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9 MAI

Ziua independenței,
Ziua victoriei

în 7 mai, nivel de vîrf în producția
unităților miniere

31000 TONE DE
Se așează cuzineții prefabricați în care se introduc 

stilpii de rezistență ai noii tipografii din Petroșani.
Poporul român aniver-' șează astăzi evenimente "istorice cu semnificații profunde în viața sa : cucerirea independenței de stat în urmă cu 102 ani și 34 de ani de la victoria popoarelor asupra Germaniei hitleriste, asupra fascismului. Intr-o astlel de zi evocăm și cinstim tradițiile de luptă ale maselor popularei pentru apărarea gliei strămoșești și a ființei naționale,- dar și activitatea contemporană a oamenilor muncii care construiesc cu devotament patriotic o țară înscrisă ferm pe coordonatele progresului multilateral, participantă activă la politica internațională de pace și colaborare intre popoare.„In stare de rezbel, cu legăturile rupte ce sîntem? Sîntem . independenți ; sin- tem națiune de sine stătătoare...“ declara, la 9 mai 1877, Mihail Kogălni- ceanu în adunarea reprezentanților. Era un moment necesar în complexele procese înnoitoare, revoluționare, care au caracterizat viața poporului român la mijlocul secolului trecut, circi se înfăp- tuise unirea că rezultat al dorinței și luptei maselor populare. Independența — cucerită cu ar

ma în mînă pe cimpul de luptă de către ostași viteji, intrați în legendă .pentru eroismul lor — a creat un puternic impuls dezvoltării economice și sociale a țării. în viața oricărei națiuni, independența este o condiție vitală pentru dezvoltarea în

deplin acord cu cele mai autentice aspirații și i- dealuri ale dezvoltării. In condițiile noi, care au urmat memorabilului an 1877, 
a apărut clasa muncitoare care, în 1893, a creat Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România, deschizînd noi perspective în lupta poporului pentru dreptate socială. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este o consecință directă a sporirii experienței de luptă și de organizare a oamenilor muncii. Constituirea Partidului Comunist Român, la 
8 mai 1921. are sensul u- nei adevărate revoluții în procesul de organizare a clasei muncitoare, și de apreciere a situațiilor politice, la închegarea tacticii și strategiei de luptă pentru echitate socială. Partidul Comunist; Român s-a identificat, încă de la înființare, cu cele inai înălțătoare idealuri a- le' clasei muncitoare, ale poporului, a acționat, permanent împotriva pericolului unui nou război, căruia i-a semnalat cauzele și urmările. Forța organizatorică și prestigiul cucerit de Partidul Comunist Român sînt integrate in victoria insurecției de la 23 August 1944, zi care 
a deschis noi orizonturi pentru dezvoltarea României.In cele 260 de zile de participare la războiul im- p >lriva hitierismului, de la 23 august 1914 pînă la

(Continuare in pag a 2-a)

Opt întreprinderi miniere cu sarcinile 
zilnice depășite

+ Data de 7 mai se înscrie, ca nivel al produc
ției de cărbune extrasă intr-o singură zi, drept una 
din cele mai fructuoase zile de muncă din acest an 
a colectivelor din întreprinderile miniere ale Văii 
Jiului. ÎNTR-O SINGURA ZI AU FOST EXTRASE 
I’E BAZIN 31016 TONE DE CĂRBUNE.

+ Un alt fapt remarcabil, consemnat în aceeași 
dată : OPT ÎNTREPRINDERI MINIERE — LONEA, 
PETRILA, DÎLJA. ANINOASA, VULCAN, PARO- 
ȘENI, LUPENI SI URICANI — ÎNREGISTREAZĂ 
DEPĂȘIREA PLANULUI ZILNIC, însumînd o pro
ducție suplimentară de peste 1300 de tone.

„Vîrful" de producție al zilei îl atinge colecti
vul celei mai mari unități economice a Văii — I.M. 
LUPENI, cu un PLUS DE 350 TONE PE ZI, care se 
adaugă altor aproape 2300 TONE CĂRBUNE EX
TRASE PESTE PREVEDERI DE LA ÎNCEPUTUL 
LUNII ȘI 38 500 TONE EXTRASE DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI. Tot I.M. Lupeni obține si CEA MAI 
MARE DEPĂȘIRE LA INDICATORUL PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII FIZICE ÎN CĂRBUNE, care este 
SUPERIOR CU 950 KG/POST NIVELULUI PLA
NIFICAT.

+ Pe locul doi al întrecerii colectivelor miniere 
în luna mai se situează I.M. Lonea, cu un plus în zi
ua de 7 mai de 300 tone. Și. pentru că am amintii 
deja cileva „virfnri". mai adăugăm unul aparținînd 
colectivului CELUI MĂI MECANIZAT SECTOR AL 
MINEI LONEA, III. In aceeași zi aici s-a realizat un 
NIVEL MEDIU AL PRODUCTIVITĂȚII FIZICE A 
MUNCII ÎN ABATAJE DE APROAPE 10 TONE 
PE POST, depășindu-se planul zilnic la cărbune cu 
500 tone.
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Ieri dimineață, am încercat sâ cumpărăm 
lapte, pline, să bem o cafea, să ajungem la timp 
la locul de muncă. Dacă n-am ajuns, nu e vina 

noastră ! Motiv pentru care

Invităm conducătorii întreprinderilor 
prestatoare de servicii să pornească urgent 

în raid prin unitățile subordonate
(I’ag. a 2-a)
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în construcția de locuințe
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Ritm susținut de lucru 
pentru recuperarea 

restanțelor
de zile. Vor reuși constructorii să predea și cele 279 de apartamente restante ?Pe șantierul nr. 1 Petroșani încercăm să găsim răspunsul la această întrebare. „Am luat toate măsurile să terminăm mai repede blocul 51 O — ne spune maistrul life Catiti- na. La primele trei scări ne aflăm in. faza de finisare, care nu poate depăși data de 15 mai, rămî- nînd ea în următoarele două săptamîni să ne concentrăm toate forțele la cea de-a patra scară și să încheiem lucrările pînă la sfîrșitul lunii mai. Deci, în 30 mai blocul va fi predat", La etaj u 1 al treilea ii găsim pe Nicolae Tudor, .șeful echipei de zugravi-vopsitori, echipă care a executat pînă în prezent un mare volum de zugrăveli. iar în cîteva zile va definitiva operațiunea de faianțai'» a băilor și bucătăriilor. Tot aici și mozaicarii lucrau la ultimele retușuri, iar in scara alăturată echipa condusă de Gheorghiu monta plunșee. In urma rilor. zidarii dinlui Dumitru Postolache au luat deja un avans considerabil. Ei se află cu ten- cuielile interioare la etajul 111 și împreună cu e- chipa condusă de Ion Militarii folosesc orice clipă pentru, câștigarea timpului atît de prețios acum Pe șantiere. Mai ales că

