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P/enara
Comitetului municipal de partid

Ieri, a avut loc la Pe
troșani, plenara Comite
tului municipal de partid. 
Au participat membri și 
membri supleanți ai co- 

JEițgtuluj municipal, mem
bri ai comisiei de revi
zie, activul de partid din 
domeniul economic, con
ducători ai organizațiilor 
de masa și obștești, se
cretari ai organizațiilor 
de partid, președinți ai 
comitetelor de sindicat și 
secretari ai comitetelor 
U.T.C., directori din în
treprinderile și instituțiile 
municipiului, activiști ob
ștești ai comitetului mu
nicipal.

La lucrările plenarei 
au luat parte tovarășii 
Gheorghe Vasiu, secretar 
al Comitetului județean 
de partid și David La- 
zăr, președintele Comite
tului județean al sindica

telor, membru al birou
lui Comitetului județean 
de partid.

Plenara 3 adoptat la 
ordinea de zi i Raport a- 
supra activității desfășu
rate de organele și orga
nizațiile de partid, sindi
cat, ale U.T.C. și consi
liile oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și angaja
mentelor asumate în în
trecere de către colecti
vele din industrie, cons
trucții și transporturi în 
spiritul cuvîntării to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la consfă
tuirea cu cadrele de con
ducere din 5—6 martie 
1979 ; informare asupra 
activității desfășurate de 
Consiliul municipal de 
educație politică și cul
tură socialistă.

La dezbateri au luat 
cuvîntul tovarășii Petru 
Barb, Dumitru Opriș, loan 
Cojocara, Gheorghe Giu- 
clea, Rodica Tatulici, 
Ioan Sitescu, Nagy Eme- 
rich, Dimitrie Simota, 
loan Lăsat și Iulian Cos- 
tescu. !

In încheierea dezbateri
lor a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Vasiu.

Plenara a adoptat mă
suri în vederea îmbună
tățirii activității econo
mice prin îndeplinirea 
ritmică a tuturor indica
torilor de plan cantita
tivi și calitativi, în lu
mina indicațiilor trasate 
de secretarul general al 
partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 5—6 martie 
ac.

în încheiere, plenara ă 
adoptat măsuri statutare.

A trecut doar o săptă- 
mînă de la ultima vizită 
de lucru pe care secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat-o în mari unități 
ale industriei Capitalei. 
Joi, 7 iunie, conducătorul 
partidului și statului nos
tru s-a aflat din nou în 
mijlocul altor categorii de 
constructori ai socialismu
lui «—• de data aceasta co
lective de oameni de ști
ință, cercetători și lucră
tori ai unor mări și Im
portante institute de cer- 

.cetări bucureștene — Ins
titutul Central de Chimie 
— ICECHIM, Institutul Cen
tral de Biologie, Institutul 
de cercetare pentru indus
tria electrotehnică. Sta
țiunea pilot de la Periș 
pentru producerea biogazu- 
iui. *

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la a- 
ceastă vizită au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu. 

Plenara Consiliului National
J» .

pentru Știință și Tehnologie

tovarășii Ilie Verdeț, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pa
nă.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu
lui a pus pregnant în re
lief aprecierea pe care par
tidul nostru o dă științei 
ca factor primordial al pro
gresului contemporan. în 
timpul fructuosului dialog 
purtat cu cei care lucrează 
în acest atît de important 
sector al activității socia
le s-a urmărit cunoașterea 
directei, nemijlocită, a con- 
friEuțiel pe care ceroe'ta- 
rea științifică și tehnologi
că, marea armată ă sluji
torilor ei 6 aduc la efor
turile depuse de întregul 
nostru popor, sub' conduce
rea încercată a partidu
lui, pentru transpunerea 
neabătută în viată a mă
rețelor obiective ale Con
gresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale par
tidului. ta fiecare unitate 
de cercetare vizitată s-a 
analizat temeinic modul 

în 'care cercetarea științi
fică și tehnologică foloseș
te cadrul optim de care 
dispune acum, puternica 
bază materială, capacita
tea de creație a personalu
lui muncitor pentru intro
ducerea pe scară tot mai 
largă în întreaga noastră 
economie națională a pro
gresului tehnic, în scopul 
creșterii calității și eficien
ței activității economice,' ă 
muncii sociale, pentru ri
dicarea continuă a nive
lului de trai și civilizație 
al întregului popor.

fn timpul vizitei — care 
a marcat începerea lucră
rilor Plenarei Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, conducătorii 
institutelor vizitate, oameni 
de știință, cercetători au 
reafirmat aprecierea lor 
deosebită față de concepția 
integratoare și mobiliza
toare pe care tovarășul

(Continuare în naq a 4 al
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S
in intimpinarea celei de-a 35-a 

aniversări a eliberării patriei

Nouă cată a depășirilor la producția fiiică1 In primele patru zile 
lucrătoare ale acestei luni, 
colectivul sectorului I de 
ia I.M. I’aroșeni a extras 
peste prevederile de plan 
aproape 500 tone cărbune. 
Acest plus constituie su
portul material al dorin
ței colectivului de a tra
duce în viață cu înaltă e- 

»?*,ixigență Hotărîrea Comi- 
tului Politic E- 

ivecutiv al C. C. al 
P. C. R. cu privire la cea 
de-a 35-a aniversare a E-
liberării. De la începutul anului și celelalte brigăzi
anului, același vrednic co
lectiv minier raportează 
depășirea planului 
LA PRODUCȚIA FIZICA 
DE CĂRBUNE CU 5000 
DE TONE.

4. Proporția cărbunelui 
extras prin tăiere mecani

Șeful de schimb Constantin Silion din brigada 
condusă de Emil Aionesei de la mina Dilja, care îm
preună cu ortacii obține, în pofida greutăților din 
abatajul cameră nr, 3 din stratul 3, rezultate 
bune în producție. Foto : Ion LICIU

că în abatajele sectorului 
este de sută la sută, în 
timp ce peste 60 la sută 
din producție se exploatea
ză din abataje susținute 
cu complexe mecanizate.

+ Brigada condusă de 
Titu Teacenco realizează 
în această lună, într-un 
asemenea abataj, producti
vități ale muncii superioa
re celor planificate cu 1 
tonă / post. Același nivel 
de depășire înregistrează 
în medie de la începutul 

din abataje, conduse de 
Ilie Filiche și Nicolae Bru- 
tu.

+ Un nou complex me
canizat de susținere și tă
iere se află în preajma 
punerii în funcțiune, ex
ploatarea modernelor uti

laje urmînd să fie încre
dințată unei brigăzi cu 
multă experiență în atin
gerea de parametri supe
riori in funcționare — cea 
condusă de Ilie Filiche.

