domeniile. In ca
drul consfătuirii trebuie să 
examinăm, cu exigență și răs
pundere, în spiritul orientări
lor și indica) ilor tovarășului 

’ Nicolae Ceaușescu, modul în 
care se îndeplinesc sarcinile 
stabilite de Congresul al 
Xl-lea și de Conferința Na
țională ale partidului cu pri
vire la îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării popu'ației, 
perfecționarea activității co
merciale , domeniu de o deo
sebită importanță politică, 
econom.că și socială.

După ce a subliniat că 
Programul partidului de 
creștere a nivelului de trai 
material și spiritual atestă, 
în mod grăitor, faptul că 
tot ceea :e se înfăptuiește 
în țara noastră este desti
nat omului și a reamintit 
măsurile luate pentru creș
terea veniturilor tuturor 
oamenilor muncii, tovară
șul Manea Mănescu a 
arătat că, în concor
danță cu creșterea venituri
lor populației, partidul nos
tru a adoptat un complex de 
măsuri de o deosebită im
portanță privind mai buna a- 
provizionare cu bunuri de 
consum -și desfacerile de măr
furi. S-a trecut — a spus 
el - la îndeplinirea 
programelor de creștere 
a producției bunurilor de 
consum, la modernizarea și 
diversificarea structurilor sor
timentale și îmbunătățirea ca
lității produselor. In acest 
context, doresc să subliniez, 
dragi tovarăși, contribuția 
deosebită a unităților noas
tre comerciale, de cooperație 
și turism, a sutelor de mii de 
lucrători din aceste sectoare, 
- români, magh ari, germani 
și dS alte naționalități — ca
re, prin munca, etanul și pri
ceperea lor participă în mod 
direct la traducerea în fapt 
a politicii partidului și statu
lui nostru.

încheierea lucrărilor sesiunii 
Consiliului economic româno-american

Lp Sinaia au luat sfîrșit, 
la 27 iun e, lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Consiliu
lui economic româno-ameri
can, care a reunit pe re
prezentanții a peste*  60 de 
mari firme și companii ameri
cane și ai întreprinderilor ro
mânești de comerț exterior.

Comunicatul comun adoptat 
relevă că sesiunea - avînd 
loc după recenta vizită a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. și con
vorbirile cu președintele 
Jimmy Carter, care s-au 
încheiat cu rezultate deose
bit de fructuoase - a ho- 
tărît ca cele două secțiuni 
ale consiliului să acționeze 
pentru realizarea înțelege
rilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt 
româno-american și au fost 
de acord că aceasta va 
conduce la atingerea și chiar 
la depășireq volumului de 
schimburi de un miliard de

Pornind de la înaltele sar
cini stabilite de partid, do
resc să subliniez și marea 
responsabilitate care revine 
în continuare tuturor lucrăto
rilor din comerț, cooperație 
și turism pentru a răspunde 
în condiții cit mai bune ce
rințelor oamenifor muncii. 
Consfătuirea noastră va tre
bui să examineze în spirit de 
înaltă responsabilitate căile 
și mijloacele menite să per
mită ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activi
tăți comerciale să evidenție
ze și să stabilească modali
tățile concrete de acțiune 
pentru mai buna organizare 
a activității de studiere- a ce
rerii de mărfuri a populației, 
de folosire a unor criterii ști
ințifice în repartizarea fondu
lui de marfă pe teritoriu, ju
deț, orașe, comune, pi'nă la 
fiecare magazin, asigurîndu-se 
în fiecare unitate condiții mo
derne și civilizate, ciearea 
tuturor condițiilor pentru bu
na servire a cumpărătorilor.

Dedarîncl deschise lucrări
le consfătuirii, priniul-minis- 
tru al guvernului și-a expri
mat convingerea că indi
cațiile și concluziile care vor 
fi prezentate personal de 
către tovarășul N'colae 
Ceaușescu în încheierea lu
crărilor vor constitui pentru 
noi toți un amplu și cuprin
zător program de activitate 
în domeniul comerțului, co
operației și turismului menit 
să contribuie Ia îndeplinirea 
obiectivelor partidului cu pri
vire la îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale 
populației, de creștere gene
rală a gradului de civilizație, 
a bunăstării și fericirii între
gului nostru popor.

In continuare au fost a'ese 
prezidiul și celelalte organe 
de lucru ale Consfătuirii.