c. iovănescu

Constructorii din municipiul nostru au rămas în restanță din anul trecut cu un mare număr de a- partamente. Nu mai insistăm asupra cauzelor. Important e un lucr.u : 
constructorii s-au angajat 
să predea la cheie pînă la 
sfîrșitul lunii iunie- a.c. 
toate apartamentele ne
predate în anul 1978.Pe primele trei luni au reușit să imprime un ritm susținut pe șantiere și să predea primele 170 de a- partamente. Dar,'în luna aprilie și începutul lunii mai nu s-a mai predat nici măcar un apartament, or, 
pînă la sfîrșitul lunii iu
nie nu mai sînt decît 50
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Schimbul minerului Bella Bako, una dintre formațiile cu bune rezultate de la 
mina Vulcan.

Nicolae. ultimele monto- echipa

(Continuare în pag. a 2-a)
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de noas- care,de a- copiilor, la procesul

împlinesc, în a- ceastă primăvară, 30 de am de la înființarea primelor detașamente pionieri din țara tră, organizație printr-un ansamblu acțiuni diferențiate, decvate vîrstei contribuie formativ, educativ al tinerelor generații. . Una dintre aceste acțiuni (și cîte nu mai sînt !), „Ștafeta cravatelor roșii cu tricolor", ediția a Vl-a,

or-
al

faza municipală, s-a desfășurat duminică la Lupeni, în organizarea Consiliului județean al ganizației pionierilor. Dedicată Congresului Xll-lea al partidului, celei de-a 35-g aniversări a eliberării și împlinirii a 50 de ani de ia luptele revoluționare ale minerilor, integrată în manifestările consacrate celor 2050 de ani de formarea primului dac cenualizat și lastat inde-

pendent, această mereu proaspătă acțiune educativă a atras peste 2500 de pionieri din orașelemonumentu- ’29", în des-
de pionieri Văii Jiului.In jurul lui „Lupeni chiderea manifestărilor, a avut loc ceremonialul unităților de la școlile din Lupani, nr. 6 Petri- nr. 4 pre- și un mesajla, nr. 5 Petroșani, Vulcan și Urlcani, zentîndu-:(Comimimu m a 2-a)

VÂ; INFORMĂM

Din prima lună de funcționare, magazinul de prezentare și desface- ce aparținînd Fabricii de tricotaje a confirmat cu prisosință iscusința tînă- rului colectiv de tri- cotoara din Petroșani. Că produsele, fabricii, în majoritate tricotaje pentru copii și femei, s-au bucurat de aprecierea cumpărătorilor, e confirmat ci a faptul că magazinul a desfăcut în prima lună ;!? funcționare mărfuri în v'atoar® da peste 110 000 lei. (I.D.).

Pe locul fostului lac de agrement din preajma spitalului nou, lucrătorii de la minele Dîlja și Li- vezeni vor amenaja o cochetă bază sportivă destinată tenisului de cîmp. Lucrările de nivelare, cilindrare, balasta- re și bitumizare a celor patru terenuri de tenis, executate prin muncă patriotică, vor atinge valoarea de circa jumătate milion lei. (I.V.j.„Ideea de independență la români" este tema unei expoziții cuprinzînd lucrări de pirogravură și metaloplastie, organizată de elevii Școlii generale nr. 2 Petroșani în localul Muzeului mine-

ritului. Expoziția, vernisată luni, va fi deschisă pînă la 30 mai. (T.S.). 
❖---------------In perioada 7—30 mai, și în Valea Jiului se desfășoară recensămîntul viilor, pomilor și arbuștilor fructiferi. Cu acest prilej echipe din cadrul consiliilor populare înregistrează toți pomii a- flați în gospodăriile individuale ale cetățenilor. Scopul acțiunii este de a evidenția potențialul pomicol și a stabili noi măsuri pentru dezvoltarea acestora. (C. Val.).
VA INFORMAM
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9 mai-Ziua independenței, 
Ziua victoriei

(Urmare din pag. 1)7 mai 1945, armata română a scris pe cîmpul de luptă din țarii sau la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, patetice pagini de eroism. S-au: parcurs peste 1700 km, au fost escaladați 20 de masivi mun- toși, s-au forțat 12 cursuri de apă și au fost eliberate 3831 de localități, dintre care 13 orașe importante. Efectivul forțelor armate române, angajate în luptele pentru înfrîn- gerea Germaniei hitleris- te, a variat între 14 și 37 de divizii, însumînd a- proape 540 000 ostași.
„Nu trebuie să se uite 

învățămintele dureroase a- 
te istoriei — arăta secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul NICOEAE 
CEAUȘESCU — greșelile 
trecutului care au costat 
atit de mult popoarele 
europene și ale întregii 
lumi și de aceea față de 
asemenea acțiuni nu nu
mai că nu trebuie mani
festate îngăduință și pasi
vitate, dar trebuie luată 
atitudine botărită de com
batere și respingere fer
mă, de către toate guver
nele și oamenii politici, de 
către opinia publică de
mocratică". In acești 35 de ani, cîți se vor împlini in

Educația patriotică a pionierilor
(Urmare din pag. 1) 

această vară de la eliberarea României de sub dominația fascistă, poporul român, sub clarvăzătoarea conducere a partidului, a obținut mari succese în 0- pera de făurire a societății socialiste, de progres economic, social, științific, cultural. Toate aceste realizări constituie fundamentul prestigiului mondial al României socialiste, militantă activă pentru pace și colaborare eu toate țările lumii. Activitatea rodnică, neobosită și consecvent revoluționară a tovarășului Nicolae Ceausescu, ioate contribuțiile de mare valoare pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice în lume, așează în centrul relațiilor intre state respectarea independenței și suveranității, preocuparea constantă pentru pace și securitate în lume. Valoarea teoretică și practică a a- cestor coordonate ale politicii externe a României iese și mai mult în relief astăzi, cînd aniversăm cucerirea independenței de stat și ziua victoriei, cînd rememorăm prețul independenței și al păcii, condiții esențiale ale progresului și prosperității poporului nostru.
Prin conținutul, locul și modul original de desfășurare, această acțiune pionierească și-a dovedit valoarea educativă, de contribuție la formarea profilului moral al copiilor care trăiesc și simt sensul istori-