Ritmuri înalte de 
complex

La sectorul VII al I.M. 
Vulcan, urmează să fie pus 
în funcțiune în această lu
nă un nou complex meca
nizat în stratul 18. Echi
pele care participă la mon
tajul complexului, condu
se de maiștrii Caprian 
Murcșan și Nicolae Stoica, 
alături de celelalte forma
ții de lucru angrenate în 
această acțiune, s-au an
gajat să asigure montajul

Din experiența I. M. Dîlja în aplicarea noului mecanism 
economlco-financiar 

REALIZAREA PRODUCȚIEI NETE 
efectul acțiunii întregului personal tehnico-productiv

In primele cinci luni ale 
anului, realizările colecti
vului nostru la indicatorii 
economico-financiari au 

fost deosebite. Spre exem
plu, producția netă valori
că sau valoarea producției 
nete, indicatorul de bază 
al activității economice în 
cadrul noului mecanism e- 
eonomico-financiar, a fost 
realizată în proporție do 
118,04 la sută. Era firesc 
să fie așa, pentru că pla
nul la producția marfă 
vîndută și încasată, deci 
producția marfă valorică 
a fost depășită cu 6,16 la 
sută. E adevărat, și planul 
la producția marfă vîndu
tă și încasată exprimată 
în costuri de producție a 
fost depășit, dar procentul 
de depășire s-a ridicat

Joi după-amiază au în
ceput la Institutul Central 
de Chimie lucrările plena
rei Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

La lucrările plenarei 
C.N.T.S. participă tovară
șă academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru

montaj la un nou 
mecanizat

noilor utilaje cu patru zi
le mai devreme, hotărîre 
concretizată prin dubla
rea ritmului zilnic de mon
taj în această lună față de 
cea precedentă. Această 
nouă capacitate de pro
ducție a sectorului va fi 
de peste 300 tone pe zi, în 
condițiile în care produc
tivitatea muncii va spori 
cu 50 la sută față de cea 
obținută în prezent.

doar la 2,97 la sută, si
tuație normală dacă ți
nem seama că planul la 
producția fizică a fost de
pășit. Dar cpmparînd cei 
doi indicatori, cîștigul 
pentru întreprindere era 
de aproape 4 ia sută. Toto
dată, un alt indicator deo
sebit de important — chel
tuielile la 1000 lei produc
ție marfă — a fost realizat 
favorabil pehtru întreprin
dere, fiind vorba de o e- 
conomie de 34,1 lei la 1000 
de lei producție marfă vîn
dută și încasată.

Factorul esențial care 
a condus la obținerea a- 
cestor rezultate a fost, e- 
viden.t munca plină de 
strădanii a oamenilor din 
subteran, hotărîrea și pri
ceperea lor, dar și a con

al Comitetului Politic E- 
xecutiv. al C.C. al P.C.R., 
primviceprim-ministru al 
guvernului a spus printre 
altele 1 ti ■

După cum vă este cunos
cut, recent, din inițiativa 
secretarului general al 
partidului nostru, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comite
tul Poliție Executiv al Co
mitetului Central ă adop
tat un ansamblu de mă
suri de o deosebită în

La invitația tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, președintele 

Republicii Cipru, SPYROS KYPRIANOU, 
va face o vizită de stat în România

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, va face, împreună cu doamna Mimi 
Kyprianou, o vizită de stat în România, între 23—26 
iunie a.c.

ducătorilor procesului de 
producție. Planul la pro
ducția de cărbune extras, 
deci planul producției fizi
ce a fost realizat și de
pășit. La aceasta se adau
gă pentru realizările ob
ținute măsurile întreprinse 
pentru îmbunătățirea ca
lității producției de căr
bune, măsuri care și-au 
confirmat eficiența, dova
dă fiind cele 2454 tone de 
cărbune primite bonifica
ții pentru calitatea deose
bită a cărbunelui, tone ca
re au ridicat plusul la a- 
proximativ 3000 de tone

Econ. Dumitru
ANDR1ȚOIU, contabil sef 

al I.M. Dîlja

(Cualmuare 111 pag. a 2-a) 

semnătate privind îmbună
tățirea organizării și func
ționării Consiliului Natio
nal pentru Știință și Teh
nologie — ca organ de 
partid și de stat cu carac
ter deliberativ și larg re
prezentativ.

Avînd în vedere rolul 
deosebit de important con
ferit Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie în înfăptuirea politi- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Ziua 
a patra

Amplificată atît in . forme- 
le concrete ■ -de ■ ■ desfă-ș u rare, 
cit și în conțin ului de. .idei, 
al tuturor manifestărilor, 
săptâmina ^Nedsia vutcă- 
nemă“ are meritul de a sti
mula potențialul cui'ural 
și educativ al orașului, de 
a-i oferi .$n permanență o 
perspectivă în eforturile de 
perfecționare, de sporire a 
efic iențe i • prin tr~ u n - cont act 
direct Cu viața . sdcial-ecoho- 

(Continuare in pag. a 2-a)
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în lumea măiestriei artizanale. Instantaneu dintr-o oră de practică la clasa a 
generală nr. 6 din Petroșani,

VlIl-a B ele la Școala

(Urmare din pag. 1)

Un nou punct de documentare
Acum, eu prilejul înche

ierii învățământului poli
tico-ideologic, la l.M. Băr- 
băteni se află în stadiu de 
finalizare un nou pimct 
de informare și documen
tare. In cadrul acestuia, 
au fost alcătuite diferite 
colecții de ziare și reviste, 
planșe, grafice, panouri 
care reflectă principalele 
forme ale activității de 
propagandă. Pînă în pre
zent au fost organizate și

cîteva activități : două 
dezbateri referitoare la au- 
tocond'uceiea muncitoreas
că și aplicarea noului me
canism economico-finian- 
ciar, precum și expuneri 
privind politica externă a 
României.

Noul punct de documen
tare asigură propagandiș
tilor, lectorilor, cursanți- 
lor, întregului activ de 
partid posibilitatea unei 
bune pregătiri politice.

Sarcini concrete
fiecărui membru de partid

in lumina indicațiilor 
Consfătuirii cadrelor de 
conducere din industrie, 
construcții, transporturi și 
agricultură;—comitetul de 
partid de la mina Petrila 
a pus un accent deosebit 
pe urmărirea realizării 
sarcinilor 
comunist, 
membrii 
partid și 
probleme 
zați pe

urmărirea
de către fieciaifc 

lin acest scop, 
comitetului de 
ai comisiilor pe 
au fost feparti- 

organizații de 
partid pentru a îndruma 
și sprijini întreaga activi- _ 
tete ce se desfășoară la 
nivelul sectoarelor. Comu
niștii Nicoiae Mic, Nicolae

Tineă, Silviu Popa, Ion 
Penu, Ion Arghiri, Vasile 
Ene contribuie activ la 
rezolvarea problemelor pe 
care le ridică procesul de 
producție.

Același stil de muncă 
a fost imprimat și la nive
lul birourilor organizați
ilor de bazăj unde fiecărui 
comunist i-au fost reparti
zate sarcini concrete, 
riodie, în adunările 
partid ei informează 
pre modul cum și-au 
la îndeplinire aceste 
eini.

Fe
de 

des- 
dus 
sar

Valeria COANDRAȘ

în perioada amintită. La 
aceste măsuri s-a adăugat 
și urmărirea atentă a în
cadrării sectoarelor și for
mațiilor de lucru în con
sumurile de materiale sta
bilite în. funcție de - pro
ducția planificată și reali
zată, consumuri judicios 
stabilite. Acest aspect nu 
trebuie privit ca o frînă 
în calea* realizării planului 
cum îl înțeleg unii dintre 
conducători dinecți ai pro
cesului de producție, de 
fapt o înțeleg așa doar 
cei care vor cu orice preț 
să aibă în subteran nu atî- 
tea materiale cite ar avea 
nevoie, ci mai multe, cei 
ce merg pe principiul (de
pășit acum cu introduce
rea noului indicator de ba
ză), după care e mai bine 
ca materialele să-i priso
sească deeît să nu le aibă. 
Desigur, nu este bine cînd 
lipsesc materialele, piese
le de schimb și utilajele 
neoesare procesului de pro
ducție, dar tot atît de rău 
este și atunci cînd ele pri
sosesc.

