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In intimpinarea celei de-a 35-a

aniversări^ a eliberări^ patriei 

de sub dominația fascistă

Valorifică resursele 
j materiale

Animați de • dorința 
de a contribui cit mai 
mult la recuperarea re- 

- surselor materiale, în 
attest fel aducînd eco
nomii substanțiale în
treprinderii, oamenii 
muncii de la coloana. 
Uricani a U.M.T.C.F.

, au colectat și predat 
importante cantități de 
metale vechi și: ulei u-.: 
zat. In numai patru luni 
și jumătate , din acest 
an ei au predat peste 
jumătate din cota de. 
metale vechi și ulei u- 
zat prevăzută . pentru 
1979. De asemenea, din 
proprie inițiativă au re
cuperat 70 de anvelope 
uzate pe care le-au ex
ile, hal la D.C.A. O ma
re parte dintre acestea: 
mai pol fi valorificate, 
iar după operațiunea 
de reșapare vor putea 
fi Irosite ca și cele noi.

In luna mai, față de începutul anului, 
producția medie zilnică de cărbune la I.M. 
Bărbăteni a crescut cu peste 300 tone, iar 

productivitatea muncii cu 30 la sută.

Vineri după-amiază, a 
luat sfîrșit vizita de stat 
a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
în Spania, efectuată la in
vitația regelui Juan Car
los I, și a reginei Sofia.

De la Palatul regal Zar
zuela, de lingă Madrid, 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de- regele Juan 
Carlos I și regina Sofia, 
au plecat cu elicopterul 
spre aeroportul Barâjas.

Pe aeroport au venit, 
pentru a-și lua rămas bun 
de la înalții oaspeți ro-

mâni, președintele guver
nului spaniol, Adolfo Sua
rez Gonzales, Manuel Gu
tierrez Mellado, prim-vice- 
președinte al guvernului, 
însărcinat eu problemele 
securității și apărării na
ționale, Fernando Abril 
Martorell, al doilea vice
președinte al guvernului 
însărcinat eu problemele e- 
conomice, Marcelino Ore
ja, 'ministrul de externe, 
alți membri ai guvernului, 
înalte oficialități civile și 
militare spaniole. ,

Sint prezenți, de aseme
nea, 
niei 
liat, 
niei

ambasadorul Romă- 
la Madrid, Ion Go- 
și ambasadorul Spă
lă București, Jose

Carlos Gonzales Campa' 
Dal-He.

Garda militară, aliniată 
pe aeroport, prezintă O- 
norul. Sint intonate apoi 
imnurile de Stat ale Româ
niei și Spaniei.

Președintele N i c oTa <• 
Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I trec în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul N i c ol j 8 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu îș" iau 
rămas bun de la președin
tele guvernului spaniol, A- 
dolfo Suarez Gonzales de

(Continuare în pag. a 4-a)

am reușit sa ieșim 
din impas

După mai multe luni, în 
care nici cel puțin realiză
rile unor zile de excepție 
nu s-au ridicat la nivelul 
planului, colectivul I.M.. 
Bărbăteni a reușit în luna 
mai a.c., îndeosebi în ap 
doua jumătate a lunii, să 
facă dovada unor certe re
zerve de realizare a sar
cinilor planificate la pro
ducția fizică de cărbune. 
Redresarea producției este 
nemijlocit legată de mă
surile tehnico-organizato- 
rice întreprinse în ultima 
vreme de eforturile colec
tivului menite să ridice Ia 
cota exigențelor activita
tea producti v-econoinică

pe care o desfășoară. Oa
menii muncii de la I.M. 
Bărbăteni își aliniază stră
daniile celor ale colective
lor fruntașe ale Văii Jiu-, 

Tui in lupta pentru mai 
mult cărbune.

In luna mai realizăm

Ing. Di mi trie SIMOTA, 
directorul I.M. Bărbăteni

înapoierea în Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat, vineri seara, în 
Capitală, din vizita de stat 
efectuată în Regatul Spa
niei, 
Juan 
Sofia.

Iii

la invitația regelui 
Carlos I și a reginei

această vizită, șeful 
statului român a fost în
soțit de Gheorghe Oprea,

prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, Nicu Ceaușescu, de al
te persoane oficiale.

La aeroportul Otopehi, 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Ceausescu 
piuați eu 
de tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Erau, de asemenea, pre-

N i cola e 
tovarășa Elena 

au fost întîm- 
multă căldură

zenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 

. Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
alte persoane oficiale.

Se afla de față însărci
natul cu afaceri ad-interim 
al Regatului Spaniei la 
București, Carlos Bastarre- 
che Sagues.

Aeroportul Otopeni, un-

Angajament mineresc
BRIGADA VA DA

3000 DE TONE
ÎN PLUS

Nu pred că există ceva 
mai frumos deeîl vorba 
simplă. Dccît cuvintele a- 
celea rostite cu patos, din 
convingere. Acele fraze 
spuse m iiotârlre .. despre 
ceea ce simte, gindește un 
om împreună cu cei 40 de 
ortaci ai săi.-

„Noi sîntem toți ca fra
ții...: Nu putem fi altfel,..": 

’se confesează șeful de bri
gadă Constantin Alexa,' de 
la. sectorul 1 al minei Pe- 
triia Cuvintele Iu: pavea 
împrumută ceva dm tăria 
îocn ce o străbate în a- 
diric. au.'la bază acei ;eli- 
mat .de înțelegere din bri- 

-gacla. datorita ea inia toți 
si au' ca frații.

. .CoborînȘ scările die; la 
rampa puțului, spre 'baie.

(Cont. in pag. a

Brigadierul Constantin Alexa de la 1‘etrila alături de doi dintre ortacii 
împreună cu «are formează o adevărată familie. Foto: I. LICIU
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(Continuare in pag. a 4-aj

s-au 
celei

lmi stăruie în gind atmos
fera de muncă din cele 
două abataje din blocul 
zero, stratul 111, precum 
și vorbele comunistului 
Constantin Alexa rostite, 
acolo, ia zeei de metri sub 
pămînl: „Noi, toți, sîntein 
uniți ca frații..."

...Ne întîimm la comite
tul Re partid și discutăm 
despre modul cum .,s-a ci
mentat" această brigadă.* 
Cum au lost canalizate pe 
ace.ași făga> ideile, con
cepțiile celor 40'de oa
meni ?

„lstor.a" brigăzii nu
prea lungă. A lost înjghe
bată cu cițiva ani in urmă. 
Majoritatea oamenilor sir.t 
în „1 Soarea vtrstei' Niu 
until dintre ei nu se gîn-

dește la pensie. Cu toate 
acestea, oamenii s-au eon-. 
frântul cu multe greutăți. 
Pentru a le învinge a 

. trebuit, să-și unească șl
sâ-și mobilizeze toate for-, 
țele, sa folosească întreaga 
lor pricepere.

Puțin s-a vorbit despre 
aceste greutăți. Oamenii 
nu le-au spus nici la șe
dință. Nu pentru că nu 
le-ar li luat nimeni in sea-

Vaiet iu COANIIRAȘ

(Cont. în pag. a 2-a)

In pag. a 3-a

CULTURĂ - ARTĂ
• O permanență a activității cultural-educative — 

formarea convingerilor științifice despre viață și 
muncă

• Din literatura cu tematică minerească (IV)

Sesiunea Consiliului 
popular municipal
Ieri. Ja Petroșani 

desiâ.țurat lucrările
de-a Vlj[-a sesiuni a Con
siliului popular municipal. 
Deputății și invitații pre
zenți au analizat preocu
parea Comitetului executiv 
al consiliului popular pen
tru îmbunătățirea prestă
rilor de servicii către 
populație.. Partipipanțn la. 
dezbateri — Aurel Negru, 
Nicolae lonașcu, Alexan
dru Bușeam loan ('ulda, 
Gavrilă David, Aurel Slă
bii, Constantin Adumuț» 
Emerit laikaș și Alexan- 
<lru Todor .— au subliniat 
unele neajunsuri care mai 
persită în acest domeniu, . 
au făcut propuneri con- = 
crete pentru îmbunătățirea 
activității de viitor.