Revelația pe care a pro
dus-a Dinu Săraru în mo
mentul ce avea să marche
ze nașterea unui romancier 
de o forță epică neobișnu
ită nu face decît să stimu
leze interesul față de ipos- 

Cronica filmului >yCLI?A

faza: cinematografică a ro
manului „Clipa". înaintea 
vizionării . producției Casei 
de fifme 5, vrînd-nevrind 
ne punem întrebarea : vom 
regăsi, oare, pe ecran acea 
substanță romanescă plină 
de vitalitate, care ne-a cu
cerit în timpul lecturii căr
ții ? Vom regăsi, oare, in

ei ce se răsfrânge asupra vieții lor. Această acțiune va fi urmată de altele, la fel de frumoase, atractive și stimulative, prin care să se celebreze cei 30 de ani de la constituirea organizației de pionieri. (T.S.). 

plan cinematografic acele, 
straturi de semnificații atit 
de adinei, care in planul 
romanului sint sursele de 
irigare a acestuia ?

Aceste interogații tși au 
legitimitatea tocmai în va- 

loarea cărții lui Dinu Să
ram, valoare ce ne impli
că în destinul „Clipei" pe 
ecran. Privind în ansamblu 
raportul literatură-film, prin 
prisma mult evocatei in
compatibilități de gen, pu
tem afirma, fără nici un 
risc, că . ecranizarea „Clipei" 
nu face parte din categoria 
acelor filme în care diver-
gența mijloacelor de expre
sie este evidentă. Desigur, 
Dinu Săraru nu și-a con
ceput romanul, în mod voit, 
într-o manieră cinemato
grafică. Disponibilitățile căr
ții pentru rigorile celei de-a 
șaptea arte, pentru morfo
logia filmică, se revelează 
abia acum, cînd. se împlineș
te circuitul intre transcrip
ția cinematografică și spec
tator, ceea ce înseamnă că 
romanul -posedă aptitudini 
latente de a fi un film în
zestrat cu o mare forță de 
penetrație in conștiința pu
blicului. Meritul prim in a- 
ceastă reușită incontestabilă 
ii are, fără îndoială, regizo
rul Gheorghe Vitanidis, care 
a izbutit să transplanteze 
„Clipa" din ș&tul literaturii 
în acela al filmului, incit 
nimic din ce este esențial 
in roman — ne ginetim aici 
la inspirata formulă de lan
sare publicitară a peliculei, 
„adevărul despre adevăr" — 
nu , s-o pierdut, Din contră, 
imaginea mișcată . influen

țează benefic comunicarea 
unor ■ adevăruri. fundamen
tale ale existenței noastre 
contemporane, accentuează 
în mod fericit caracterul de 
dezbatere ■ polltico-socială 
care există consubstanțial in 
baza literară ® filmului.

Ceea ce este cu totul re
marcabil. în „Clipa1 — refe- 
rindu-ne, desigur, la film 
— e sinceritatea deșavîrșită 
cu care Vitanidis atacă pro
blematica presupusă de sur
sa de inspirație a peliculei : 
raportul dintre codul etic al 
societății noastre și atitudi
nea nuanțată a personaje
lor față de acesta. Dumitru 
Dumitru, acest protagonist 
de excepție, primul secre
tar al unui județ, dovedeș
te prin tot ce înfăptuiește, 
cu exemplar curaj și ones
titate, că. a fi omul timpului 
pe care îl trăiești înseamnă, 
înainte de toate, credință ne
strămutată intr-un ideal pe
ren. Dumitru Dumitru — ad
mirabilă interpretare sobră 
Și deosebit de convingătoare a 
lui Gheorghe Cozorici — 
știe fără nici un dubiu că 
mandatul ce i-a fost încre
dințat de semenii săi, ani
mați de același ideal, nu 
poate fi onorat, decît 
printr-o atitudine fermă, 
prin repudierea oportunis
mului clipei. Ideea care îl 
consacră pe activistul de 
partid, prin excelență om. 
de omenie, este aceea că 
Opera, așa, cu majusculă, 
nu se plămădește sub zodia 
clipei, ci sub aceea a dura
bilității.

Grăind pasionant despre 
izbinzile și erorile noastre, 
filmul reflectă dialectica 
timpului nostru, dramatis
mul cotidianului, în care 
sîntem cu toții implicați, de
oarece acest timp ne deter
mină în mod obiectiv să 
luăm atitudine, să-l trăim 
cu toată ființa noastră. A- 
ces timp, in care mai sint 
unii ce nu înțeleg cum că 
clipa — așa spune un per
sonaj — nu pocrie- fi scăpată, 
deoarece ea este materia 
primă a eternității.

Excelentul travaliu regi
zoral pune în valoare perso
naje cu o bogată viață, in
terpretate de Ion Dichisea- 
nu, Rodica Tapalagi, Viole
ta Andrei, Octavian Cotes- 
cu; Emanoil Petruț, Dinu 
Ismculescu, personaje care 
respiră aerul autenticului. 
De altfel din acest auten
tic izvorăște frumusețea a- 
cestui film care invită la 
reflecții, indemniiidu-ne, 
tot atunci, să recitim o car
te cu impunătoare virtuți.

C. ALEXANDRESCU

Recuperarea 
restantelor->

(Urmare din pag. 1)în apropiere a început turnarea betonului, la fundația primului tronson din blocul 50B cu termen de predare în septembrie. La blocul 69, tronsonul AB s-ar putea spune că ,e.pe terminate, in prezent execu- tindu-se finisajele interioare ; dar, dacă avem în vedere' că blocul se află în această fază cam de mult timp, nu putem spune că situația e „pe roze". Cu țoate acestea, tov. Nico- lae Sasu, șeful șantierului 1 Petroșani ne asigură că „pînă în 30 iunie blocul va fi terminat". La cel de al doilea tronson ih (CD) care va depăși cu trei nivele pe primul, a- bia se montează structura de rezistență la etajul al șaptelea. Și aici, la e- tajele inferioare, deja au intrat echipele de zidari pentru zidăriile de interior, iar Ia tronsonul ERîn prezent se toarnă betonul la cota zero.In afara celor două blocuri la care ne-am referit, șantierul nr. 1 mai are 
de executat și blocul cu 56 apartamente din strada Horia, al C.M.V.J. La ora. cînd ne aflam pe șantierul acestui bloc, munca era în toi. In primele patru scări erau executate tencuielile și finisajele interioare ; de asemenea, zidurile despărțitoare . și pardoselile umede. Mai rămăseseră de executat fațadele, iar la alte două scări se turna structura de rezistență la al doilea nivel. Dacă va fi menținut ritmul de lucru înregistrat în aceste 'zile pe șantiere, există șanse ca apartamentele să fie predate beneficiarilor la timp. Dar pentru aceasta 
va trebui ca toate forma
țiile de lucru să foloseas
că fiecare oră eu intensi
tate maximă, iar condu
cerea șantierului și cea 
a grupului să ia toate ma
surile pentru o aprovizio
nare ritmică cu materiale 
și folusirea la maximă ca
pacitate a utilajelor, ast
fel incit întreaga restan
ță la apartamente să fie 
recuperată pînă la sfirșitul 
trimestrului II.

