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A
încheierea vizitei

Plecarea din Capitală

în intimpinarea celei de-a 35-a 

aniversări a eliberării patriei
de sub dominația fascistă

■»

I Colectivul minei Petrila Cu sarcinile

și-a onorat angajamentul 
300OT tone de cărbune 

peste prevederi 
și planul semestrial îndeplinit

O Sarcinile semestriale de plan au 
fost realizate cu o săptămînă mai devreme 
• Pină la sfîrșitul lunii iunie, cota depăși
rilor va atinge cifra de 33 000 tone de căr
bune • Valoarea producției nete a fost 
depășită cu 8,5 milioane lei.

Vestea îndeplinirii sar
cinilor semestriale de 
plan de către colectivul 
l.M. Petrila ne-a deter
minat să fim 
printre autorii
succes de prestigiu, 
am avut ocazia să 
noaștem puternica 
gajare a întregului

semestriale 

îndeplinite

Un grup de pionieri a <J-> 
ferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Ky
prianou, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Mimi 
Kyprianou buchete de 
flori.

La scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și fSpyros Kypriâno’U îșî 
string cu căldură mâinile, 
își iau ' un prietenesc ră
mas bun. Cu aceeași cordia
litate și-au strâns mâinile 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Mimi Kypria
nou.'

La ora 9,00, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptindu-se spre Cipru.

prieteniei tradiționale și 
dezvoltarea colaborării din
tre țările și popoarele 
noastre.

în această atmosferă prie
tenească a avut loc cere
monia oficialei a plecării 
înalților oaspeți.

O gardă militarii, alinia
tă pe aeroport, a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Repu
blicii Cipru și Republicii 
Socialiste România, în timp 
ce, în semn de 
fost trase 21 de 
artilerie.

Președintele 
Ceaușescu și
Spyros Kyprianou au 
cut în revistă garda 
onoare.

Președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, 
și-a încheiat marți vizita 
de stat efectuată împreună 
cu doamna Mimi Kypria
nou în țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Spyros Kyprianou, tovară
șa Elena Ceaușescu și 
doamna Mimi Kyprianou 
au sosit împreună la ae
roport.

Numeroși bucureșteni a- 
flăți pe aeroport au salutat 
cu căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou, aclamând cu 
entuziasm pentru întărirea

salut, au 
salve de

Nicolae
președintele

subteran—înfăptuim indicațiile secretarului general ai partidului
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Ing. Carol SCHRETER, 
directorul l.M. Uricani

mai 
atit de

Imbru, Ma
ria Mihai sau Ana Ză- 
lîaria supraveghează cîte 
patru mașini,

11 924, 8 374, 11 925,
— 6 004, cifre simbol (ele 
reprezintă fiecare Un pro
dus anume din cele pes
te 35 sortimente de tri
cotaje executate acum în,
secție), cifre simbol pe (Contint are în pag. a 3-a)

de 
în 
s-a
de

mecanizării

prezenți
acestui

Aici
cu-
an-
co- (Continuare în pag. a 2-a)

"Tânărul colectiv, for
mat din soții și fiice de 
mineri, de la Fabrica de vjujcmc

tricotaje Petroșani pășeș- despre fiecare,
te spre finele semestru- <"

IM URICANI

Înfăptuind complexul program de mecanizare a lucrărilor din
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• Discuțiile individua
le — un bun prilej pen
tru întărirea rolului con
ducător al organizațiilor 
de bază

• Din 
lor Văii 
a da patriei 

cărbune

lectiv pentru cît 
mult cărbune, 
necesar patriei. La sec
torul IV, de pildă, toate 
brigăzile se prezintă cu 
însemnate depășiri la 
producția de cărbune,

C. IOVANESCU

Și sectorul II al 
Uricani raportează 
tate remarcabile în 
tea marilor evenimente a- 
le anului — cea de-a^ 35-a 
aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fas
cistă si Congresul al XU- 
lea al P.C.R.

— Sarcinile dc plan pe 
primul semestru an fost 
îndeplinite cu 5 zile mai 
devreme.

— Producția suplimen
tară, la zi, a sectorului es
te de 3163 tone de cărbu
ne.