In continuare, pat'ticî- 
panții la sesiune au ascult- / 
tat o informare cu privire 
la îndeplinirea • Hotărîri» 
n r. 19/ 1978 a Consiliului 
popular municipal în do
meniul sănătății precum și 
proiectul de hotărîre refe
ritor la dezvoltarea baze
lor sportive, turistice: și de 
agrement: din Valea Jiului.

Decretul Consiliului de Stat privind stabilirea orei oficiale de vară

Avantaje multiple pentru constructori

I 
I i
i

Oameni
unitățile economice ae 

, pe platforma industrială
Livt'zșni- și populația lo
cală vor fi .scutiți in cu
rmei de drumurile pînă 
în oraș pentru aprovizio
narea eu legume și fruc
te.. In prezent se fac ul
timele amenajări, înain
tea punerii în funcțiune 
— la 28 mai a.c. — la 
num etnoșc al
C.P.V.1.L.F, amplasat la 
intrarea fabricii de lapte 
și produse lactate. Petro
șani. (ți . i >l

La Uricani. după 
s-a încheiat 
zugrăvire a 
dm centrul 
ștlluij alte

nei 
acțiunea de 
zece blocuri 

vechi ai oră- 
zece blocuri 

vor ii zugrăvite în aces
te zile cu ajutorul unor 
echipe sosite din locali
tățile județului. (C.I.) .

Elevii Școlii generale 
nr. I din Lupeni aii pre-, 
zenlat ieri, la ora 16, în 
sala palatului cultural 
din localitate, in fața pă
rinților, un spectacol în
titulat „Copilărie ferici
tă". Și-a dat concursul 
și orchestra de muzică 
ușoai a 
reală a

țiopal „ființarea Româ
niei". (V.Ș.)

Astăzi și mîine conti
nuă ieșirea cu animalele 
pe pășunile din golul de 
munte, administrate de 
consiliile populare. Oda
tă. cu aceasta încep lu
crările de ameliorare a 
pășunilor prin defrișări 
și fertilizări, realizarea 
eonstrucțiilor planificate. 
Pe timpul și la termina
rea pășunatului se fac 
recepții ale lucrărilor e- 
l'ectuate. (T.T.)

I

„Ritmic La", lau- 
Festivalului na

Ui
I

Cei 70 de constructori 
care execută blocul 69 din 
noul centru civic al orașu
lui Petroșani au primit cu 
deosebit interes Decretul 
privind stabilirea orei ofi
ciale. de vară. Avantajele 
măsurii sînt evidente: în 
primul rînd faptul că mai 
devreme eu o oră ne vom 
afla la locurile de muncă, 
fără a avea nevoie de vreo . • 
altă sursă de lumină decît 
cea naturală, ceea ce în
seamnă o mai bună folo
sire a acesteia. Apoi, noul 
orar ne dă posibilitatea să 
he organizăm mai bine 
munca în șantier, în sen
sul că vom concentra spre 
mijlocul zilei cea mai ma- 

: re parte a activităților. Tot - 
de aici rezidă și un alt 
cist'g «F- data aceasta re

simțit de fiecare construc
tor ș, implicit de familia 
sa, acela de a fi acasă du
pă programul de lucru cu

• Pînă în 30 septem
brie a.c. se vor execu
ta lucrări în valoare 
de aproape 400 mii 

iei în plus.

o oră mai repede, putîn- 
du-și organiza: mult mai 
bine timpul liber, pe care 
are posibilitatea să și-1 pe
treacă în scopul refacerii 
forței de muncă pentru a 
doua zi. Or. dacă avem in 
vedere IAjitul că s»e șaa-'

tier lucrează și multi ti
neri, aceștia ci.șligă astfel 
mai mult timp liber, pe 
care-1 pot destina studiu
lui și pregătirii sau acti
vităților cultural-educati- 
ve. . . ,

In altă ordine de idei nu 
putem trece cu vederea un 
măre avantaj creat prin de
calarea orei oficiale. * O 
bună parte din echipele 
noastre lucrează în acord 
global. Cei care vor dori 
să realizeze un vob.rm mai 
mare de lucrări, și deci un

Constantin ALBU, , 
maistru constructor4, 

șantierul nr. 1 Petroșani

tC*cL M *ac a £■*
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de toneOrganizarea activității de exploatare, (Urmare din pag. 1)

Avantaje utile
(Urmare din pag. 1)

întreținere și reparare 
a echipamentelor miniere

întreprinderile, 
piere din Valea

ni i- 
Jiului 

sînt dotate astăzi eu agre
gate și instalații de înaltă 

conferă 
avansat 

mecanizare și un în- 
auto- 
p ro

ii n 
mun- 

ridieat. In Valea .1 iu

tehnicitate care 
muncii un grad 
de 
cepul pro-mițător de 
matizare asigurând o 
duotivitate sporită, 
grad de securitate a 
Cii

’ kti zestrea tehnică în uti
laje și mecanisme electro- 

„mecanice se ridică la va
loarea de 4,1 miliarde lei 
ceea ce reprezintă 45,3 la 
sută din valoarea totală a 
mijloacelor fixe existențe. 
Or, tehnologiile moderne, 
gradul ridicat de comple
xitate impun perfecționa
rea activității de concepție, 
de exploatare, dar .și de 
reparații care trebuie con
siderate nu ca o activita
te auxiliară în desfășurarea 
procesului .de producție ci 
ca o parte integrantă din 
activitatea productivă.

In perspectiva dezvoltă
rii, mecanizării și automa
tizării proceselor de pro
ducție, activitatea de ' ex
ploatare, întreținere și re
parații se va desfășura în 
capacitățile existente în 
atelierele de mină, unele 
dintre ele în amplificare, 
și prin întreprinderea de 
reparații și întreținere u- 
tilaj mmier. Dezvoltarea 
capacității acestei uzine se 
va realiza etapizat : în pri
ma clapă se, va da în func
țiune hala nr. 1 din incin
ta Livezeni în cursul anu
lui 1979, care .va prelua 

■ reparațiile cornpresoare, 
pompe, locomotive și ma
șini de încărcat de la 
I.U.M. Petroșani, iar în e- 
tapa a doua se vor construi 
și pune în funcțiune hala 
din incinta nr. 2 Livezeni, 

o turnătorie în incinta Vul
can și secții de reparare a 
susținerii mecanizate.

in contextul dezvoltării 
acestor capacități l.R.I.U.M. 
Petroșani va realiza pentru 
întreprinderile miniere lu
crări cu caracter „de ser
vice" pentru întreținerea 
și repararea utilajului mi
nier, cuprinzând următoa
rele forme principale : ser
vicii prestate pentru acti
vitatea de reparații capi
tale, activitatea de repa
rații curente a utilajelor

u- 
re- 

echipamentelbr 
electrice an 

ac tivita tea 
aparatelor

de mare importanță și 
nic-ate, activitatea de 
parații a 
electrice și. 
tigrizutoase și 
de reparare a 
de măsură și control.