Ora 6,20. Ploaia abia se oprise. Cartierul Aeroport. In apropierea unității de desfacere a laptelui și plinii, unitate care a- parține de Alimentara nr. 12, e- rau descărcate navetele cu sti
cle eu lapte, borcane cu iaurt, cutii eu smîntînă.„ Din curiozitate, numărăm sticlele eu lapte fără capace. In 13 navete — le-am numărat pe cele de deasupra stivelor — erau ...42 de sticle fără capace. Așa le trimisese furnizorul — Fabrica de produse lactate din Petroșani — și ne îndoim că tocmai furnizorul să fie cel care să nu știe că a- ceste capace au și alt rost decît cel de a indica dala fabricației......Unitatea de desfacere a cărnii, nr. 100, își așteapța clienții cu ușile deschise. In schimb, tot în cartierul Aeroport, la celelalte două unități de desfacere a cărnii nu am găsit decît lacăte pe uși. Ea nr. 117 nu era decît un lacăt pe ușă, nu două, ca la nr. 114, dar și la una și la alta lipsea programul, așa că nu știm nici noi, nici cumpărătorii care așteptau dacă au aceeași oră de deschidere cu unitatea nr. 100, respectiv ora 6. Cînd am ajuns la unitatea nr. 114 era trecut de ora 6,45....Intre timp trecem pe la raioanele de desfacere a pîinii de la unitățile alimentare: nr; 22 și

Ieri dimineață, am încercat să cumpărăm lapte, pline, să bem o cafea, să ajungem la timp la 
locul de muncă. Docă n-om ajuns, nu rina noastră! Motiv pentru care

nr. 1. Pîinea proaspătă sosise încă în cursul nopții și era pusă în vânzare, Lipseau însă specialitățile de la pîinea albă, covrigi, cărnuri etc. „Și specialitățile sînt mult, mult solicitate, a- cum dimineața, mai ales de copiii care merg la școală" :— ne spunea Ilina Groșanu, vînzătoa- re la unitatea nr. 22....Facem un stagiu de aproximativ 20 de minute în stația din apropierea capului de linie, din Aeroport, al autobuzelor. Ih sfârșit, un autobuz sosește, întoarce, nu staționează deloc și pornește în cursă. De la prima stație este aproape plin. In următoarele, cetățenii nemulțumiți și nerăbdători să ajungă la locurile de muncă iau Ia rost, personalul de bord,: de fapt, tocmai pe cel care-și făceau datoria, A- devărații vinovați de circulația 

defectuoasă a autobuzelor nu se 
aflau pe traseu și, deci, nu i-a luat nimeni la rost....Ploaia se pornește din nou. încet, dar persistent. Pe strada Cloșca depășim o mașină a salubrității care stropea de zor Probabil avea un stoc ,,supra- normativ" de apă și dorea să scape de el....Ora .7,20. O cafeluță la unitatea Cafea-duleiuri din Piața Victoriei este tare... amară. Nu zahărul lipsea, ei clienți civilizați. Un șofer este delegâț probabil să ia cafea pentru tot E.T.P.-ul, pentru că — zicem noi — nimeni nu poate bea o dată 10—15 cafele !...7,25. In același local un grup vesel pătrunde pe ușă. Erau vîn- zătoarele de la I.C.S.M.L, de ia unitățile din . apropiere. Și pentru că mai erau doar 5 ininute 

pînă la ora deschiderii, se grăbeau. Ceilalți puteau să mai 
aștepte: că doar nu aveaii clienții în fața ușilor închise. Printre ceilalți se număra și un grup de instalatori, plecați probabil spre punctele de lucru,...7,35. Toate unitățile de pe partea dreaptă a străzii Republicii, de Ia Piața Victoriei și pînă Ia restaurantul „Carpați" erau închise, cu excepția magazinului cu autoservire, de confecții pentru femei , și unitatea alăturată de țesături. Ciorchine, în dreptul ușilor închise cu lacăte, vânzătoarele care se grăbiseră e- rau să se frigă cu cafeau și alta nu ! Afară începuse să plouă și mai tare. Majoritatea unităților închise aparțin I.C.S.M.I., majoritatea pentru că chioșcul de răcoritoare nr. 317 sigur nu aparținea întreprinderii amintite, 

cum nu-i aparținea nici unitatea de desfacere a plantelor medicinale.
★Noi ne-am încheiat raidul matinal și am prezentat constatării le. Potrivit legii, Direcția comercială a . municipiului, întreprinderile comerciale, exploatarea de transporturi, fabricile de produse lactate și de panificație trebuie să analizeze situația, să iâ măsuri și să informeze redacția despre toate acestea. Ne permitem o sugestie : pentru ea analii zg să aibă și mai mult temeiț iar măsurile să fie cu adevărat e- ficiente, respectivele' conduceri să organizeze niște raiduri îif propriile unități, dimineața, seai* * Fa — de ce nu și noaptea 7 Sin*  tem siguri ca nu-și vor pierde Vremea. ’ :

I din partea Consiliului ju-* dețean al organizației 
I pionierilor. După un mo- 
I ment evocator al tradiți- Iilor muncitorești din Valea Jiului, detașamente- tle, în sunetul fanfarei minerilor din Lupeni, au defilat pînă la Palatul 
I cultural, unde s-a organizat concursul „2059 de Iani de la formarea primului stat dac centra- ilizat și independent".Solicitând atît cunoștin- tțele de istorie, geografie, literatură cit și disponi- 
j bilitățile artistice ale pi- 
I onierilor, echipajele, câștigătoare ale fazelor o- rășenești, și-au disputat locul fruntaș care a fost atribuit Școlii generale nr. 6 Eupeni.
— - ■ - __ _ ——_

Tudor MUNTEANU



MIERCURI, 9 MAI 1979Consultații în sprijinul pregătirii convorbirilor de .atestare în înyățămîntul politico-ideologic

Perfectionarea 
mecanismului și activității 

economico-financiare
Peste puțin timp, în toate cercurile de în- 

vățămînt politico-ideologic vor începe convorbi
rile de atestare, menite să contribuie la consoli
darea cunoștințelor dobîndite de cursanți de-a 
lungul celor trei ani de studiu.