Un alt aspect care a 
contribuit mult la reali
zarea indicatorilor amin
tiți este și faptul că la în
treprinderea noastră au 
dispărut pur și simplu 
materialele fără mișcare, 
fiind verificate lunar și 
stocurile supranormiative 
ceea ce accelerează viteza 
de’ rotație a . mijloacelor 
circulante. In ultimele 12 
luni, am evitat prin gos
podărirea atentă a foiidu-

rilor bănești, plate dobîn- 
zilor percepute pentru lip
sa de disponibil în cont în 
caz de nevoie.

Dar, realizările 
trimestru, au fost 
te substanțial de
ținute în luna aprilie. A 
fost suficientă o singură 
lună cu nerealizări mai 
mari care să scadă eu va
lori însemnate indicatorii

primului 
diminua- 
cele ob-

Nedeia vulcăneană j
!
î -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

luna p.rc -- j 
din indi-x'l

■ I 

I 
I 
I 
I

(Unnare din pag I)

n.ică. In acest context s-a 
nscris și ziua a patra, cînd 
onsfătuirile „Forme și mij- 
lace de sporire a producti- 
ității muncii" (l.M: Vulcan), 
Perfecționarea tehnologli- 
>r de fabricație, a elemen- 
'lor de susținere și asinii- 
irea de noi utilaje" (S.S.H.) 
nu simpozionul (de la l.M. 
aroșeni) despre principiile 
olițicii externe a țării noas- 
e au format substanța u- 
or dezbateri active și an-

La activitățile ..Nedeii vul- 
inene“ își aduc contribuția, 
i entuziasmul specific vlrs- 
i, și elevii. Expoziția (de 

casa pionierilor și șoimi- 
,„r patriei) ..Sîniem aici de 
peste 2 050 de ani", cuprin- 
zînd lucrări inspirate și de.

mare expresivitate, sau con
cursul, de tipul „cine știe; 
cunoaște" cu tema „Conti- 
nuittatea și permanența po
porului român pe păminlul 
hunedorean" au fost o do
vadă concludentă în acest 
sens.::: . .1 '

Și in domeniul artistic au 
continuat spectacolele cu ge
nericul „Luudă : muncii" (în 
sala de apel a minei Vul
can), valoroși artiști amatori 
susținind cu pasiune progra
me pentru minerii fruntași 
în producție.

Manifestările „Nedeii vul- 
cănene" continuă, fiecare zi 
fiind o nouă etapă de acu
mulare- a experienței cul
tural-educative, dar și de 
pregătire a festivităților re
marcabile care vor avea loc 
la sfirșitul săptămînii. 
(T. Spătaru).
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Cronica filmului: Police Python 357

indioatorului crescînd la 
99 la sută.

Ce anume a determinat 
aceste scăderi ? In primul 
rind nerealizarea sarcini
lor planificate la produc
ția fizică, la producția de 
cărbune extras. Și, în al 
doilea rind, (dar nu-i mai 
puțin important deeît pri
mul) cheltuielile făcute 
pentru introducerea unor

REALIZAREA
PRODUCȚIEI NETE 

efectul acțiunii 
întregului personal 
tehnico-productiv

rioare celor din luna pre’ - 
cedentă, iar unii < 
calorii amintiți au foot 
îmbunătățiți.

Concluzia ce se desprin
de din analiză nu poate fi 
deeît una singură —reali
zarea indicatorului de ba
ză — valoarea producției 
netie; depășirea acestuia 
este posibilă numai prin 
unitatea de eforturi de 
gîndire și acțiune, dintre 
personalul tehnic-produc- 
tiv și eoonomiști, prin 
înțelegerea reciprocă —■ în 
temeiul legalității . desigur, 
— între personalul produc
tiv, conducătorii direcți ai 
procesului de producție și 
personalul conțabil-finan- 
ciar așa cum se petrec lu
crurile în cadrul colectivu
lui, nostru unde toată lu
mea a înțeles că oricît s-ar 
depăși planul ' producției 
fizice dacă nu sînt ținute 
din scurt cheltuielile ma
teriale efectul est* același 
ca și cjnd ar fi stăpînite

■

I. 10,00

11,40
11,45

12,00
1

12,20
16,30

| Desigur că „Police Py- 
g thon 357“ nu rezistă numai 
| prin montajul său cu totul 
's deosebit, ci și prin lifiva- 
| Ițul regizoral al lui Alain 
i Corneau. Regizorul — fost 
i asistent al unor cineaști 
| de talia lui Costa Gavnas, 
Ș Nadine Trintignant, Mar- 
c eel Camus, Jorge Șem-, 
ș prun și alții — s-a impus 
E atenției criticii in 1973 cu 
f filmul „Franța, societate 
S anonimă", prefigurînd tră- 
ț săiurile distincte ale unei 
i personalități creatoare cu 
i m'ari - disponibilități. La 

prima vedere s-ar părea
l curios faptul că Alain :Cor- 
ț neau își fructifică ialen- 
ț tul intr-un gen oarecum 
- compromis de invazia pro- 
I ducțiilor de serie. Vizio- 
ț nînd, însă, „Police Py- 
Ithon 357“, apare limpede 

motivația opțiunii cineas
tului. Explicația este că 
relativ tinărul regizor frfan- 

. cez e conștient de necesi- 
c tatea • revltalizării genului, 
i pe de o parte, iar pe de 
ț altă parte știe Ce largi pis- 
S ie de desfășurare poate o- 
E feri talentului autentic te- 
l renul prin excelență acci- 
j dental și contaminat de 
: clișee al filmului polițist. 
Ș De altfel și cel despre 
ș care vorbim nu este un

policier In accepțiunea : cu
rentă a noțiunii. Avem 
de-a face mai curînd cu 
un film în care elemen
tul psihologic precumpă
nește Și apare sub un as
pect dominant in film.

Vorbind despre filmul 
său in numărul din luna 
mai al revistei „Cinema 
Frahcaiș", Corneau dezvă
luie secretele sale de la
borator, mărturisind că 
inîpr'eună cu coautorul sce
nariului, Daniel Boulan
ger, a construit strania 
poveste a comisarului Fe
rrol, a lui Gailay, a The- 
resei. și a Sylviei pe mă
sura. actorilor de primă 
mărime Yves Montand, 
Franifois Perier, Simone 
Signoret și Stefania San- 
drelli. Cu această echipă 
excepțională, Corneau in
vestighează un caz cu to
tul neobișnuit : un polițist 
de ■ vocație — din pricinii 
aparențelor potrivnice lui 
— este silit să ducă o an
chetă împotriva sa. Deco- 
jit de factologie, filmul se 
conturează ca o puternică 
dramă, consumată in pe- 
rimejrul a două cupluri : 
Marc — Sylvia șiGanay — 

Thercse. Cel de-al doilea are. 
în fond. o existență, 
mutilată, in care ființează

potențial toate cauzele care 
îl imping spre un act in
compatibil cu statutul 
său social. ' In virtutea 
interdependenței faptelor și 
a relațiilor existente' în
tre personaje, primul e- 
veniment dramatic deter
mină - apariția celui de-al 
doilea : în urma unei con
fruntări decisive, Ferrot 
își, alterează principiul său 
de justițiar, devenind com
plice la o sinucidere. a

In genere, tot. filmul lui 
Corneau se caracterizează 
printr-o aplecare atentă a- 
supra resortului ascuns al 
sufletului uman, oferind 
psihologii de o măre ve
ridicitate, chiar dacă po
vestea este ancorată în 
solul neobișnuitului. Ceea 
ce este mai semnificativ 
în acest film, e ambiția de 
a fora pînă la adînciml in 
care apare complicata sta
re de spirit a unei socie
tăți măcinate de contra
dicții, Dincolo de viziunea 
regizorală formată la iz
voarele celei mai bune 
școli se remarcă creații de 
înalt nivel artistic ale ac
torilor Simone Sionoret. 
Yves Montand. Francois 
Perier și Stefania Sandrelli.