Activitatea de întreține
re a utilajului tehnologic 
sub formă de „service" se 
efectuează pe bază de con-

țpKMi
flU CUVÎltfalf/

tract având ca obiect pres
tări de servicii și asisten
ță tehnică privind monta
jul,; punerea . în funcțiune,, 
efectuarea de probe de 
funcționare, remedierea 
deficiențelor și reparații, 
precum și urmărirea com
portării în exploatare a 
unor utilaje și instalații 
stabilite de organul tute
lar. Ca formă, prestația 
„.'crvi 'e" se .va desfăsu-a 
ca activitate de întreține
re completă

Ca urmare a concluziilor 
formulate avansăm în con
tinuare unele propuneri 
menite să aducă îmbună
tățiri în domeniul studiat 
și discutat t • în ca Irul 
I.C.P.M.C, Petroșani să se 
înființeze un colectiv de 
cercetare și inginerie teh
nologică, care să elabore
ze documentația necesară 
modificărilor și adaptărilor 
ce se impun la. utilajele 
din dotare • este necesar 
să se stabilească un număr 
determinat de tehnologii 
„standard" pentru care să 
se organizeze producția in
ternă de utilaje tehnologi
ce și piese de schimb 
a se impune ela
borarea unor noi normati
ve privind formațiile de 
lucru la lucrările cu me
canizare complexă îm
preună cu criterii cores
punzătoare privind numă
rul și profilul maiștrilor, 
și a personalului TESA din 
cadrul sectorului • sțe 
simte necesitatea elaboră
rii unor normative corn-', 
plexe, de întreținere, re
vizie și reparare a Princi
palelor utilaje miniere care

(Urmare din pag 1)

o producție fizică de căr
bune superioară in medie 
cu peste 300 de tone zil
nic față de lunile prece
dente. La baza acestei 
creșteri a producției de 
cărbune stă, cum e și fir. 
resc, productivitatea mun
cii. Față de nivelul reali
zat în anul trecut, produc
tivitatea muncii pe care o 
obținem in luna mai. la ni
velul întreprinderii : este 
cu peste 300 kg/post mai 
mare, ceea ce corespunde 
.Vii un spor de 30 la sută. 
, Cum s-a ajuns la acest 
reviriment în activitatea 
noastră ? începând din luna 
aprilie, în procesul gene
ral de modernizare și per
fecționare a tehnologiilor 
miniere, am reușit să pud 
nem în exploatare pentru 
prima dată la Bărbăteni, 
o capacitate de producție 
Sjt care se utilizează me- 
țoda abatării frontale. Am 
toțugij, pe această cale să 
fcjicentrăm în același aba- 
ițaJC formație de lucru de 
ffi. muncitori, care reali
zează o fcaoduciivifate a 
'muncii cu 2—2,2 tone pe 
post mai mare decât me

organizarea, 
execuție a 

și profila-

să precizeze 
tehnologia de 
acestor lucrări 
rea unităților de execuție 
din bazin pe feluri de re
parații, respectiv pe uti
laje • testarea, aplicarea 
și generalizarea sistemului 
informatic privind planifi
carea, urmărirea 
tarea activității 
ținere, revizii și 
a utilajelor • 
sistemelor de dispecerizare 
a minelor în cadrul cărora 
să se urmărească operativ 
regimul de funcționare a 
utilajelor miniere de bază 
• introducerea și experi
mentarea calculatoarelor e- 
lectronice de proces pentru 
conducerea 
nor utilaje 
subteran.

Consider 
tr-un timp 
tul minier 
definitiveze sisteme 
tralizate de mecanizare la 
nivelul bazinului și în 
cadrul acestora profilul și 
atribuțiile I.R.I.U.M. Pe
troșani, iar in scopul ins
truirii eficiente unitare și 
directe ea și pentru per
fecționarea în continuare 
a personalului muncitor 
este necesar să se organi
zeze, pe lângă această în- 
treprindere, un centru de 
instruire pentru folosirea 
și repararea unor utilaje,’ 
încadrat cu instructor: spe
cializați și dotat cu eehi- 
pamenlul necesar.

’. In contextul mecanizării 
complexe a lucrărilor de 
abataj propunem intrbdur 
cerea funcției de „șef de 
abataj", din. categoria per
sonalului operativ, funcție 
ce urmează să fie 
nită <Se ingineri, 
neri, tehnicieni, 
sau mineri șefi de 
în funcție de mărimea 
complexitatea. abatajelor.

In ultimă instanță înfăp
tuirea eficientă a progra
mului de mecanizare ieste 
condiționată direct de’ ca
litatea forței de muncă, 
de calitatea pregătirii pro
fesionale a celor care mî-ș 
nuiesc, întrețin și repară 
utilajele: moderne.

Ing. Dumitru POPESCU, 
ing. sef electromecanic 

' al C.M.V.J.

și rapor- 
de între- 
reparații 

realizarea

funcționării u- 
principale din

necesar ca în- 
seurt Combina- 
Valea Jiului să 

cenr

îndepli- 
șubingi- 
maiștri 
brigadă 

și

ti'.a din. abatajele cameră 
ale minei. In legătură di- . 
rectă eu creșterea produc
ției de cărbune a fost a- 
poi punerea în funcțiune a 
noului flux de benzi. de la 
orizontul 650, care, prin 
galeria de coastă de Ia, 
aerat orizont, transportă ■■ 
cărbunele direct la. prepa- 
rație. De fapt aceasta este; 
calea pe care evacuăm

zervă, vor crește cu circa 
20 la sută. De consemnat 
că recent am introdus, tot 
pentru prima dată la 
I.M. Bărbăteni, o combină 
de înaintare, în cărbune.

Mecanizarea și moder
nizarea tehnologiilor pre
supun 6 organizare supe
rioară a muncii. In noul 
abataj, activitatea pe fie
care swhimb este coordo-

Cum am reușit să ieșim

la

cărbunele din abatajul cu 
cea mai mare capacitate 
zilnică din stratul 15, 
care m-am referit.

Procesul de moderniza
re a tehnologiilor se am
plifică în continuare la 
I.M. Bărbăteni prin meca
nizarea tăierii în noul a- 
bataj, unde chiar în aces
te zile am introdus o. com
bină. Productivitatea mun
cii, ca și capacitatea zil
nică a abatajului, avînd în 
vedere ca fluxul de trans
port. care-1 : servește dis
pune de capacitate de re-

nată de către un inginer 
și un maistru. Pentru a 
putea trece la o tehnologie 
nouă fără a dispune de la 
început de muncitori cu 
experiență în utizarea ei, 
am primit sprijin din par
tea minelor vecine — 
Lupeni și Uricani. De alt
fel, însăși actualul șef de 
brigadă la noul frontal, 
Mihai Vîrzaru, este unul 
dintre minerii cu o bo
gată experiență î.n exploa
tarea frontalelor de la Lu
peni. Neavînd .de la înee-

mă, dar erau convinși că 
rezolvarea lor depinde nu
mai de ci. Presiunea mare 
de la orizontul de bază 
200 n-a permis introduce
rea mecanizării, nici mă
car a unui transportor. A- 
pa care le-a înfundat si
lozurile cu cărbune, n-a 
putut fi evacuată decît du
pă ce au fost introduse 
conducte și pompe. Iar 
„săriturile" din stratul de) 
cărbune n-a putut să le 
prevadă nimeni, precum 
nimeni nu poate reduce 
distanța pînă la locul de 
muncă, este cel măi înde
părtat de Ia mina Petrila. 
Dar toate aceste greutății 
au fost învinse de. oamenii 
lui Alexa. Brigada n-a dat 
nici o clipă înapoi. In fie
care lună și-a realizat pla
nul. Chiar l-a depășit. Pe 
primul trimestru al anului , 
cu 1500 tone cărbune, pe 
luna aprilie cu 300, iar pe 
luna mai, pînă în prezent,, 
brigada are de asemenea 
rezultate bune.