In întîmpinarea unor cerințe, ziarul nostru 
prezintă, în această pagină, sinteza a două te

me înscrise în tematica orientativă. Pentru a aju
ta la înțelegerea mai bună a ideilor directoare 
ale politicii economice a partidului în aplicarea 
noului mecanism economrco-financiar, cele do
uă teme au. fost ancorate în realitățile și speci
ficul unităților din municipiu, îndeosebi ale ce
lor din extracția cărbunelui.

| In toate colectivele miniere să se acționeze 

ț perseverent pentru

: • înfăptuirea programului de mecanizare a lu-
ț crărilor miniere, prin introducerea utilajelor de ma- 
ț re randament, (adaptate la condițiile zăcămîntului ;
î • Extinderea micii mecanizări, aplicarea iniția- 
: tivelor valoroase pentru soluționarea pe plan local 
: a unor probleme din abataje ;
: • îndeplinirea programului de creștere a pro-
Ș ductivității muncii ;
j • Îndeplinirea programului de perfecționare a
: forței de muncă, în pas cu cerințele tehnicii noi ;
î • îndeplinirea programului de reducere a im-
î portului la piese de schimb și de reducere a consu- 
: murilor specifice ale aces tora;

• Stimularea recuperării armăturilor metalice și
a celorlalte materiale în vederea revalorificării lor.

întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare — 

cerință obiectivă a dezvoltării întreprinderilor• Revoluția socialistă, proces conștient, fundamentat Științific, asigură condițiile necesare unei reale democrații. CENTRALISMUL DEMOCRATIC — principiu fundamental de organizare și conducere a activității e- ■conomice ■— constă din îmbinarea conducerii centrale, unitare cu autonomia verigilor de bază și inițiativa maselor de oameni ai muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai tuturor bunurilor societății. Autonomia unităților economice, investirea lor cu atribuții și competențe corespunzătoare in luarea deciziilor, valorificarea largă a potențialului de gîndire colectivă prin participarea activă a tuturor oamenilor muncii la bunul mers al producției, controlul muncitoresc asupra dezvoltării economiei, stimularea inițiativelor înaintate — toate aceste trăsături dau expresie și conținut democrației noastre economice, contribuind la creșterea rolului întreprinderilor în perfecționarea de ansamblu *a  societății.• CADRUL ORGANIZATORIC al participării maselor la conducerea vieții economice și sociale, la a
APORTUL CADRELOR 
TEHNICO-INGINEREȘTI 
ESTE DECISIV PRIN :

• Promovarea cu mai mult cu
raj a tehnicii noi, a tehnologiilor 
avansate, introducerea mecanizării 
și automatizării în extracția și 
prepararea cărbunelui ;

• întărirea asistenței tehnice pe 
toate schimburile și soluționarea 
tuturor problemelor ivite în abataj, 
în procesul de extracție și pe fluxul 
de transport și preparare a căr
bunelui ;

• Elaborarea de noi studii teh- 
nico-economice și de organizare su
perioară a producției și a muncii, 
în vederea dezvoltării activității în
treprinderii, perfecționării procese
lor de muncă.

doptarea și controlul deciziilor este asigurat prin numeroase măsuri :— atribuții sporite și autonomia consiliilor populare ;— perfecționările aduse structurii organizatorice a consiliilor oamenilor muncii :— ereșterea rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii ;— inștitutionalizarea forumurilor naționale de conducere — congrese și conferințe pe diferite domenii de activitate ;— creșterea rolului comitetelor de cetățeni, al organelor obștești de influențare și control și comisiilor de judecată ;—• perfecționarea controlului oamenilor muncii, organizat și condus de F.U.S.• CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID a activității economico-sociale acționează prin :— stabilirea prognozelor și directivelor planurilor cincinale și anuale în profil teritorial :— stabilirea structurilor organizatorice optime ale întreprinderilor și a căilor , de perfecționare ;— orientarea activității de educație socialistă a maselor ;' — orientarea cercetării științifice în domeniul științelor naturii, tehnologiei ‘ și științelor social-po- litiee ;— îndrumarea unitară a organelor locale ale puterii de stat ;— asigurarea unitară a controlului.• Plenara C.C. al P.C.R. din martie 107S 
a adoptat măsuri menite să contribuie la perfecționarea mecanismului 

economico-financiar al întreprinderilor prin :— introducerea ca indicator de bază a VALORII PRODUCȚIEI NETE și extinderea utilizării indicatorilor fizici — PRODUCȚIA FIZICĂ, PRODUCTIVITATEA MUNCII, CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE :— introducerea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ;— constituirea de noi FON-
în activitatea minieră, 

ÎNTREPRINDEREA, SECTORUL ȘI BRIGADA 
pot contribui efectiv Ia :

• mobilizarea potențialului tehnic și uman în vederea rea
lizării ritmice a preliminarului, în fiecare abataj și obținerii u- 
nor producții superioare de cărbune ;

• folosirea cu maximă eficiență a complexelor mecanizate, 
combinelor, transportoarelor și celorlalte utilaje și instalații;

• depășirea productivității muncii, prin extinderea mecaniză
rii, folosirea ei deplină șt utilizarea integrală a timpului de lucru.