C. ALEXANDRESCU

21,10utilaje și a susținerii me
talice 1® unele locuri de 
muncă. Aceste chel- . , . . ,
mieii materializate în uti- perfect cheltuielile dar nu 
laje și elemente de susți
nere vor da rezultate fa
vorabile, vor produce, dar 
roadele vor aPai'e ulterior 
cheltuielilor, cînd se vor 
reflecta pozitiv in balanța 
economică a întreprinderii.

realizați pînă atunci. Mai 
concret. După 4 luni indi
catorul valoarea produc
ției nete a ajuns de la 
118,04 la sută cît erg pro
centul de iiealizare pe tri
mestrul I la doar 102,64 la 
sută; planul producției 
marfă vîndute și încasate 
exprimată în prețuri a a- 
juns la 
tă, iar 
de lei 
scăzut 
procentul de realizare••«•••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••

aproape 101 la su- 
economia la 1000 

producție marfă a 
la numai un leu, 

al

s-ar realiza planul pro
ducției fizice. Or,. intere
sul nostru, al. tuturor este 
realizarea sarcinilor de 
plan și a tuturor indica
torilor economieo-finan- 

_________ .. ____________ clari sau altfel spus, să 
Rezultatele au început să dăm economiei naționale 

cărbune cit mai mult, de 
cît mai bună calitate, și 
cît mai ieftin.

se vadă chiar din luna 
mai, cînd realizările ia 
producția fizică sînt supe-

Prezentă
f

în două finale la tenis

21,40
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Recent, la Deva s-au 
desfășurat întrecerile

„Cupei Cimentul" la tenis 
de cîmp, concurs în ca
drul circuitului diviziona
relor A, dotat cu 180 de 
puncte. In proba de sim
plu bărbați s-a detașat, 
din nou, în acest an jubi
liar ai tenisului din Vale, 
reprezentantul Jiului Pe
troșani, Bebe Almăjan, ca
re a ajuns pînă in finală, 
în compania liunedoreanu- 
lui Adrian Marcu. Mai tâ
nărul său partener de în
trecere, component al lo
tului național de juniori, 
și-a adjudecat victoria la

scorul de 6—3, 6t-3. Din
tre coechipierii lui Almă
jan, Mihai Ciuntea a pă
răsit tabloul ealificaților, 
înclinînd steagul în fața 
câștigă torului trofeului, iar 
Dan Nemeș a fost înfrînt 
de bucureșteanul Mihai 
Tăbăraș (Progresul). La 
dublu, Almăjan și-a ales 
partener dinamoVistul E- 
duard Pană, cu care a a- 
juns, de asemenea, în fi
nală. Tandemul „bicolor" 
și-a apărat șansele doar in 
primul set, cîștîgăt cil 7—,; 
de perechea Mar cu— Hără- 
dâu, dar apoi a silit
să , abandoneze, ;. datorită

accidentării sportivului din 
Capitală.

In fotografie (de la stin
gă la dreapta), lotul divi
zionarei A de tenis de 
cîmp Jiul Petroșani, aflat 
în perioada pregătirilor 
pentru un nou turneu în 
Polonia (Bidgoszcz): Dan 
Nemeș, Mihai Ciuntea, loan 
Bota, Florin Manea, Bebe 
Almăjan, prof. Mircea Pas- 
cu, antrenor și conducător 
al secției, maestrul sportu
lui Gostica Năstase (frate
le mai mare al lui Ilie 
Năstase) și. Codin Dunii- 
trescu. (Red'VION) ...l?
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Printr-o scrisoare adresată redacției, un locatar 
al blocului nr. 46, strada Aviatorilor. din Eotrftșanî so
licita sprijin pentru' depășirea necazurilor, pe care le 
produce o defecțiune la sistemul de alimentare cu apă. 
„Familiile care locuim pe seara a II-a a blocului nr. 
46 
apă caldă în bucătării ele

Pentru a ne edifica, asu- 
a cazului reclamat, am 

I luat legătura cu cîțiva lo- 
I catari din blocul respectiv.

Iată ce ne-au declarat : 
| Măndica Burlacii, locatara 
I apartamentului nr. 67: 
• „De cîteva luni car apa 

pentru gătit și spălat us- 
1 tensilele bucătăriei de la 
| baie. Nu este normal, dar. 

nu avem ce face". Tanța 
Stingă, Anișoara Dominte 
și Veronica Chirilă, din 
scara I: „A fost și la noi 
o defecțiune la apartamen
tele hr. 37 și 40. Atunci 
am dus lipsă de apă. S-a 
remediat defecțiunea și a- 
curți avem apă suficientă".

Situația constatată (vi
neri 25 mai a.c.) în apar
tamentul nr. 74 de la eta
jul IX, scara a ii-a, lo
cuit de electricianul 
Constantin Bălănescu, au
torul sesizării, ne-a edifi
cat complet: „Să cari luni 
de zile apă de la baie la 
bucătărie nu , e chiar ușor" 
— ne-a declarat cu amără
ciune locatarul apartamen
tului.

Pentru a afla cauza a- 
cestei anomalii, ne-ain a- 
dresat tovarășului Ernest 
Schlesinger, șeful dispece
ratului din cartierul Ae
roport al E.G.C.L. Petro
șani care ne-a spus: „Dis
peceratul a primit în lu
nile aprilie și mai 488 de 
solicitări de reparații la 
instalațiile interioare de 
alimentare cu apă, în me
die 10—15 pe zi. 457 din 
acestea au fost rezolvate. 
Avem un număr de 31 de 
solicitări, cele mai multe 
din "Ultimele zile, nerezol- 
vate. In cazul ci tor va din 
acestea, solicitanții nu au 
mai insistat cînd li s-a 
spus că trebuie să suporte 
costul lucrărilor respecti
ve. Bineînțeles că și pe 
cestea le vom executa și 
vom obliga locatarii la pla
ta Ier, Altă parte nu au 
fost rezolvate deoarece 
instalatorii nu au găsit a- 
oasă locatarii, ori pur și

deschis 
aparta- 

scara I,

ibllcftate
■J-,' sau
don 344 Lu-

egitimație de 
numele’ Căta 
eliberată de 

oșani.Se de- 
141)
5C doctorU- 
?lian și asis- 
Geta pentru 

ionalism și 
"e au dat do- 
salvarea unei 
luliana. (426)

; FAMILIE

Laszlo, din 
urnește clă- 
condusă de 
și Grădini- 
ulcan, edu- 
>fan, pre- 
ror celor 
tieipat la 
inuită de 

scumpului
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se arată în scrisoare'—, nu avem apă 
cîteva luni",
simplu nu li s-au 
ușile. Locatarul 
meniului nr. 13, 
blocul 46, care a reclamat 
în 30 aprilie o defecțiune 
la instalația sanitară, nu 
a fost găsit la locuință de 
două echipe de instalatori, 
iar în cazul solicitării de 
la apartamentul nr. 1, a-

talatorului Marian Iftimie 
să intre în apartament și 
defecțiunea a fost. reme
diată operativ.