— Luna mai o vom în
cheia cu 400 tone cărbune 
peste plan, se desfăihuie 
comunistul Constantin A- 
lexa. In întâmpinarea zilei 
de 23 August ne-am anga
jat să realizăm 3000 tone 
cărbune peste plan. 7 

Angajamentele sînt con
crete, mobilizatoare. Ele 
se întemeiază pe faptul că 
în această, lună au fost 
deschise două abataje noi, 
unul Ia 8 mai (în cinstea, 
aniversării partidului) și 
altul la 20 mai.
(nr. 136) aflat în

în plus
45 metri. Este pe ccâle de 
a fi rezolvată și problema 
transportului. Pînă în pre
zent au fost „minați" 30 
de metri ia „diagonala" pe 
care se va monta un trans
portor și o bandă. Anga
jamentele brigăzii se ba
zează pe hotărîrea oameni
lor, pe hărnicia Ion Indi
ferent cum se cheamă ei: 
Vasile Cric sau 1 uliu Dudi, 
cei mai „vechi" din brigadă 
sau : Ion Vlad, Gheorghe 
State, Ion Todea, Nicol ae 
Popescu, Vasile Zmeu și 
alții care au câțiva ani 

v buni lucrați împreună, ori
Miki Gheorghe care abia 
s-a acomodat cu brigada.

Pe toți acești .oameni 
minunați pe care i-a unit 
munca, necesitatea de a 
învinge greutățile și, (de 
ce să n-o spunem?) Cons
tantin Alexa, pe care oa
menii îl simt tot timpul 
aproape de inima lor. Cu- 

! vintele lui simple, tonul 
său hotărât, priceperea și 
hotărîrea de care dă do
vadă, constituie liantul a- 
cestei unități pe care o 
exprimă în câteva cuvinte:

sân tem ca fra-

câștig lunar mai substan
țial, vor avea posibilitatea 
să o facă, cîștigul fiind a- 
tît pentru fiecare cons
tructor în parte cît și pen
tru întreprindere. Pentru 
noi înseamnă că ziua va 
fi mai mare cu o oră. De 
exemplu, numai într-o oră 
se pot executa lucrări în 
văloare de 2500—3500 lei 
fără a aminti că sînt și 
categorii de lucrări cu va
lori mult mai mari. Apa
rent suma de mai sus e 

•-mică,. însă dacă o înmul
țim cu numărul , de zile pe 
întreaga perioadă pînă la 
30 septembrie rezultă ți 
sumă foarte mare : 378 000 
lei. Deci la .Ufi volum <fe 
lucrări în valoare de 
proape 400 
indiscutabil
vele vor fi 
repede, iar 
vor real iza 
mai mari.

3*
mii lei în plug 
că și obiect!* 
terminate mai 

constructorii 
câștiguri mult'

Servicii prompte pen
tru populație — iată 
ce caracterizează unita
tea nr- 17 reparații- în
călțăminte din Vulcan. 
Foto :

CARTEA
în mijlocul minerilor
Biblioteca Clubului sin

dicatelor- din Petrila (bi
bliotecar Florica Băgăîa- 
nu), -organizează periodic 
diferite manifestări: pen
tru cititorii săi. Astfel, lo
catarii blocului de;; hefă- 
miliști au .asistat la o dez
batere, avînd ca temă 
„Comportarea la locul de 
muncă", iar la stația de 
amplificare a întreprinde
rii, miniere a. avut loc pre
zentarea ultimelor noutăți 
editoriale intrate în pa
trimoniul bibliotecii; (Ăl. 
Cor) -

Primul 
partea 

vestică are: o lungime de 
65 rnetri, iar ăl doilea (nr. 

- 135) din partea estică are

Gh. OLTEANU

put oameni bine pregătiți, 
inginerii și maiștrii care 
asigură asistența tehnică 
pe schimburi efectuează și 
instruirea lor direct la lo
cul productiv. In plus, ri
dicarea calificării munci
torilor o realizăm în ca
drul cursului de mineri, 
organizat pentru un an, ca 
și a cursului de policalifi
care, care, în al doilea ci
clu, a fost absolvit :în ur
mă cu o săptăniînă de 27 
minerii și electromecanici, 

că se 
I.M. 

doilea a- 
data a- 
3, a eă- 

front va 
începerea 
40 la 70

Avînd în vedere 
află în echipare la 
Bărbăteni un al 
bataj frontal, de 
ceasta in stratul 
rui lungime de 
crește odată cu 
exploatării de la 
metri și că actualul • fron
tal rămîne în exploatare 
pe parcursul întregului an 
1979, linia de front de ca
re dispunem în perspecti
vă crește. Toate
acestea la un loc consti
tuie pentru colectivul nos
tru certitudinea că rezul
tatele bune pe care le-am 
obținut, ridicând producți
ile zilnice de cărbune la 
nivelul planului, se vor 
consolida.

Ediția de vara a „Daciadei, 
în plină desfășurare

TETRATLON; Desfășu
rată sub egida „Daciadei", 
sâmbătă și duminică, pe 
stadionul „Cetate" din De
va, a avut loc etapa jur 
dețeană a campionatului 
republican — școli gene-’ 
rale — la tetratlon.

Echipele Școlii generale 
nr. 5 Petroșani, care ne-au 
reprezentat la această com
petiție, au avut o bună 
comportare, obținând locul 
I și titlul de campioană 
județeană la băieți (antre- 
noare prof. Stela Polis) și 
locul III la fete (antrenoa- 
re prof. Adriana Staieu).

FOTBAL. S-au consumat 
50 de meciuri în cadrul e- 
tapei preliminare a fazei 
municipale. înaintea ulti- 
mai etape pe primele locuri 
în serii se află următoarele 
echipe : I.M. Petrila (seria 
I), I.M. Dîlja (seria a II-a), 
p.M.V.j. (seria a IlI-a),

Centrul militar (seria a'
IV- a) și I.M.P. (scria a
V- a). Iată rezultatele pen
ultimei etape : I.M. Dîlja
— I.C.M.M. 3—1, I.U.M.P.
— C.C.S.M. 7—1, Centrul 
militar — Spital 5—T( 
I.M.P. — Cooperativa 4—0, 
I.R.I.U.M.P. — Comerț 2— 
1.

ORIENTARE TURISTI
CA. In zilele de 19 și 20 

.mai a.c. a avut Ioc ir» 
parcul Cinciș din munici
piul Hunedoara, etapa ju
dețeană de orientare tu
ristică din cadrul „Dacia- 
dei" pentru categoria 10— 
14 ani. Echipele reprezen
tative ale municipiului 
nostru, respectiv ale Școlii 
generale nr. 1 Petrilal 
(prof. Dan Cocor) au ocu
pat locui HI atât la fetei 
cît și la băieți, din 17 echi
pe participante. (S. BALO!)

Avancronică
• Sub genericul „Dacia. 

dei", pe terenul Jiul II 
din Petroșani au Ioc sir» 
bâtă, ora 13,30 și dumini
că, ora 9, meciurile ultimei 
etape a turneului prelimi
nar de fotbal dintre repre
zentativele din întreprin
deri. Jiul Petro
șani susține duminică, ora 
11, un meci amical eu ca
racter de pregătire cu Chi-

mia Rin. Vâlcea, La ace
eași oră au loc și meciurile 
de divizia C dintre Mi
nerul Lupeni — C.F.R. 
Craiova, Minerul Vulcan 
— Progresul Băilești, Ști
ința Petroșani — I.C.R.A.B. 
Timișoara, precum și. cele 
din campionatul județean 
dintre Minerul Uricani — 
Aurul Certej, Minerul A- 
ninoasa — Preparatorul 
Petrila, Parângul Lonea — 
Constructorul Hunedoara,
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• •ARTA*
O permanență a activității cultural-educative

FORMAREA CONVINGERILOR ȘTIINȚIFICE
DESPRE VIATĂ SI MUNCĂ» »