SECȚIILE DE PREPARARE A CĂRBUNELUI 
sînt chemate să contribuie la :

• valorificarea superioară a cărbunelui extras și obținerea 
unor sorturi superioare ;

• reducerea cheltuielilor de producție ;
• aplicarea de noi tehnologii în procesul de preparare.DURI LA DISPOZIȚIA ÎN

TREPRINDERILOR ;— acoperirea in măsură mai mare a nevoilor întreprinderilor din resurse proprii ;• AUTOCONDUCEREA exprimă ansamblul relații
lor de proprietate, de schimb 
și repartiție intre producă
tori in procesul reproducți
ei lărgite în tripla lor calitate de producători, proprietari, beneficiari.• Noile măsuri pornesc de la principiul îmbinării, dirijării unitare, pe baza planului național unic, a activității economice cu autonomia întreprinderilor.• In condițiile autoeon- ducerii muncitorești, gesti
unea »e transformi in auto- 
gestiune, fiind necesar să se asigure :
— realizarea integrală a 
sarcinilor de plan și depăși
rea acestora ;
— acoperirea integrală a 
cheltuielilor din propriile 
încasări;
— obținerea de beneficii din care să se asigure propria dezvoltare, o cotă pentru dezvoltarea generală a 
societății și o cotă destina
tă oamenilor muticii ;

Sarcini ce revin organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., în lumina Hotărîrii 
Consfătuirii de la C.C. al P.C.R. din 

5—6 martie 1979• Consfătuirea cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultură din martie 1979 a constituit o nouă manifestare a profundului demo

cratism al orinduirii noastre, a condițiilor create de partid pentru participarea efectivă a oamenilor muncii la buna gospodărire a avuției naționale, la dezbaterea și adoptarea hotar ir il or care privesc dezvoltarea economico- soeială a țării, Ia conducerea întregii societăți.Avind loc în anul cînd se împlinesc 35 de ani de la eliberarea patriei și în care se vor desfășura lucrările celui de-al XÎI-lea Congres al partidului. Consfătuirea a prilejuit evidențierea unor importante succese ale economiei noastre național®-
— Producția din întregul 
an 1950 se realizează, to 
prezent, în 12 zile Ia energia 
electrică, în 17 sile la oțel, 
în 19 zile la tractoare, In 
28 de zile Ia ciment, în 8B 
de zile Ia țesături și în cir
ca 2 zile la mobilă.— Industria noastră participă cu aproape două treimi la realizarea produsului social ; politica de in
dustrializare promovată de partid a condus la transfor
marea țării noastre dintr-o 
țară cu o economie prepon
derent agrară, intr-o țari 

cu o industrie proprie pu
ternică, capabilă să coopereze cu multe industrii din țările dezvoltate.— Amplasarea rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării a dus la valorificarea mai bună a bogățiilor naturale și resurselor de muncă, la dezvoltarea județelor rămase în urmă.— în primii trei ani ai actualului cincinal, s-a realizat 

creșterea produ
sului social cu peste 27 la sută și a venitului național de 30 
la sută ceea ce a asigurat 
realizarea programului de 
ridicare a nivelului de trai, inclusiv a prevederilor su
plimentare adoptate de Conferința națională a partidului din decembrie 1977.

— Veniturile totale reale 
ale populației s-au mărit cu 25 la sută, iar desfacerile 
de mărfuri cu aproape 30 
la sută, indicele prețurilor 
evoluând sub limita minimă 
planificată.— în anul 
1978 s-a trecut 
la reducerea 
săptămlnii de 
lucru de care au 
beneficiat peste 
1,370 milioane 
de oameni ai muncii.

— Județul 
Hunedoara a 
obținut în pri
mă trei ani ai 
cincinalului ac
tual o producție 
industrială su
plimentară de 
2.4 miliarde lei.

SARCINI CE SE 
DESPRIND DIN 

LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRII:

— Realizarea ritmică și 
depășirea indicatorilor la 
producția fizică, valoarea 
producției nete productivi-! 
tatea muncii, calitatea pro
ducției ;— Utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor fixe 
productive, fiecare utilaj,’ mașină sau instalație să fie întreținute și exploatate în cele mai bune condiții ;

— Perfecționarea continuă a organizării și condu
cerii producției și a muncii, 
extinderea mecanizării și 
automatizării îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru și trecerea la lucru simultan la mai multe mașini ;

— întărirea ordinii și dis
ciplinei, întronarea unei ordini ctesăvîrșite Ițfc toate locurile de muncă, creșterea răspunderii în realizarea sarcinilor profesionale ;

— Gospodărirea raționa
lă și valorificarea superioa
ră a resurselor de materii prime, materiale, energie, combustibil ;

— Intensificarea ritmu
lui de execuție pe șantiere,' 
îmbunătățirea soluțiilor con-, 
struciive și tehnologice, r&» cuperarea grabnică a res-: tanțelor la construcțiile de locuințe și obiectivelor industriale ;

■— Creșterea aportului ca
drelor tehnieo-inginerești ia promovarea progresului teh-. nic, în soluționarea, problemelor ce se ivesc la locuri
le de muncă.

PE ȘANTIERELE DE 
CONSTRUCȚII

• Ritm accelerat de execuție, 
folosire deplină a timpului de lu
cru, a fiecărui utilaj;

• Soluții noi constructive, pe bază 
de materiale ușoare, rezistente și 
ieftine, cu consumuri energetice re
duse ;
• Acțiuni consecvente pentru 

recuperarea rămineritor în urmă la 
obiectivele industriale și construcția 
de locuințe.

OffTproductia globală se scad cheltuielile materiale

• valoarea nou creata m activitatea » 
Z productivă

• contribuția efectiva a întreprinderii 
ia creșterea venitului național

producției fizice

- ------------  • contribuția efectiva a

Ceti ttețwâvre
Sporirea pro-
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Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare FILME