Plinind în balanță tra
valiul la care. . au fost o- 
bligate gospodinele de pe. 
o scară de bloc 
de mult timp, 
de care ele au 
judiciate, timpul 
cu reclamații și, 
pentru curmarea tărăgă
nării efectuării unei repa
rații simple și „cîștigul" 
locatarului apartamentului 
43, ne întrebăm : nu e oa-

tiirri atît 
confortul 
fost pre- 

pierdut 
în final,

Pe urmele unor scrisori

Problema aprovizionării cu apă 
a fost, de fapt, 

PROBLEMA LIPSEI 
DE RĂSPUNDERE

celași bloc, loca tarei 
spus instalatorilor 
s-au prezentat că nu 
tă nici o defecțiune.

Care a fost — pentru că 
nu mai este — cauza ne
cazurilor familiilor din sca
ra a II-a a blocului 46 ? 
Am aflat-o la sediul aso
ciației de locatari nr. 10 
A’“în cadrul discuției la 
care a’J participat Emanoil 
Stingă și Margareta Reif 
din partea conducerii a- 
sociației, maistrul E. Schle
singer, subingtaerul V. 
Radu și instalatorul Păun .. 
Drăgan din partea dispece
ratului E.G.C.L. Pe scurt 
spus, în calea apei pe ca
re n-o mai primeau loca
tarii scării a II-a s-a in
terpus atitudinea coloca
tarului lor, Petrache Ra
du, care nu a permis a- 
sociației și instalatorilor 
accesul în apartament pen
tru a se efectua reparația ne
cesară pe motiv că în ur
ma altei reparații nu i-a 
fost recondiționat ia timp 
peretele afectat. La insis
tența repetată a adminis
tratoarei asociației, Mar
gareta Reif, sîmbătă, 26 
mai a permis . totuși ins-

le-a 
care 
exis-

re prea mare paguba în ra
port cu „cîștigul"? Pot oare 
dispeceratul și 
de locatari să 
lipsa de operativitate, co
moditatea cu iz de indo
lență pe care le-au dove
dit față de locatarii pre
judicial de o condiție ele
mentară de confort, de 
fapt de un drept firesc ?

O altă scrisoare adresată 
redacției de Vasile Băran, 
responsabilul scării a III-a 
a blocului 6, strada Viito
rului, ne-a obligat să mer- 
gem la Vulcan. Din cauza 
unei spărturi pe coloana 
de alimentare, 22 de apar
tamente nu mai primeau 
apă. La rugămintea noas
tră, tovarășul loan Rujoi, 
vicepreședintele consiliu
lui popular Vulcan, a răs- 
puns cu solicitudine și îm
preună cu șeful comparti
mentului de gospodărie co
munală și locativă, Ștefan 
Hodoș, ne-am deplasat la 
blocul din strada Viitoru
lui, iar de aici la secția 
Vulcan a E.G.C.L. Lupeni, 
ai cărei instalatori au ca-

asociația 
motiveze

pitulat in fața unei repa
rații, ce e drept mai difi
cilă, amînînd-o pentru ‘ b 
dată - nedefinită. După dis-: 
cutarea cazului, șeful sec
ției, Iosif Moraru, -ne-a 

. promis o intervenție ime
diată pentru efectuarea re
parației. Trebuie să con
semnăm că exact așa s-au 
petrecut lucrurile. Tără
gănată 20 de zi 1 e. 
reparația necesară 
la coloana de alimentare 
cu apă a celor 22 de apar
tamente a fost rezolvată 
marți, 5 iunie a.c. în cîte
va ore. Incepînd de la o- 
ra 17 a zilei de marți a- 
partaraentele au primit apă.

Din nou ne întrebăm : 
de ce oare la intervenția 
consiliului popular și a 
redacției a dispărut difi
cultatea constînd în procu
rarea unei reducții de ca
re, e adevărat, secția 
E.G.C.L. Vulcan nu a dis
pus, reparația fiind efec
tuată într-Un timp scurt 
spre satisfacția familiilor 
din cele 22 apartamente ?

După cum ne-am putut 
edifica, de asemenea, pe 
teren, mergînd pe urmele 
sesizării cetățeanului Du
mitru Lăban din Petroșani, 
familia acestuia este ne
voită să se aprovizioneze 
eu apă de la o fîntînă 
stradală aflată la cîteva 
sute de metri, deși are ins
talație în locuință, din a- 
ceeași cauză — tărăgăna
rea punerii la punct a mo
dului de alimentare ou 
apă a celor cîteva ■ locuin
țe rămase nedemolate în 
partea de sus a străzii M. 
Eminescu. Necazuri crează 
cetățenilor, și risipa 
de apă făcută de 
unele întreprinderi. O mos
tră de astfel de risipă am 
întîlnit la depozitul 
I.C.R.A., sucursala Petro
șani unde, datorită unei 
defecțiuni la instalația fri
gorifică se scurge în canal 
sub privirile neputincioa
se ale personalului răspun
zător și ale conducerii de
pozitului o mare cantitate 
de apă. Dar, asupra aces
tor surse de risipă a apei 
dorim să revenim.

T. ȚAțARCA

Bătrînețe liniștită
La capătul străzii Pareu-1 

lui din Petrila, printre bra
zii care domină înaltul și 
dă aerului prospețime, , se 
întrezăresc frumoasele clă
diri ale căminului de bă- 
trîni. Atrași de frumuse
țea locului și liniștea din 
interiorul a o cum i 
am făcut o vizită celor 63 
de oameni în vîrstă care-și 
petrec liniștiți fără griji și 
în condiții dintre cele mai 
bune zilele bătrîneții, Am 
văzut aici o bucătărie 
strălucind de curățenie, 
dotată cu instalațiile ne
cesare și încadrată cu 
personal bine pregătit, în
tre care se numără bu
cătăreasa Angela Iureșan 
cu o vechime de 14 ani nu
mai în 
Clubul 
sociale 
le vi zor, 
bilități

cadrul căminului, 
acestei instituții 
este dotat cu te- 
radio și alte posi- 
de petrecere plă-

Descurcați
Pentru a valorifica bor

canele și sticlele ce le pri
sosesc, gospodinele, cointe
resate și de recenta rea
șezare a prețurilor Ia am-, 
balajele din sticlă, se pre
zintă la centrele de achi
ziții. Din păcate, aici, ele 
au de înfruntat consecin
țele unei activități neco
respunzătoare. Centrul de 
achiziții de pe strada Pă
cii din Petroșani, spre e- 
xemplu, funcționează eu 
lungi întreruperi. Din a- 
ceastă cauză, gospodinele 
sînt puse 
glomereze 
ziții din 
lor, unde
leana Buneci se zbate să ■

în situația să a- 
centrul de achi- 
strada Aviatori- 
achjzitoarea I-

cută a timpului, iar in 
dormitoarele cu saltele moi 
și lenjerie imaculată, dom
nește ordinea și igiena.