In procesul complex de 
Construire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, 
odată cu dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării se 
făurește și personalitatea 
umană de tip nou, cu o 
înaltă conștiință, însufle
țită de idealurile poporu
lui nostru. Festivalul na
țional „Cîntarea României", 
la a doua sa ediție, oferă 
largi posibilități pentru a- 
firmarea disponibilităților 
creatoare ale oamenilor 
muncii, stimulînd inițiati
vei în domeniul procesu
lui politic-educativ, știin
țifico- tehnic și cultural- 
artistic. Dar această amplă 
manifestare a educației șl 
culturii socialiste cuprinde 
în chip armonios toate do
meniile educative, nelimi- 
tîn-du-se doar la latura 
spectaculară. O deosebită 
importanță revine activită
ții de educație materialist- 
dialectică, de formare a 
convingerilor științifice 
despre viață și muncă, ac
țiune determinată de exi
gențele care decurg din 
actualul cincinal, al revo
luției științifico-tphnice. 
In procesul cultural-educa- 
tiv din Valea Jiului s-au 
obținut multe rezultate 
bune, cea mai mare parte 
în activitatea cultural-ar- 
tistică, orientată cu mai

VAW^W^ZAW^.V^^^.•^.•.W.V.W.•.W.V.W.•.•ZAV.•.•.•.W.SVA^AWZZ.W.VAV.■.V.W.W.V.SV.V.WA^.S•

■ Asemănătoare prin te
matică, tonalitate, expre
sie artistică și versificație, 
dar superioară pe planul 
valorii literare, este crea
ția poetică a lui Aron Co- 
truș, cuprinsă în volumul 
Minerii (1938), anunțată cu 
mult înainte de poeziile 
Minerule, te scoală!, Mi
nerul, Parc-aș fi de o mie 
de ani, prezente în volu
mul Mîine (Cluj, 1'928) și 
cu unele modificări, totuși 
neesențiale, în antologia 
Cintecul minerilor (1935). 
De altfel multe din aceste 
poezii au fost cunoscute 
din publicații ca Minerul 
și Calendarul minerului, 
fapt care a contribuit mult' 
la creșterea popularității 
autorului în rîndul celor 
cărora le-au fost dedicate.

Numeroase poezii con
turează portrete de mineri, 
mulți ofiliți prematur ori 
ajunși Ja capătul puterilor 
ca Ion Ciuva („neam de 
mineri rumâni, / flămînd, 
fără lucru de nouă săptă- 
mîni.") pentru care moar
tea înseamnă manifestarea, 
demnității.

In altele (Minerii, Prin 
glodul minei surde, Mina, 
Prin mina oarbă. In opin
tiri nebune) este descrisă 
mina „oarbă, udă", foa

multă consecvență, în con
cepție și organizare, către 
problematica economică și 
socială. Și în cadrul educa
ției științifice este necesa
ră trecerea la o nouă ca
litate care se realizează 
printr-o acțiune com
plexă și sistematică formarea unei atitudini noi

Festivalul național „Cîntarea României", 
ediția a ll-a

în care eă fie cuprin
să cunoașterea zonelor de 
interes ale oamenilor mun
cii.
. *— ta această activitate 
— ne spunea profesorul 
Gheorghe Ana, președinte
le, comisiei de resort din 
municipiu —, participă a-ț 
cum, prin forme și metode 
de mai largă diversitate, 
atft instituțiile culturale 
(în al căror program sînt 
cuprinse teme interesante 
și de actualitate, șusținute 
de lectori competenți), cit 
și de universitățile cultu- 
ral-științifice și brigăzile 
științifice. întreaga acțiu
ne, pentru a avea eficien
ța scontată, este coordona
tă de comisii pentru 'răs- 
pîndirea cunoștințelor ști
ințifice și tehnice, în func
ție de realitatea Văii Jiu
lui și realizată de brigăzi 
științifice, 11 aetivînd nu
mai în întreprinderile din 

mea, sărăcia, inumanitatea 
condițiilor de muncă: „Prin 
mina oarbă, udă / Cu fețe 
hidos pămîntii / Se mișcă, 
beți de trudă/ minerii, 
citirzi de stafii... !/ Ca 
schilav se tîrăște oricare'' 
Cu văzul căzut, cadaveric/ 
putrezi pină la os de su-

Din literatura cu tematică 
minerească (IV)

POEZIA
doare/ de glod și întune- dica odat!, vijelios, în soâ- 
ric..." Versurile dospesc re/ pentru lupta noastră 
ura minerilor împotriva cea mai mare / cîți dintre
nedreptății, împotriva asu
pritorilor, cutezînd între
bări cu speranțe firești: 
„Cînd năprasnic, inimă 
grea — / robia asta cruntă, 
mișca/ ținea-Va pîn-la ca
pătul lumii, așa ?..."

In Parc-aș fi de o mie 
de ani poetul reliefează 
antiteza dintre viața grea 
a minerilor și huzurul pa
tronilor, denunță silnicia 
muncii : „parcă aș fi de o1 
mie de ani/ zdrobit miner, 

Petroșani și Petrila. Prin 
folosirea mai intensă a 
instrumentelor sociologiei, 
activitatea de educație 
materialist-științifică con
tribuie (și se remarcă, la 
Petrila, brigada condusă 
de prof. Iosif Harlin) la 

și a convingerilor despre 
viață și muncă. Prin urmare, 
întreaga metodologie spe
cifică acestei activități, 
prin concepție și organiza
re, este integrată în pro
cesul cultural-educativ și 
este stimulată de bogăția 
de informații pe care ști
ința și tehnica contempo
rană ni le oferă zi de zi. 
Spiritul contemporaneității, 
al actualității, prin toate 
formele folosite în acest 
domeniu, contribuie la răs
pândirea cunoștințelor ști
ințifice și la formarea con
vingerilor comuniste des
pre muncă și viață.

Activitatea de educație 
■materialist-științifică, vi- 
zînd toate laturile și com
ponentele vieții omului, 
este firesc să se desfășoare 
prin acțiuni de și mai mă
re diversitate, cit mai a- 
propiate de colectivele da 
oameni ai muncii, respec- 

hulit român / mă în
torc schilod, c-o zdreanță 
de ■pămînt'' din iadul iadu
rilor de la Petroșani..." .,

Dar poetul vede. în unel
tele de muncă ale mineri
lor ascuțișul armei: „dar 
vai, aceste mii de grele 
tîrnăcoape / cînd s-or ri- 

ciocoii nesătui vor mai pu
tea să scape ?I"

Antologică este, prin 
dinamismul și viziunea 
propusă, poezia „Minerul": 
„Acum, sătui, puternici, 
semeți/ nu-1 vedeți, nuj 
vreați să-l vedeți ;/ negru 
sobol / în zbateri nebu
ne/ caută, scurmă / flă
mînd și gol,/ în mine de 
aur de fier și cărbune.../ 
Ce-i mai' rămîne/ peste a- 
pă și piine,/ e ziua de mii- 

tîndu-se o necesară dife
rențiere în structura te
melor supuse atenției și 
dezbaterii. Scopul princi
pal al acestei activități es
te modelarea omului re
ceptiv la nou, și obținem 
acest efect numai prin lăr
girea metodelor active de 
muncă, continuitate în 
acțiune.

Marea manifestare a e- 
ducației, creației și hărni- 
oiei oamenilor muncii din 
patria noastră, Festivalul 
național, „Cîntarea Româ
niei", stimulează în mod 
echilibrat toate domeniile 
de formare a omului nou, 
pentru a participa și mai 
intens îa viața politică, e- 
conomico-socială și edu- 
cativ-culturală. In Valea 
Jiului sînt multe inițiative 
în domeniul cultural-artis
tic și astfel de idei noi 
sînt. necesare și în acțiu
nea de educație materia
list-științifică destinată 
formării unor convingeri 
comuniste dpspre viață, so
cietate și muncă.