Mesajul tovarășului 
Nieolae Ceaușescu - 
primit cu viu interes

MANILA. 8 — Trimisul special al Agerpres, lo- : sif Socaciu, transmite: Mesajul adresat de președintele Republicii Socialiste România, . tovarășul Nieolae Ceaușescu,. celei de-a V-a Conferințe a . Națiunilor U- nite pentru Comerț și Dezvoltare a ștîrnit un viu interes în rîhdul participanților la acest forum internațional din capitala Filipinelpr — care reunește c.vasitotalitatea statelor lumii.în rîndul delegațiilor a fost reținută preocuparea ; constanța a șefului .statului român pentru crearea unei, noi ordini economice internaționale bazată pe . relații .de deplină egalitate și echitate, pentru .soluționarea marilor probleme ale contemporaneității în interesul tuturor popoarelor, respectîndu-se aspirațiile de progres și bunăstare-ale țărilor rămase. în urmă.înțr-o declarație care ne-a fost făcută de vice- premieful tailandez Șuri thorn Hongladarom, a fost e- vidențiată personalitatea președintelui Nieolae Ceaușescu, care „șl de această dată, și-a manifestat interesul și preocuparea pentru găsirea unor soluții realiste problemelor aflate în atenția comunității internaționale".La rîndul său, adjunctul șefului delegației Iordaniei. Saleh El Kabariti, ministru plenipotențiar, a spus: ..Activitatea președintelui Nieolae Ceaușescu pe arena internațională este' bine cunoscută și apreciată, alît în ceea ce privește preocupările sale în legătură cu necesitatea edificării unei noi ordini economice, cît și pe tărîmul înțelegerii și cooperării dintre slate. Propunerile cuprinse în .mesajul adresat conferinței se află’ în atenția delegației mele și vor fi studiate cu cea mai mare atenție. Apreciem foarte mult capacitatea președintelui Nieolae Ceaușescu de a elabora asemenea măsuri și propuneri concrete pentru soluționarea diferitelor probleme ale lumii, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres ale omenirii. Apreciem, tot- • ■ odată, 'în mod sincer, faptul că un președinte al unei țări a făcut propuneri realiste într-un moment în care UNCTAD are nevoie de idei noi în vederea înfăptuirii scopurilor sale".„Președintele Nieolae Ceaușescu a făcut propuneri foarte, constructive și foarte avantajoase — a declarat Liu Xiwen, vieeministru. la Ministerul Comerțului Exterior al R.P. Chineze, Aceste propuneri — a continuat șeful delegației chineze — sînt foarte u- tile întrucît au în vedere edificarea unei noi ordini- economice internaționale. De aceea, noi vom aprofunda mesajul președintelui Nieolae Ceaușescu cu convingerea că Propunerile sale vor sta la baza unor măsuri ale UNCTAD".. -

Președintele Republicii Filipine a primit pe șeful delegației române la lucrărilesesiuini
MANILA 8 (Agerpres).— Președintele Republicii Filipine, Ferdinand Mar- . cos, a primit. Jn . cursul zilei de marți pe Cornel’ Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul .comerțului exterior și cooperării economice internaționale, șeful delegației țării noastre la cea de-a V-a sesiune a UNCTAD.în timpul convorbirii an fost abordata probleme a- le dezvoltării în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări, în spiritul hotăr.îrilof și înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei tovarășului Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. în Filipine în 1975. în acest cadru, s-a apreciat . că e- xistă posibilități multiple pentru adîncirea și extinderea conlucrării româno- filipineze în diferite domenii de activitate, în a- vantajul reciproc, în folosul cauzei păcii și cooperării internaționale.

★

LA CINEMATOGRAFUL „Capitol" din Helsinki s-a deschis „Săptămîna filmului românesc în Finlanda". Organizată în colaborare cu Ministerul Culturii și cu Asociația de prietenie Finlanda , România, această prestigioasă manifestare cultiirală prezintă - publicului finlandez unele dintre cele mai recente creații ale cinematografiei românești.Le festivitatea inaugurală au rostit alocuțiuni' președintele Asociației de prietenie Finlanda—România, Vilho Siivola. artist ’»1 poporul iii, și aMbasâdo- rul României la Helsinki, Maria .Stăneseu.

PETROȘANI — 7 Noiembrie < Te oblig să trăiești ; RepublicaDe partea cealaltă a oglinzii ; Unirea : Clipa, seriile I-II.PETRILA : Masca de apă.LONEA : Taina micilor revoluționari. .ANINOASA : Miliți- encele în insulă.VULCAN : Căsătoria.LUPENI — Culturale ,, Poveste de dragoste și onoare.Fetito, vrei să joci film:URIC ANI .-între glinzi paralele.

MANILA 8 — Trimisul special al Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : marți a avut loc întîlnirea reprezentanților „Grupului celor 77“ în cadrul UNCTAD V.Cu acest prilej, au fost prezentate concluziile grupului „celor 24“ constituit în vederea examinării căilor -pentru reforma siste-

mul ui monetar și valutar internațional.La reuniune- a .participat: șeful delegației române la UNCTAD V, tovarășul Cornel Burtică viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului 'exterior și cooperării condmice internaționale,
. LI *

MANILA 8 — Trimisul special al Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : Marți au început dezbaterile generale ale celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor U- . nit-e pentru Comerț și Dezvoltare. în cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul șeful delegației române, tovarășul’ Corner Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în cadrul ședinței au mai luat cuvîntul Gamani Corea, secretar general al UNCTAD, precum și șefii delegațiilor Tanzaniei. Șri Lankăi, Indiei, Braziliei. Austriei, Tunisiei, Franței, Suediei, Olandei, Indoneziei, Singapore, Siriei, Argentinei și Birmaniei.

IN URMA UNEI REU
NIUNI a Comitetului director și a Secretariatului Partidului Socialist Portughez a fost dată publicității o declarație în care P.S.P. anunță că a acceptat invitația Partidului Comunist Portughez în vederea unor . consultări bilaterale, în scopul soluționării actualei crize politice din. țară.

AVIOANE aparțini nd forțelor militare ale israelului au atacat marți tabere palestiniene amplasate în localitățile libaneze Toufahta și Bissaryeh, la 40 km de Beirut, anunță un comunicat militar al rezistenței palestiniene difuzat de agenția WAFA. în cursul raidului înregistrat victime. s-au
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Nou act agresiv al regimului rasist de la Salisbury siste au deschis foc de mitraliere asupra localității de graniță Ramkwabane, situată pe calea rutieră Francistown (Botswana) — Bulawayo (Rhodesia). Forțele de graniță din Botswana iilor, catul.

GABERONES 8 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar publicat de autoritățile de la Gabero
nes, regimul rasist de Salisbury a întreprins 
7 mai o nouă -acțiune militară agresivă împotriva Botswanei. Trupele

la la au ripostat agresd- precizează comurii-ra-

Botswana — unul dintre cele cinci state africane independente situate în „prima linie" — este o- biectul unor provocări și : atacuri armate permanente din partea regimului minoritar rasist de la Salis-, bury. Ț’’
1NINUNDAȚII 

PARAGUAY30 000 persoane mas fără adăposturi urmarea daliilor revărsarea apelor rîului Rio Paraguay, care au depășit cu 4 metri cota normală, anunță agenția Prensa Latina. în. regiunile din nord — Bahia Negra, Fuerte Olimpo. Vallemi și Concepcion — inund ațiiiș au provocat mari pagube materiale. în Paraguay a fost declarată starea de urgență națională.
despre