Discutăm cu soții Ioan 
și Eugenia Stanciu. Ne 
spun: „Sîntem mulțumiți 
de toate condițiile de ca
re beneficiem aici dar în 

mod deosebit de personalul 
căminului care ne îngri
jește cu multă afecțiune"* 
„Aici ne simțim foarte bi
ne — ne spuneau pensio
narii Florea Ciucian și 
Iosif Kent. — Ne bucurăm de 
liniște, curățenie, de toată 
întreținerea. Sîntem mul
țumiți pentru că directoa
rea Elena Antohi, doctorul 
Mircea Brînău și bucătă
reasa Angela Iureșan, se 
află tot timpul în mijlocul 
nostru".
Vasile BELDIE, Emilian 

DOBOȘ, Petru GAINA, 
Petrila

borcanele!

ZĂVORITĂ „ CU TREI
LACATE. Spre surpriza 
neplăcută a celor ce do
reau să Iacă unele cum
părături, în ziua de 23 
mai, unitatea de desface- _ ...
re a produselor alimen- cazurile cînd terenul din- 
tare nr. 83 din Uricani a 
fost închisă. Nici un a- 
nunț nu arăta cauza pen
tru care magazinul era 
zăvorit la ora 12 eu trei 
lacăte. „închis e de trei 
zile", ne-a informat Ni- 
colae Stoi. închis pentru 
inventar era și 
nui din centrul , 
La magazinul cu 
vi re am' aflat 
pentru cane cele 
magazine erau închise în 
același timp. Magazinul 
din Sterminos este co
ordonat tot de responsa- 
lii celui din centru,-clar a- 
re gestiune proprie, așa că 
putea fi deschis imediat 
după terminarea inven
tarului. De faptul că 
două magazine au 
închise concomitent, 
„profitat" colectivul

doresc. Rău e . că 
plăcintăria, respectivă 
fumează și se bea pînă 
cînd unii dintre consu
matori ajung în stare de 
ebrietate. Nu sînt rare

meargă treaba bine, dar 
nu poate face față. Munca 
ei este îngreunată' de fap
tul că borcanele și sticle
le goale nu sînt ridicate și 
transportate la depozit a- 
tunci cînd trebuie. Maga
zia centrului de achiziții 
este aProape tot timpul 
ticsită cu lăzi pline și, în 
această situație, se refuză 
primirea altor borcane din 
lipsă de spațiu. Șînt, de a- 
semenea, frecvente cazuri
le cînd centrele de achizi
ții nu dispun de^ banii ne
cesari efectuării operației 
de achiziționare. In locul 
banilor, se eliberează niș
te bonuri de mină pe care 
gospodinele nu le doresc 
întrucît pentru încasarea 
lor trebuie să piardă alt 
timp în fața ghișeelor de 
primire. Iată de ce ne a- 
dresăm conducerii C.V.A. 
pentru a întreprinde mă
surile ce se impun în ve
derea înlăturării greutăți
lor înlîmpinate de centre
le de achiziții și, în aceeași 
măsură, de populație.

Constantin DANILA 
Petroșani

inagazi- 
orașului. 
aiitoser- 
motivul 

două

a 
de 

lă magazinul din Bucu
ra. care în trei zile și-a 
realizat planul pe o săp
tămână. Nu se poate oare 
organiza mai judicios in
ventarul ?

PLĂCINTĂRIE 
BUFET ? Este 
faptul că lingă 
poștal din Lupeni există 
o „Plăcintărie", unde a- 
matorii produselor, de pa
tiserie pot servi ceea ce

SAU
apreciat 
Of ici ui

tre plăcintărie și poștă 
este transformat într-un 
fel de grădină de vară 
fără mese și fără scaune. 
Așa îneît întrebăm con
ducerea l.C.S. Mixtă Lu
peni : unitatea respectivă 
este plăcintărie sau 
fet? (C.D.)

DE CE NU SE 
GĂSESC COVRIGI 
PETROȘANI? Un cititor 
din Petroșani, sesizat de 
faptul că de cîteva luni 
covrigii de 0,40 și 0,80 
lei au dispărut din no
menclatorul sortimental 
al unităților de desface
re a produselor de pani
ficație din localitate, do
rește să-i dăm o explica
ție asupra acestei... dis
pariții. Cum nici noi nu 
sîntem în posesia unei ex
plicații plauzibile, pen
tru că asemenea justifi
care nu a fost anunțată, 
ne adresăm conducerii 
întreprinderii de moră- 
rit și panificație Petro
șani efi două întrebări 
firești : 1. De ce nu se 
mai produc covrigi în Pe
troșani ? 2. Cînd vor gă
si din nou consumatorii 
mult apreciații covrigi 
proaspeți în unitățile de 
desfacere ? (T.V.)

ba-

Răspundem cititorilor

MAI 
' IN

Strada ne călăuzește 
pașii zi de zi. Ea face 
parte din aspectul civi
lizat al orașului. Aceas
ta este strada Republi
cii din Petroșani.

Foto : I. LIC1U

s

• PROF. VIOREL 
VRAM, Vulcan : 
doua „șarjă" de 
pe care ni le-ați 
am putut alege 
pentru publicare, 
tăm altele, mai

Di 
epigrame 
trimis nu 

■ niciuna
Aștep- 

izbutite.

• GRIGORE POPESCU, 
Uricani : Cofetăria din
cartierul Bucura nu dispu
ne de un separeu mai in
tim unde sînt serviți doar 
cunoscuții „casei". Cit des
pre unii serviți pe „sprin
ceană",1 se vor 
să nu mai fie 
aceștia.

lua măsuri 
nici dintre

fotonul „Star" nu este cu
prins în. nomenclatorul 
mărfurilor care se vînd și 
cu plata în rate. i.C.S.M.I. 
Petroșani și Direcția 
comercială municipală au 
făcut demersurile necesa
re pentru includerea case- 
tofonului „Star" pe lista 
mărfurilor oare se vînd cu 
plata în rate. Se așteaptă 
decizia forului competent.

S.D.E.E. Petroșani, 
ză să'se efectueze un 
trol și să fie dispuse 
șurile adecvate.

Urmea- 
eon- 
mă-

Vul-

• VASILE
Lupeni : intr-adevăr, case-

MORARU,
• MARIA DOBIND.A,

V ulcan: adus sesizarea
dv. ia cunoștința

• ELENA LUPU, 
can : Scrisoarea adresată 
de dv. este foarte sumară. 
Vă putem spune că a în
ceput recrutarea forței de 
muncă pentru viitoarea fa
brică de aparataj electric 
din Petroșani. Pentru alte 
lămuriri vă recomandăm să 
vă adresați Oficiului pen
tru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale Petro
șani.

FRANC ISC KADAR,
Uricani : Corespunzător
Codului muncii și instruc
țiunilor C.NI.V.J., dumnea
voastră sînteți corect înca
drat. pentru munca pe ca
re o prestați la lucrările 
miniere de întreținere.