T. SPATARU

C AR
♦ Astăzi, la Reșița, se 

desfășoară faza interjude
țeană a actualei ediții a 
Festivalului național „Cîn-
tarea României", mani
festare competitivă a 'a- 
lentului artiștilor ama
tori din județele Hune
doara, Timiș, Caraș Seve - 
rin. Mișcarea artistică din 
Valea Jiului este repre
zentată de corul minerilor 
de la I.M. Petrila, orches
tra de muzică populară 
„Mîndra". formațiile de 
teatru de la Casa de cul
tură din Petroșani și clu
bul sindicatelor, din Lii- 
peni (pentru care concur
sul are loc la OțelU Roșu) 
fanfara minerilor din mu
nicipiu, formația de sa-

Evoluează orchestra 
de muzică populară 
„Mîndra" — Valea Jiu
lui. Dirijor profesor Va- 
sile Repede.
Foto : Gh. OLTEANU

ne,/ e zarea de mîine/ ce 
nesfîrșite curcubee aruncă/ 
peste crîncena-i muncă.../ 
mîine/ crește-or, pentru 
hămeseniile-i păgîne,/ 
rîuri de lapte și codrii de 
pline.../ mîine,/ el/ de pe 
rupte, putrede trepte,/ cu 
glas de vifor și de oțejl,/ 
va da porunci năprasnice, 
drepte : / puștilor, ciocane
lor, plugarilor, sapelor,/ 
satului și orașului,/ piti
cului și uriașului / usca
tului și apelor,.,J în frun
tea mulțimilor, eu 1 uria-i 
întreagă,/ va ști, fără greș, 
în cine să tragă / pe cine 
să prindă să rupă în bucăți 
pentru-atitea și atîtea
strîmbătăți... / azi n-are
pat, n-are pîine/ dar mîi
ne,/ va stăpîni pămîntul 
cerul/ rodnic ca natura, a- 
tletic și de oțel/ el,/ mi
nerul.../".

De remarcat este faptul 
că cele 18 poezii din pla
cheta Minerii (1938) sînt 
cuprinse și în volumul an
tologic Versuri, apărut la 
sfîrșitul anului trecut în 
editura Minerva, din ini
țiativa lui Ovidiu Cotruș 
și cu un amplu studiu in
troductiv de Ion Dodu Bă
lan.
Prof. Mircea MUNTEAN.U

j ‘ ■ t

| Scrisoare
j către oamenii
I
| Oameni mari, oameni buni,
■ Lăsați porumbelul alb să zboare !

E al meu, e al tău, frate bun,
Și dacă nu-1 lăsați, ne doare.
Lăsați, vă rugăm, copiii în pace
Nu le răpiți ce au mai bun.
Războiul nouă nu ne place
Nici mie, nici ție, nici fratelui bun.
Hei, omule alb din Africa de Sud, 
De ce copilul negru nu îți' place ? 
De ce i-ai luat porumbelul cel alb ? 
Căci el niciun rău nu-li face.
Să știți, oameni mari, oameni buni,
Că liberi să ne jucăm ne place.
Și de aceea porumbelul ălb va zbura, 
Și totdeauna noi vom vrea Pace !

Dana ZAMFIR, clisa a VII-a B,
Școala generală nr.

Copiilor
Din mugurii cu adevăruri grele
De-alîtea verticale dimineți
Să ne zidim coloane de lumină
Și-n inimi dăltuim seninuri noi
Să rotunjim sărutul dintre-vremi
Cu dimineți scăldate de colind
Și-n suflet să purtăm, în loc de

teamă
Un gînd frumos de mamă și-un

mari I

NET
tiră și, umor din Petroșani, 
brigada''artistică a I. M. 
Vulcan, grupul .folk de la 
Școala populară de artă 
din Petroșani, formația vo_ 
cal-instriimeiitală de muzi
că ușoară „Sonor" (Casa de 
cultură Petroșani-),' solis
ta de. muzică populară 
Ileana Gheorghe (Vulcan), 
rapsodul popular Ileana 
Lazăr-Podari (Lupeni). 
și recitatoarei Teodora 
Meszaroș din Lupeni.

■> In întimpinarea Zi
lei internaționale pentru 
apărarea copilului — 
1 Iunie, la Deva are loc 
astăzi simpozionul „Co
laborarea între organiza
țiile de tineret", manifesta
re integrată șl în cadrul „ A- 
nului internațional al co
pilului". Din școlile Văii 
Jiului vor prezenta comu
nicări 12 profesori, învă
țători, pionieri și utecisti. 
în spectacolul organizat 
cu acest prilej evoluează 
și revista muzical-coregra- 
fică a pionierilor de la 
Școala generală nr. 6 Pe
trila. și formația de muzică 
ușoară de la Școala gene
rală nr. 1 Lupeni; ambele 
laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", ediția a Il-a.

INSIGNA 
document istoric

A V-a reuniune pe țară a colecționarilor de insig
ne — care a avut loc în 19—20 mai, în organizarea 
Consiliului municipal de educație politică și cultură 
socialistă și a secțiunii din Petroșani â Societății de 
numismatică din România — a evidențiat atît diver
sitatea tematică și frumusețea acestei pasiuni, cît și 
opțiunea tot mai clară către aprofundarea tematică 
și pertinența cercetării istorice. Expoziția, însoțită 
de un necesar și stimulativ concurs, a. avut caracte
rul unei elocvente mărturii a dimensiunii preocupării 
colecționarilor de insigne. Dintre cei: aproape 40 de 
participant: au fost premiați : I — Aurel Dula (Pe
troșani) ; II — Istrate Secunduș (Arad) și Cornel Mo- 
rariu (Petroșani) ; III — loan Dogaru (București), 
Dumitru H'îtru (București), Kelemen Tiberiu (Petro
șani) ; mențiuni — loan Bota (Arad), Bencea Epure 
(Petroșani), loan Butum (Timișoara), Ionaș Predescu 
(Constanța). S-a stabilit, totodată, ca ediția a Vl-a să 
se desfășoare în mai 1980, la Arad.

In conținutul, ei și făcilitînd un schimb larg de 
informații asupra insignei ca document istoric, cît și 
prin tematica exponatelor, această reuniune s-a in
tegrat armonios in ansamblul atît de divers al acțiu
nilor educative stimulate de Festivalul național „Cin 
tarea României". (T.S '

Terente TRIPȘAJ
Petroșani

în perioada 4—11 iunie 
la Vulcan se va desfășura, 
în cadrul actualei ediții a 
Festivalului național „Cîn
tarea României", o mani
festare intrată definitiv în 
tradiția Cultural-educatiVă și 
artistică din Valea Jiului —■. 
ediția a VII-a a " „Nedeii 
Vulcănene". Organizatorii 
— Comitetul orășenesc de 
cultură și educație socialistă

„Nedeia vulcăneană"
Comitetul sindicatului I.M. 
Vulcan și clubul sindicate
lor, sub permanenta îndru
mare a Comitetului orășe
nesc de partid — au înce
put pregătirile de mai mult 
timp, stabilindu-se un pro
gram variat, atractiv. 
Apropiata ediție a „Nedeii 
vulcănene" face parte din 
manifestările dedicate a- 
niversării a 35 de ani 
de la eliberarea 
României de sub dominația 
fascistă, eveniment politic 
eu profunde ecouri in con' 
știința națiunii noastre so
cialiste. Totodată, „Nedeia 
vulcăneană" se înscrie în 
acțiunile cultural-educative 
consacrate împlinirii a 50 de 
ani de la luptele revoluțio
nare ale minerilor din au
gust 1929.
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încheierea vizitei r<i i rfxuuunzoi
R. S. F. IUGOSLAVIA*

Complex petrochimic, realizat 
iain

Ceremonia plecării oficiale
(Urmare din pag. 1) La scara avionului, pre

ședintele Nicolge 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas blln de la 
regele Juan Carlos I și de 
la regina Sofia. Cei doi 
șefi de stat își exprimă în
că o dală satisfacția pen
tru rezultatele dialogului 
la nivel înalt româno-

că 
vor

la ceilalți membri ai gu
vernului veniți să-i salute 
la plecare, de la membrii 
ambasadei' române. Un 
grup de copii oferă pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de- flori.