UN ALT DONALDIn Editura britanică , „Souvenir Press" a apărut, recent, cartea „Prin valuri cu delfinul" scri-

au. ra- câ inun- provocate de
pers tril" viața seme-' săi". . Viața delfini-resulnilor lor în libertate este cu totul alta decît viața lor . din bazine",: scrie Dobbs.

scufundată în apropierea în în
FAPTUL DIVERS

REZERVAȚIE 
DE PLANTE
MEDICINALE

țărmurilor japoneze 1854. Fregata sosise portul Simoda cu o misiune diplomatică, în cadrul primelor tratative oficiale ruso-japoneze. In timpul tratativelor a a- vut loc uh cutremur urmat de un taifun,' care a avariat nava și a scufundat-o. Specialiștii au stabilit că nava se află pe fundul golfului Șuru- ga.
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Regiunile muntoase din nordul statului- indian U’.tar-Pradesh au fost declarate, recent, rezervații naturale. Măsura a fost luată în scopul de a proteja prețioasele plante medicinale care se întîlnesc aici în cîteva

„BUZUNARE" 
PENTRU CENUȘA

să de omul de știință H. zeci de soiuri. Ele consti Dobbs. Autorul cărții a făcut cunoștință cu delfinul Donald în timpul unor filmări subacvatice pe litoralul vestic al Marii să ttt .îricît a reușit să-F dreseze pentru a salva oameni de la înec. „Minunatul a- nimal mi-a deschis inte-

tuie componente importante ale preparatelor medicamentoase.
cîndDai’

Britanii. El a ajuns se împrietenească a- de mult cu Donald,
„DIANA"

VA FI SCOASA
LA SUPRAFAȚA,, Regizorul japonez loiti Mațue a declarat că va scoate la suprafață fregata rusească „Diana",’•ÎJ-

Vulcanul Merani, din Jawa, este unul dintre cei mai eapricioși din. Indonezia. Nimeni nu poate stabili cu precizie își începe erupția,vulcanul prezintă și un mare avantaj : cenușa lui este un îngrășămînt prețios pentru agricultură. Ca urmare, autoritățile indoneziene au hotărît să construiască niște „buzunare" speciale din piatră' și beton pentru culegerea cenușii, hi gle pot încăpea pînă la 6 milioane m.c. îngrășăminte ieftine.

Plenara C.C. al
HAVANA 8 (Agerpres). . — La Havana s-au desfășurat lucrările celei de-a vili-a Plenare a C.C. al Partidului Comunist din Cuba, care a analizat și aprobat informarea Biroului Politic privind activitatea P.C. din Cuba în cursul anului 1978. Au fost, de asemenea, exami-

P.C. din Cubanate rezultatele obținute de diferite organe ale partidului, de Uniunea Tineretului Comunist, de organele de stat și organizațiile de masă în îndeplinirea sarcinilor trasate de primul Congres al P.C. din Cuba în timpul primilor trei ani ai actualului cincinal.

9,00 Teleș.coală.10,00 O viața pentru idee.10,30 Muzică populară cu ansamblul „U- nirea" din Cluj- Napoca.10,55 Șoimii patriei.11,05 Pe coordonatele dezvoltării — Tit-l. Telex,Telex. uT-eleșcoală,Gala antenelor: Moldova (I) — reluare.Tragerea pronoex- pres.Telecronica pentru pionieri,1001 de seri.Telejurnal.Documentar TV : „Pagini de vîțe- jie".„Eroi au fost,, e- roi sini încă", — Film artistic: „Pentru patrie" — partea I. Prențieră TV. Producție ' a Filme
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Economisirea de energie 
și materii prime

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Președintele Jinu my < Carter a prezentat ; Congresului cel de-al doilea plan național în domeniul energiei, care include propunerea lichidării controlului asupra prețului petrolului produs pe plan intern — transmite agenția United Press International. Plănui conturează politicile energetice ale Administrației care ău fost enunțate luna trecută de președinte într-un discurs difuzat pe plan național. .Președintele Carter a acceptat o serie de modificări ale .măsurilor de raționalizare a consumului - de benzină. 'Aceste masuri urmează a fi supuse votului .Senatului în să'ptămî- na în curs.
BRASILIA 8 (Agerpres), — De cîțiva ani în Brazilia se folosește drept combustibil o combinație de 80 la sută benzină și 20 la sută alcool, extras din diverse produse agricole. In 1980 distileriile instalate ■ vor . satisface pe deplin nevoile de consum intern permițând deja realizarea unor economii 350 milioane trecut și, circa 450 milioane anul acesta. O altă sur-.', șă energetică folosită pe lâ.rg este ethanolul extras din ..eUcalipt și gaz metan obținut din deșeuri. In statul Sao Paulo se. construiește — cu investiții de

însumînd dolari anul

■peste 200 milioane .dolari — o mare uzină de ethanol, prima de acest gen din țară. In mai multe slate se desfășoară, de asemenea, lucrări de cercetare pentru utilizarea energiei eoliene și solare.
BERNA 8 (Agerpres). — In localitatea elvețiană La Brevine, la o fermă de creștere a vitelor, a fost instalat, în mai puțin de 8 ore, un generator electric, acționat de o moară de vînt care, poate furniza, la o viteză a vîntu- lui de 10 pînă la 40 kilometri pe oră, un curent electric de 12 volți, cu o intensitate de 400 amperi pe oră, suficient pentru a asigura necesitățile ’de iluminat și de funcționare a pompelor de apă și aparatelor de la această fer- . mă. Iri perioadele în care energia, electrică nu ește Utilizată, ea este stocată prin încărcarea unor acumulatoare clasice. Instalația este astfel concepută incit paletele rotorului pol fi pliate în poziții intermediare, pînă la repaus total, în cazul în care viteza vîntului depășește 40 de kilometri pe bfă. Totodată, ea are un randament ridicat în transformarea e- nergiei eoliene în energie electrică, nu necesită cheltuieli -depsebite-.de între-’ ținere și poale fi instalată în zone eii vînturi relativ slabe.
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MICA PUBLICITATEPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szasz loan, eliberată de I.UM-. Petroșani. Se declară. nulă. (32,5)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Florea Vasile, eliberată de I.M. Paroșeni. Se deelară nulă. (326)
ANUNȚ DE FAMILIE

--- ---- .--- -------- -------—COLEGII și prietenii din cadrul Institutului de mine Petroșani adilc pe această cale sincere condoleanțe celor rămași în urma defunctuluiIm;. KISS IOSIFInmormîn tarea ■— azi, la ora 15,30. (327)
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