• DOINA DE-VALERIO, 
Vulcan: Costul unei călă
torii cu autobuzele care
circulă pe distanțele Uri
cani—Petroșani sau Lupeni 
— Petroșani, de la Vulcan, 
stația PECO, la Petroșani, 
stația complex comercial 
din strada Păcii, este de 
5 lei. Cînd. ați plătit 3,50 
Iei nu ați fost taxată ;<■ 
rect.

o%25c8%2599ani.Se
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

FM ÎRtU/ME
PORTUGALIA

Demisia guvernului Mota Pinto

(Urinare din pag. 1)

■Nicolae Ceaușescu a pus-o 
1a. temelia științei și teh
nologiei românești, sporin- 
du-i forța creatoare de 
avuție națională, de pro
gres economic și civiliza
ție, stimulînd capacitatea 
oamenilor muncii, partici
parea largă a oamenilor 
de știință din țara noastră 
la eforturile desfășurate 
pe plan mondial pentru 
progresul științei și teh
nologiei. Mărturie stau în
făptuirile de prestigiu ale 
cercetării, științei și tehno
logiei originale — o parte 
dintre ele prezentate în 
cadrul expozițiilor organi
zate cu prilejul acestei vi
zite de lucru —, tot mai 
larga cuprindere în acti
vitatea de cercetare a ma
selor largi de oameni ai 
muncii.

Tovarășul N i c o I a e 
Ceausescu a apreciat bu
nele rezultate dobîndite de 
oamenii de știință, cercetă
torii, tehnologii din țara 
noastră, care, preluînd și 
dezvoltînd în noile condi
ții bogata zestre lăsată 
moștenire de iluștrii oa
meni de știință români din 
trecut, își aduc contribu
ția lor însemnată la acce
lerarea progresului tehnic 
în toate sferele economiei

Plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie
(Urmare din pag. 1)

cii partidului și statului 
nostru în domeniul știin
ței și tehnologiei, precum 
și obiectivele și sarcinile 
de mare însemnătate puse 
de societatea noastră în 
etapa actuală în fața cerce
tării științifice românești, 
ca președinte al Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie și pre-' 
ședințe al Biroului Consi
liului este desemnată to
varășa academician . doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

Cej prezenți la lucrările 
plenarei au primit cu pu
ternice aplauze, cu profun
dă satisfacție hotărîrea 
conducerii partidului de a 

naționale. In dialogul pur
tat pe parcursul vizitei, 
secretarul general al par
tidului a pus în evidență 
necesitatea unei mai largi 
mobilizări a capacității 
tehnico-științifice creatoa
re a tuturor oamenilor 
muncii, de toate vîrstele.

La sosirea la Institutul 
Central de Chimie — pu
ternică și prestigioasă u- 
nitate de cercetare — ca
re găzduiește dezbaterile 
plenarei C.N.S.T. și expo
zițiile privind realizările 
din domeniul chimiei, cer
cetări și rezultate privind 
valorificarea unor noi sur
se de energie —. tovară
șul Nicolae Ceausescu a 
fost salutat cu deosebit 
entuziasm și căldură de 
specialiștii care lucrează 
aici, în manifestarea lor 
însuflețită găsindu-și ex
presia sentimentele de a- 
dîncă dragoste și recunoș
tință față de secretarul ge
neral al partidului, care 
personal acordă o atenție 
deosebită orientării și 
progresului rapid al acti
vității de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehno
logică, ridicării ei pp un 
plan superior, în concor
danță cu cerințele etapei 
actuale de edificare a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în întîmpinarea secreta

se încredința îndrumarea și 
conducerea directă a mun
cii de creație științifică și 
tehnică din România to
varășei Elena Ceaușescu, 
personalitate marcantă a 
vieții noastre politice și ști
ințifice, care muncește cu 
pasiune revoluționară și 
aduce un valoros aport de 
gîndire profundă și nova
toare, de probitate știin
țifică la realizarea politi
cii interne șl externe a 
partidului și statului, cu
cerind stima,, admirația și 
prețuirea oamenilor muncii 
din patria noastră, a unor 
largi cercuri științifice și 
politice din întreaga lu
me.

Ca prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehno
logie și președinte al Bi

rului general, a celorlalți 
membri ai conducerii su
perioare de partid și de 
stat au venit prof. Ion Ur- 
su și al ți membri ai condu
cerii Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie. miniștri, conducerile a- 
cademiilor de științe din 
țara noastră, cunoscuți oa
meni de știință din varia
te domenii ale cercetării.

Tovarășul N 1 c o 1 i e 
Ceaușescu este invitat să 
viziteze laboratoare și ex
poziția amenajată în clă
direa institutului care în
mănunchează recentele re
zultate ale cercetării ști
ințifice din domeniul. chi
miei, această importantă 
ramură a industriei noas
tre socialiste.

A fost vizitată, de ase
menea, expoziția resurselor 
energetice ale țării, care 
prezintă și realizările obți
nute în cercetarea, folosi
rea surselor neclasice de 
energie — energiile geo- 
termică, solară, a vîntului 
— ca și prototipurile u- 
nor mașini și instalații ca
re pun în valoare aceste 
surse noi de căldură și e- 
nergie.

în continuare, a fost 
vizitat Institutul central de 
biologie. Secretarului gene
ral al partidului i-au fost 
prezentate pe larg direcții 
de cercetare în domenii 
specifice ale acestei impor

roului Executiv al CNST a 
fost numit tovarășul Ion 
Ursu.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Oprea a prezen
tat pe membrii Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Permiteți-mi — a spus 
apoi vorbitorul — să dau 
expresie gîndurilor dum
neavoastră, ale întregului 
corp de cercetători științi
fici, ale tuturor celor an
gajați pe frontul creației 
științifice și tehnologice, a- 
dresînd, din toată inima, 
calde felicitări tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru de
semnarea sa ca președinte 
al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie. /■ : : ■ 

tante ramuri a științei, 
precum și aplicări ale bio
logiei în diferite ramuri a- 
le industriei și agricultu
rii.

A fost vizitată apoi ex
poziția realizărilor obținu
te de cercetarea științifică' 
în domeniul construcțiilor 
de mașini, organizată In 
incinta Institutului de Cer
cetare pentru industria e- 
lectrotchnică. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit 
largi explicații de la direc
torii institutelor de cerce
tări din cadrul construc
țiilor de mașini despre mo
dul în care se realizează 
sarcinile și indicațiile date 
de conducerea superioară 
a partidului. de a se acțio
na cu mai multă hotărîre 
pentru introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii mondiale, în 
special în industriile cons
trucțiilor de mașini,' elec
trotehnică. electronică.

După terminarea vizi
tei. pe parcursul căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost primiți cu deosebit 
entuziasm de miile de cer
cetători, ingineri, munci
tori, secretarul general al 
partidului a plecat 1a bor
dul elicopterului preziden
țial spre Periș, unde ș-ă 
vizitat stația_ pilofj pentru 
producerea bioffâzuluT.

Vă urăm, cu acest pri
lej. mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, suc
cese depline în îndeplini
rea înaltelor dumneavoas
tră misiuni încredințate de 
partidul și statul nostru, 
în multilaterala și prodi
gioasa activitate pe care o 
desfășurațî.

Primită cu îndelungi a- 
plauze a luat cuvîntul. to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Tovarășul Ion Ursu a 
prezentat, apoi, raportul de 
activitate al Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie.

LISABONA 7 (Agerpres). 
Primul ministru portughez, 
Carlos Alberto Mota Pin
to, a prezentat demisia co
lectivă a guvernului său 
președintelui Antonio Ra- 
malho Eanes, s-a anuKțat 
oficial la Lisabona.

Hotărîrea a fost anunța
tă reprezentanților presei 
din capitala lusitană de 
către Mota Pinto însuși, în 
urma unei reuniuni cu 

șeful statului, desfășurată 
la Palatul Belem.