Vizitarea întreprinderii 
de construcții aeronautice C.A.S.A.

Vineri dimineața, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa El e n a 
Ceaușescu au vizitat în
treprinderea de construc
ții. aeronautice din Gedafe 
a societății naționale de 
stat C.A.S.A.. societate in
tegrată consorțiului INI 
(Institutul național de in
dustrie).

în această vizită șeful 
șlâtului român a fost în
soțit de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Alexandru 
Mărgăritescu, do alte per- 

' spâne oficiale române. Au 
fost prezenți ambasadorul 
României la Madrid și am
basadorul Spaniei Ia Bucu
rești-.

La aterizarea elicopteru
lui pe platoul din incin
ta întreprinderii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și. 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deose
bită căldură de președin
tele societății C.A.S.A., 
Carlos Marin, de directo
rul general al întreprin
derii, de alte oficialități.

In salonul pavilionului 
adminiștrățiv,. președintele 
societății C.A.S.A. prezin
tă istoricul și activitatea 
primei întreprinderi spa
niole de construcții aero
nautice fondată în 1923. 
Firma iabricâ, integral, sau 
în cooperare, diferite ti
puri de avioane civile și 
militare și unele suban- 

samble de* avioane pentru 
firmele americane Boeing 
și Douglas și pentru firma 
franceză Dessault.

în continuare, sînt pre-

zentate, la sol și în aer, 
două din ultimele creații 

ale aeronauticii spaniole : 
Avionul utilitar C-212 (Bi- 
motor turbopropulsor) și 
avionul de antrenament 
C-101 (monomotor cu reac
ție).

Șe vizitează apoi două 
din secțiile întreprinderii.

Rugați să semneze în 
cartea de onoare a între- 
pr inderii, preș ed i ntele 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
scris următoarele : „Ne-n 
făcut o mare plăcere să 
vizităm societatea G.A.S.A., 
să cunoaștem activitatea 
și preocupările acestui im
portant centru aviatic al 
Spaniei. Urăm întregului 
colectiv noi succese în ac- 
vitatea viitoare".'

înalții oaspeți români 
își iau un călduros fă- 
inas bun de la gazde, ex- 
primîndu-se încă o dată 
dorința de a se realiza o 
bună cooperare roimâno- 
spaniolă și în acest' dome
niu al aeronauticii, în fo
losulreciproc.

Suveranii spanioli au acceptat invitația 
de a efectua o vizită în România

spaniol, convingerea 
aceste rezultate se 
răsfrânge pozitiv asupra 
evoluției ascendente a re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre ce Le două 
țări și popoare. ..

“ La ora rc,00 ora locală, 
aeronava prezidențială de
colează, îndreptîndți-se 
spre patrie.

Întîlnire
Vineri la amiază — în 

ultima zi a vizitei lor în 
Spania —• președintele 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit la Palatul 
Zarzuela din Madrid cu 
rcgete Juan Carlos I și re
gina Sofia.

In timpul întîlnirii —- 
desfășurată într-o atmos
feră cordială — a fost ex
primată satisfacția față de 
vizita efectuată în Spania 
de șeful statului român ca
re a deschis noi căi de co
laborare pe multiple pla
nuri' între cele două țări 
în folosul reciproc, în spi
ritul bunelor relații de 
prietenie și cooperare din
tre popoarele. român și 
spaniol.

Dejun
Regele Spaniei, 

Carloș I și regina 
au oferit vineri, la 
tul Zarzuela un dejun 
onoarea președintelui .

. publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae 
și a tovarășei 
Ceaușescu.

Dejunul s*a . 
într-o atmosferă cordială

BELGRAD 25 (Agerpres). 
— La Pancevo a intrat in 
exploatare cel mai mare 
complex petrochimic din 
Iugoslavia, obiectiv reali* 
zat în strânsă cooperare cu 
întreprinderi specializate 
din România. La 24 mai, 
la acest complex a început 
producția de etilena, pro- 
pilenă, polietilenă de joasă 
densitate, și a. intrat în 
funcțiune sistemul de pu* 
rificare a apelor rezidua
le. ’ ■

Cu prilejul festivităților 
de inaugurare a acestor o- 
biective, a luat cuvântul 
Nikola Kmezici, președin
tele Consiliului Executiv al 
Adunării Provinciei So
cialiste Autonome Voivo-

dina, care a subliniat im
portanța colaborării fruc
tuoase. dintre Iugoslavia și 
România în construirea a- 
cestui mare complex pe
trochimic, rod al liotărî- 
rilor adoptate în cursul 
întâlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., pre*

- - -j soședințele . Republicii 
cialisțe România, și tova
rășul Iosip Broz Tito, 
președintele U.C.I., pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia.

La festivitățile prilejui
te de darea în funcțiune a 
noului obiectiv a partici
pat o delegație condusă de 
tovarășul Mihai Floreseu, 
ministrul îtidustriei ‘chimi
ce. . s ‘ -

Juan 
Sofia 
Fala-
i în 

Re-

Ceaușescu,
Elena

desfășurat

Cu ocazia vizitei de stat 
efectuate în Spania la in
vitația regelui Spaniei, 
Juan Carlos 1 și a reginei 
Sofia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au transmis

Maiestaților lor regelui- și 
reginei Sofia invitația- de 
a .efectua o vizită de stat 
în România. Invitația a 
fost acceptată cu multă 
plăcere, urtnîtid ca data 
vizitei să fie convenită pe 
căi diplomatice corespun
zătoarei

MANILA 25 (Agerpres). 
— Lucrările 'celei de-a V-a 
Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare continuă în gru
puri de negocieri, pe masa 
cărora au fost depuse noi. 
proiecte de rezoluții în 
problemele înscrise pe or
dinea de zi a acestei reu
niuni. Intr-o conferință de 
presă s-a anunțat realiza
rea unui consens asupra 
problemei privind transfe
rul invers de tehnologie 
(migrării forței de muncă 

. calificate din țările în 
către

Es-

Ziua Eliberării
Africii

ADDIS ABEBA 25 (A- 
gerpres). — într-un mesaj 
adesaț țărilor africane cu 
ocazia Zilei Eliberării A- 
frieiî, Organizația Unită
ții Africane lansează . urf 
apel pentru sprijinirea în 
continuare a popoarelor 
continentului aflate încă 
sub dominație străină. Sta
tele Africane, se sublinia
ză în mesaj, nu pot fi pe 
.deplin satisfăcute atâta 
timp cît colonialismul, a- 
partheidul și discrimina- 
rea rasială nu vor fi pe 
deplin eliminate de pe 
continent. - ;

Exprimindu-și încrede
rea în victoria luptei pen
tru independența comple
tă a Africii, Organizația 
Unității Africane sublteia- 
ză necesitatea înfăptuirii 
acestui obiectiv pentru ca . 
țările continentului să-și 
poată concentra în între
gime eforturile în direcția 
dezvoltării și a progresu
lui lor economico social.