— S-au evidențiat Bri
găzile conduse de Dumi
tru Bornoiu, Gheorghe 
Drănău, Nicolae Buraga, 
Samoilă Pecsi, Aurel Șo- 
șoi, Alexandru Botezata 
și loan Nicolae.
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MINA URICANI PĂȘEȘTE FERM 
PE CALEA MODERNIZĂRII

• Intr-un singur an — 1979 — la mina Uricani vor produce cinci 
complexe mecanizate, din care, în prima parte a anului au fost in
troduse și puse deja in funcțiune trei • De la 10 la sută, cit era în 
luna ianuarie, ponderea producției extrase mecanizat din totalul pro
ducției obținute va crește la 70 la sută pină în luna decembrie 
• Productivitatea muncii realizată în abatajele mecanizate este cu 

5000 kg/post superioară celei din abataje cu susținere clasică.
Anul 1979, cel de-al pa

trulea și hotărîtor an al 
cincinalului ' revoluției 
tehnico-științifice, va ră- 
mîne în dezvoltarea mi
nei Uricani, an de refe
rință. Va rămine an 
referință pentru că 
1979, în primele zile, 
semnat, practic, „actul 
naștere" al

complexe a abatajelor mi-
■' nei.

- întregul colectiv a ac
ționat cu fermitate și răs
pundere muncitorească 
pentru modernizarea con
tinuă a lucrărilor din a- 
bataje, pentru înfăptui
rea indicației președinte

lui Nicolae ceaușescu, 
indic a ț i e care 
pentru noi este o sarcină

de onoare : „Dorim
prin urgentarea lucrărilor, 
prin introducerea utila
jelor complexe, de ma
ro productivitate, să u- 
șurăm munca minerilor, 
șă îmbunătățim condiți
ile de muncă în general 
și, totodată ,să asigurăm 
o creștere mai accentua
tă a productivității și spo
rirea producției de cărbu
ne, de care patria noas
tră are nevoie pentru dez
voltarea sa econoniico- 
socială".

Incepînd cu ziua dc 
25 iunie, dispensarul me
dical din Uricani s-a 
mutat în noul local. Ca
binetele noului dispen
sar au fost dotate cu a- 
paratură modernă în va
loare de peste 100 000 lei. 
întregind dotarea exis
tentă, pe lingă cabino-

Instantaneu din secția confecții a fabricii 
modelele prind conturul viitoarelor articole

tricotaje din Petroșani,de 
de îmbrăcăminte.

Foto : I. LICIU

ț
I de mîndrie muncitorească

• în peisajul economic al Văii Jiului crește valoarea 
eficienței muncii prestate de femei • Productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu 12,9 la sută • 
Expresia „poliservirea mai multor mașini", în limba
jul curent al soțiilor de mineri • Premieră națională 
— conceperea și fabricarea produsului „P.N.A. cu fir 
de vîscoză".

nu e stăpînit de comple
xul inferiorității numeri
ce, vorbește frumos 

, le ajută 
___ să-și regleze mașinile. Ma- 

lui I cu rezultate remar- ricica Mocanu, Marioara Cu- 
cabile. în secția tricotaje, coș> Valeria 
prin care ne condu
ce tînăra ingineră Dori
na Asaftei, lucrează,
pe acest schimb,
43 de femei. Mașinile de 
tricotat, de producție 
românească, sînt poliser- 
vite, la patru mașini — 
o singură muncitoare.
Maistrul Nicolae Comsa

tele de stomatologie, me
dicină generală, labora
toare, aici se află și 
un serviciu de urgență 

cu program continuu.
(C.D.)
♦ -------------

„Un nou magazin 
încălțăminte a fost 
chis ieri, 25 iunie, 
cartierul Coroești
orașul Vulcan”, ne infor
ma președintele consi
liului oamenilor mun

cii de la I.q.Ș Mixtă Vul- ani ! (Al. Cor.).

care le însoțim pe fluxul 
tehnologic în- secția de 
confecții, unde lucrează 
aproape 100 de femei. Șe
fa de schimb Maria Acs, 
o femeie scundă, dar 
vioaie, ne asigură că nu i 
așa greu să conduci 100 
de femei : „Buna orga
nizare impune disciplină, 
disciplina impune 
zări, realizările 
respect pentru 
în care lucrezi", 
Maria Acs.

Din umbletul mîinilor 
acestor femei se conturea
ză minunate articole pen
tru copii, bărbați și fe
mei, bluze imprimate cu

Mircea BUJORESCU

can, tovarășul Marin 
lacob. (D.G.).

♦ --------- -----
De la începutul aces

tui an, a fost înregistrat 
la Oficiul stării civile 
Petroșani noul născut cu 
numărul 700. Este Dani
ela Peșterean și aparți
ne familiei muncitoru
lui Ilie Peșterean de la 
l.M, Livezeni. Ii dorim 
și noi fericire și mulți