Demisia guvernului por
tughez survine în ajunul

NICARAGUA
Stare de asediu însoțită de legea marțială

MANAGUA 7 (Agerpres). 
In Nicaragua a fost decre
tată miercuri seara starea 
de asediu însoțită de legea 
marțială. Această hotărîre, 
anunțată de guvernul dicta
torului Anastasie Somoza, 
intervine în cea de-a noua 
zi de lă lansarea marii

Pe scurt ® Pe scurt S Pe scurt
DELEGAȚIA PARTIDU

LUI COMUNIST ROMAN, 
condusă de tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Is
rael, a fost primită de Yit
zhak Navon, președintele 
statului Israel.

UN NUMĂR DE 15 NEO
FASCIȘTI au fost arestați 
la Romă, după o serie de 
percheziții efectuate în ca

C.M.V.J. " 
întreprinderea de administrare 

a cantinelor și cazare 
Petroșani

încadrează urgent, direct sau prin transfer

- UN MAISTRU ELECTROMECANIC

- UN TEHNICIAN VETERINAR

Informații, zilnic Ia sediul întreprinderii 
din Petroșani, strada M. Viteazu nr. 2.

deschiderii Trf Adunarea 
Republicii a dezbaterii a- 
supra celor două moțiuni 
de cenzură prezentate se
parat, luni, de către depu
tății comuniști și socialiști.

Căderea guvernului de
venise o certitudine după 
ce socialiștii și comuniștii, 
care dețin majoritatea ab
solută în Adunarea Repu
blicii, formată din 263 de 
deputați, anunțaseră că vor 
depune, în interval de o 
lună, noi moțiuni de cen
zură împotriva guvernului,

„ofensive finale" a Fron
tului Sandinist de Elibe
rare Națională (FSLN) îm
potriva regimului dictato
rial pe întreg teritoriul 
țării, dublată de un apel 
la grevă generală oare 
paralizează de trei zile 
activitatea internă.

pitală. Arestările survin în 
urma unei anchete în care 
este implicat grupul tero
rist autointitulat „Mișcarea 
populară revoluționară11, ca
re a revendicat o serie de 
atentate.

JOI A ÎNCEPUT PRIMA 
ETAPA a alegerilor di
recte pentru Parlamentul 
vest-europeanî de fapt par
lamentul C.E.E.. care se 
desfășoară mai întîi în Ma
rea Britanie. Danemarca, 
Irlanda și Olanda. I

Duminică, 10 iunie

8,30 Gimnastica la domi
ciliu.

8,40 Tot înainte ! Agendă 
pionierească.

9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii: Săgeata nea
gră". Episodul 4.

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dv.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex. M
13,05 Album duminical: 
__  Umor și muzică.
1*4,00 Desene animate: Wo

ody, ■ ciocănitoarea bu
clucașă.

Î4,25 Veniți pe măgura Bu- 
_ zăului .
15.30 Telesport. Reeditarea

finalei ultimului cam
pionat mondial de
fotbal i Olanda —
Argentina. Rezumat 
primit de la Berna. 
Șah ..,at.

16,20 Portugalia — film

H- cei mici.
18,40 Reportaj TV.
19,00 Telejurnal.
19,15 Trofeul internațional

documentar.
16,40 Film serial! ..Die-

kens la Londra". Ul
timul episod.

17,35 De pe marea scenă
ă țării. 1

18,25 Micul ecran pentru

al calității.
19,25 Film ‘ artistic. „O po

veste adevărată". 
Premieră pe țară, 
producție a studiou
rilor americane.

20.55 Varietăți în noctur
nă.

21,30 Telejurnal.
Sport. Selecțiuni din 
meciul de fotbal 
F.C. Argeș — Steaua, 
(campionatul național 
divizia A).
Luni, 11 iunie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Panoramic.
19.50 Roman-foileton „Pol- 

dark" — episodul 16.
20,45 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
21.15 Cadran mondial.
21,35 Telejurnal.

Marți, 12 iunie

9,00 Teleșcoală.
9,50 A.B.C.-ul circulației.

10,00 Roman-foileton „Pol- 
dark" (reluare).

10.55 Festivalul național 
„Cîntarea României11.

11.15 In alb și negru — 
Lassie.

12,00 Telex.
. 17,00 Telex.
17,05 In direct de la ;Po 

litehnică.

17,25' Curs de limbă en
gleză.

17,45 Manila ’79.
18,10 Coloane în amiază.
18.25 Revista social-politică 

TV, Măsura patrio
tismului — faptele. ,

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 La ordinea zilei în 

economie.
19.25 Ancheta TV.
■.SW.V^WW.VAW.'.T.W/W.W. W.7.W.W.W.V.

PROGRAMUL ȚV

19,55 Seară de teatru 
„Hora sărutului" de 
Arnold Wesker. Pre
mieră pe țară.

21,10 Podiumul laureaților.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 13 iunie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Teatru TV. „Hora 

sărutului" de Arnold
Wesker.

11,15 Șoimii patriei.
11,25 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,30 Fotbal î Transmisiuni 

directe din sferturile 
de finală ale „Cupei 
României11. In pauză: 
Tragerea pronoexpres.

19,15 Telejurnal.
19,30 Noi, femeile I
20,00 La ordinea zilei în 

economie.
20,05 Telecinemateca. Ci

clul ! Mari ecranizări, 
mari actori, „Fuga 
spre soare". Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor engleze 
și americane.

21.35 Telejurnal.

Joi, 14 iunie.

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 Publicitate.
17,50 Temelii pentru cons

trucțiile viitorului. 
Producție a studiou
rilor de filme docu
mentare britanice.

18,15 Forum cetățenesc.
18.35 Film serial pentru co

pii: „Povestiri din pă
durea verde". Episo
dul 14.

19,00 Telejurnal.
19,15 Ritmurile întrecerii.
19.30 Ora tineretului.
21.35 Telejurnal.

Vineri, 15 iunie.

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca.
11.30 Festivalul național 

„Cîntarea României11.
12,00 Telex.
14,00 Tenis de . cîmp: 

România — . R.F. G. 
în „Cupa Davis", as
pecte din primele
meciuri de simplu.
Transmisiune directă 
de la arena Progre
sul.

16.30 Emisiune în limba 
germană.

18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,15 Pripi plan.
19.35 Film artistic : Blo

cada — Metronomul 
Leningradului. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
sovietice.

21,05 Revista literar-artis- 
tică TV. „Eminesci
ana".

21.35 Telejurnal.

Sîmbătă, 16 iunie

12,00 Telex.,
12,05 Curs de limbă spa

niolă.
12.25 Curs de limbă fran

ceză.
12.45 Concert de prînz.
13.45 Corespondenții ju

dețeni transmit...
14,05 Festivalul național 

„Cîntarea României11.
14.25 Un fapt văzut de a- 

proape.
14.45 în parc fanfara cîn- 

ta — Muzică de pro
menadă.

15.00 Tenis de cîmn: Româ
nia — R.F.G. în 
„Cupa Davis11 — par
tida de dublu. Trans
misiune directă de la 
arena Progresul.

17,00 Agenda cultural ar
tistica.

17,30 România pitorească.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică In

ternă și internaționa
lă.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleen ci doped i ă.
19.50 Film serial „Rădă

cini". Episodul 4.
20.45 întîlnirea de sîmbătă 

seara.
21.35 Telejurnal.
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