țările 
curs de dezvoltare 
țările industrializate), 
te vorba de adoptarea ți
nui proiect care, după ce 
recu n oaș te însemnătatea
folosirii propriei miini de 
lucru califii ale în țările 
în curs de dezvoltare, cere 
secretarului general al 
ONU. ca, împreună eu al
te organisme din sistemul 
Națiunilpr Unite să întoc
mească un studiu asupra 
consecințelor scurgerii' for
ței de muncă calificate 
spre țările industrializate, 
care să fie înaintat Adu
nării Generale pentru 
măsuri adecvate. Documen

tul cere să fie făcute pro
puneri pentru a se com
bate acest fenomen, atît 
prin stabilirea unor măsuri 
compensatorii pentru țări
le în. curs.de dezvoltare a- 
feetate de. această tendin
ță, cit și în vederea folo
sirii cit mai depline a per
soanelor ce-, se bucură de 
calificare și înaltă califi
care,' precum și a expef- 
•ților. In proiectul de rezo
luție al „celor 77", pre
zentat in „grupul II" se 

w preconizează ca țările in
dustrializate să adopte mă
suri in direcția reducerii 
restricțiilor la importul u- 
nor bunuri agricole, în spe
cial la produsele tropic 
și să renunțe la așa-zisele 
„măsuri selective".

BUGETUL S.U.A.

înapoierea în
și cil acest prilej sentimen
tele lor de profunda dra
goste, s.imă și recunoștință 
pentru bogata. activitate 
desfășurată de șeful sfa
tului român, consacrată bu
năstării' poporului, crește
rii prestigiului României 
socialiste în viața interna
țională. Prin aplauze și 
urale, ei își exprimau sa- 
tislacția față de rezulta
tele rodnice ale vizitei de 
stat în .Spania și convin
gerea că convorbirile pur
tate, . înțelegerile la care 
s-a ajuns vor contribui la 
dezvoltarea și adîncirea pe

bit cte caldă, exprimîndu-și mai departe a raporturi*

(Urmare din pag. 1)

de a avut loc ceremonia 
.sosirii, era "împodobit eu 

. "drapeiete partidului .și sta
tului. Pe frontispiciul ae
rogării se afla portretul 
tovarășului N i c o 1 a e

.-.Ceaușescu, ■ !
> In întîmpi narea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ai 
tovarășei Elena Ceaușescu- 
au venit iun de locuitori 
ai Capitalei, care au fă
cut conducătorului parti
dului și statului nostru o 
primire entuziastă, deose-

lor româno-spaniole, atît 
pe plan bilateral, eît și pe 
arena internațională, spre 
binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și .colaborării 
în Europa .și în întreaga 
lume.

Grupuri de pionieri și 
tineri au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și. 
tovarășei Elena. Ceaușescu 
buchete de flori.

Secretarul general 
partidului.

* a1 
tovarășa Elena 

Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor vi
brante cu oare cetățenii 
Capitalei i-au întâmpinat 
la revenirea în patrie'. ,

- WASHINGTON 25 
gerpres). •— Camera 
prezen tanti lor a Congresu
lui S.U.A. a aprobat joi 
cu 202 voturi și 198 împo
trivă, proiectul de buget '
al S.U.A pe anul fiscal
1980, care începe l-a 1 oc
tombrie, proiect ce fusese 
cu o zi mai inairtte în for
ma inițială, respins.

Proiectul, care prevede 
cheltuieli totalizînd. 532 mi
liarde dolari și un deficit 
bugetar de 23 miliarde do
lari, a fost votat după ce 
grupul de congresmeni de- 
moerați au obținut satis
facție în privința sumelor 
destinate programelor so
ciale : reducerea cu 300 
milioane dolari a cheltuie
lilor militare și afectiirea 
acestei sume sectorului e- 
ducației și formării profe
sionale.

(A-
Re-

I
■

FILME
PETROȘANI - " k 

iembrie : O simplă pro 
blemă de timp ; Repu
blica : Drumuri în cum
pănă ; Unirea : Cobra.

LONEA : Intre o-

glinzi paralele.
ANINOASA: Nea Mă

riri miliardar,.
VULCAN: Masca de 

apă.
I.UPENI — Cultural: 

Al patrulea stol Mun
citoresc : Dueliștii.

URIC ANI : De partea 
daltă a oglinzii.

TV.
12,00 Telex. .12.9.7 

Curs de limbă spaniolă.

12,25 Curs de limbă 
franceză. 12,45 Concert

13,45 Cores
pondenții . județeni 
transmit... 14,10 Repor
taj TV : Buftea: 14,30 
Festivalul național „Cân
tarea. României". 
Un fapt văzut 
proape. 15,15 
ușoară. 15,35 
culturală. 16,05 Antolo
gii artistice. Gala co
piilor — partea I. 17,00

de prînz.

14,55 
de a- 
Muzică 
Agenda

Stadion — emisiune de 
selecțiuni sportive. 17,15 
Clubul tineretului... la 
Arad. 18,00 Săptămina 
politică interna și in
ternațională. 18,15 Hand
bal masculin :
—- Dinamo
campionatului național).
Repriza a Il-a. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Te
lejurnal. 19,30 Ora ofi
cială de vară pe terito-

Steaua
(derbiul

★

ADDIS ABEBA 25 (A-
gerpres). — Cp ocazia Zi
lei Eliberării Africii, se
cretarul general al Orga
nizației Unității Africane 
(O.U.A.), Edem Kodjo,. a 
dat publicității o declara
ție în care cheamă la con
solidarea coeziunii și soli
dari tații tuturor țărilor &*• 
fricane în lupta pentru 
progres economic și social, 
pentru eliberarea .deplină 
a continentului african de 
sub dominația colonială și 
a regimurilor rasiste.

Reînslaurarea suveranității Egiptului 
asupra orașului

CAIRO 25
— In cadrul
nii, care a avut loc
nori, drapelul egiptean a 
fost ridicat^ deasupra oia- 
șului E4" Arish, mânând 
reinstaurarea suveranității 
Egiptuluiasupra orașului

■ —' transmite -agenția M.E.N.
El Arish, din nordul Si- 
naiiiiui,- împreună cu o 
fișie de teren, situată de-a 
lungul coastei Mării Me-

El Arish din Sinai
(Agorprcs). 

unei cerenîp- 
vi-

diterane . a peninsulei a 
revenit oficial Egiptului.

După ceremonie, genera
lul Abdel. Hamid Hânidi, 
ministru adjunct al apără
rii ,a precizat câ reinstau- 

Tarea suveranității egipte
ne asupra Idealității El 
Arish se înscrie în ca
drul reglementărilor globa
le a problemei Orientului 
Mijlociu — relatează a- 
genlia MEN.

J.

NICARAGUA

Lupte violente între 
Garda Națională somozistă 

și forțe ale F.S.L.N.
■ MANAGUA -25 (Ag*r- 
pres). — Lupte puternice 
între Garda Naționala so- 
niozista si loițc ale Fron
tului .Sandinist de Elibe
rare Națională (FSLN) din 
Nicaragua au avut loc la 
Cucamonga,; în apropiere 
de orașul Estcli, din partea 
de nord a țâr.i: După cui» 
precizează agenția Precisa 
Latina, un convoi militar

riul Republicii. Socia
liste România. 19,45 Te* 
leeneiclopedia. 20,20; 
Film serial : „Rădăcini' , 
Producție a studiourilor 
americane. Ecranizare* 
după romapul cu ace
lași titlu a lui Alex. 
Haley. Episodul 1. 21,10 . 
întâlnirea de sâmbătă 
seara. 21,45 Telejurnal, 
Sport.

guvernamental a căzut in
tr-o ambuscadă a insurgen-

, iilor sand ini ști. '
. sombziste a ti'suferit
’..Jante pierderi în oa
■materiali de luptă.

Ciocniri violente
Garda Națională și
au avut loc, de asemenea-, 
în orașul Jinotepe și in ' 
diverse puncte ale capita
lei, Managua.

intre
FSLN

LOTO
Rezultatele tragerii 

LOTO din 25 mai 1979

i Extragerea I : 35 5(1
63 21 37 .53 79 84 59

Extragerea a 11-a : 69
74 28 51 10 60 48 49
31
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