Din prezidiu fac parte to
varășii Manșa Mănescu, loslf 
Banc, Lina Ciobanu, Cons
tantin Dăscălescu Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Pană, Leon- 
te Răutu,. miniștri, reprezen
tanți ai organelor județene 
de part d și de sfat, ai unor 
organizații economice, cadre 
de conducere și lucrători din 
unitățile comerciale din toa
te județele țării.

Consfătuirea a adoptat în 
unanimitate următoarea or
dine de zi :

1. Raport cu privire la des
fășurarea activității comer

dolari, stabil f pentru anul 
1980.

Participanjii au hotărît în 
unanimitate să adreseze 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ■ și președintelui 
Statelor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter, o telegramă în 
legătură cu rezultatele celei 
de-a V-a ses uni a consi
liului și contribuția sa la 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-americane.

Procedînd - atît în secți
uni, cît și în plen - la'o lar
gă dezbatere asupra posi
bilităților existente pentru 
extinderea schimburilor co
merciale și cooperării în 
producție dintre cele două 
țări, sesiunea a prilejuit 
stabilirea de măsuri con
crete pentru fructificarea a- 
cesfor pos b.lifăți îndeosebi 
în domeniile construcțiilor 
de mașini, electronicii, chi
miei, petrochimii, agricul
turii și industriei ușoare, 

ciale și de alimentație publi
că în anii 1976—1977 și pe 
primele 5 luni ale anului 
1973, precum și măsuri pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabili
te de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale 
Partidului în domeniul apro
vizionării populației pînă la 
sfîrșituf actualului cincinal.

2. Cu privire la aplicarea 
normelor generale de orga
nizare și dezvoltare a rețelei 
comerciale și de alimentație 
publică, aprobate prin De
cretul nr. 55 din 2 martie 
1978.

Consfătuirea a aprobat, de 
asemenea, secțiunile de lu
cru și prezidiile acestora, 
precum și programul de des
fășurare a lucrărilor.

In continuarea ședinței-de 
dimineață, tovarășul Janos 
Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al CC. 
al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul co
merțului interior, a prezentat 
Raportul la primul punct a! 
ordinii de zi.

Au început apoi dezbaterile 
generale la problemele în- 
scr'se pe ordinea de zi.

Pentru a da posibilitatea 
unui număr cit mai mare de 
delegați și invitați să partici
pe la dezbateri, lucrările 
Consfătuirii s-au desfășurat, 
în cursul după-amiezii, in 
secțiuni pe probleme.

A’ît în plen, cît și pe sec
țiuni s-a făcut o exigentă a- 
naliză a întregii activități co
merciale din țara noastră, e- 

viderițiindu-se permanenta dez
voltare și modernizare a co
merțului nostru socialist — 
de stat și cooperatist —, 
schimbările profunde surveni
te în structura și calitatea 
mărfurilor alimentare și in
dustriale puse la dispoziția 
cetățenilor, asigurarea aprio-. 
vizionării tot mai bune a 
populației precum și unele 
neajunsuri care mai persistă 
încă în viața acestui sector 
ai economiei aflat în serviciu! 
pubii sulul. S-au făcut, tot
odată, recomandări și propti- r 
neri pentru ridicarea intrigii 
activități comerciale din ța
ra noastră la înălțimea sar
cinilor și răspunderilor ce-i 
revin în actuala etapă de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei.

Lucrările Consfătuirii vor fi 
reluate miercuri dimineața.

precum și în ceea ce pri
vește cooperarea pe terțe 
piețe. Consiliul și-a reafir
mat, totodată, hotărîrea de 
a acționa pentru un comerț 
liber, pentru eliminarea obs
tacolelor care mai există 
în calea comerțului inter
național.

Secțiunea americană a 
consiliului a hotărît, de a- 
semenea, să transmită Con» 
greșului american un mesaj 
în care se solicită prelun
girea acordului româno- 
american și a clauzei nați
unii celei mai favorizate din
tre cele două țări pe o pe
rioadă. de moi mulți ani.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră și 
într-un spirit desch.s și 
constructiv, fiind marcate de 
dorința de a stabili o bază 
din ce în ce măi solidă 
pentru conlucrarea reciproc- 
avantajoasă dintre întreprin
derile și organizațiile eco
nomice din cele două țări.
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