(pag. a 2-a)
lupta mineri-
Jiului pentru 

cit mai 
mult cărbune pentru 
războiul antihitlerist

(pag. a , 3-a)
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DISCUȚIILE INDIVIDUALE 
un bun prilej pentru întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de bază

de 
comb

in 
în- 

ter- 
conf orm indicațiilor 

co
la 

din 
eșalonare judici- 

indivi- 
înțocmite

In acest an, discuțiile 
individuale purtate de bi
rourile organizațiilor 
bază cu fiecare
mist vor îi finalizate 
luna iulie. Urmărind 
cadrarea în acest 
men, 
organelor superioare, 
mitetul de partid de. 
I.U.M.P. a organizat 
timp o 
oasă a discuțiilor 
duale. Au fost 
grafice de desfășurare pe 

termene 
în- 
lor.

a 
de, 
pe-

ducător al organizațiilor de 
bază, mai bunei mobilizări 
a tuturor comuniștilor, a 
întregului colectiv la în
făptuirea sarcinilor de 
producție și a angajamen
telor. Astfel, în cadrul 
secției mașini de abata
je și prototipuri, în urma 
discuțiilor individuale, bi
roul organizației de bâză 
a reținut propuneri și i- 
dei valoroase cu privire 
la fabricarea la termen a 
unei combine de abataj, 
propuneri care s-au discu
tat cu conducerea secți
ei și în scurt timp au 
prins viață. Concomitent,

organizații, cu 
precise și S-a urmărit 
deaproape respectarea 
Comisia organizatorică 
ci-p ins în planul ei 
act.vități și controale
riodice cu privire la preo
cuparea birourilor orga
nizațiilor de bază pentru 
orientarea discuțiilor 
dividuale spre ‘ cele 
importante probleme 
producție ale secțiilor 
formațiilor de lucru, 
mitetul nostru de 
a orientat 
dividuale, în principal 
spre problemele calității 
producției, scurtarea tim
pului de asimilare a no
ilor utilaje destinate în- 
t. aprinderilor miniere și 
pe întărirea rolului con
ducător al organizațiilor 
de partid în cadrul efor
tului propriu care ne re
vine în înfăptuirea cu suc
ces a programului . de 
mecanizare.

Ca urmare a respectării 
întocmai a acestor mă
suri organizatorice și o- 
rlentări, pînă în prezent 
s-a discutat cu peste 80 
la sută din totalul de 610 
membri de partid și s-au 
obținut efecte pozitive pe 
linia creșterii rolului con-

Viața de partid
in- 

mai 
de 
Și 

Co- 
partid 

discuțiile in- 
în

biroul organizației de ba
ză a încredințat înfăptu
irea măsurilor propuse 

le-au 
în- 
co- 

Buză 
î în

de 
a

măsurilor
tocmai celor care 
formulat. Așa i s-a 
credințat, bunăoară, 
munistului 
sarcina de 
preună cu 
lăcătuși, o 
legăturii 
transportorului cu 
bina. Aplicarea acestei so
luții tehnice — izvorită 
din inițiativa echipei de 
lăcătuși a lui Viorel Bu
ză — a asigurat o îm
bunătățire în funcționarea 
combinei și predarea lu
crării la termenul plani
ficat. Biroul organizației 
de bază a sprijinit și i- 
nițiativa comuniștilor Mi
hai Dumitrescu, Teofil 
Ch:ș și Nicolae Tudor de 
a lucra în schimburi pre
lungite și în flux continuu 
pentru predarea în de

Viorel 
a efectua, 
echipa sa 
modificare 

jghiaburilor 
com-

vans a unor utilaje 
tehnicitate ridicată.

In secția turnătorie, 
preocupați de înfăptuirea 
sarcinilor care le revin în 
privința îmbunătățirii ca
lității pieselor clin oțel, 
comuniștii au dovedit, de 
asemenea, spirit de răs
pundere în cadrul discu
țiilor individuale. Comu
nistul Petru Hurez a ri
dicat problema schimbării 
pistoanelor de ghidare la 
mașinile de formare, iar 
Petru Aelenei a propus 
folosirea covalitului și co
văsitului la executarea 
miezului formelor desti
nate turnării pieselor mici 
de oțel. Aplicarea acestor 
propuneri a asigurat în 
ultimele luni o reducere 
considerabilă a numărului 
de reclamații ale bene
ficiarilor, o calitate mai 
bună a pieselor turnate.

Din discuțiile individu
ale desfășurate pînă 
cum s-au desprins 
cluzii importante și 
tru perfecționarea 
lui și metodelor de 
că ale comitetului 
partid și birourilor 
nizațiilor de bază din sec
ții. Pentru luna iulie au 
fost stabilite adunări ge
nerale în care să se dez
bată concluziile reieșite 
din discuțiile individuale.

Timpul scUrt rămas pî
nă în luna iulie trebuie 
însă folosit din plin pen
tru finalizarea cu succes 
a acestei importante 
țiuni de partid.

Dumitru BOTA, 
secretarul comitetului 

de partid de la I.U.M.P.

Două sute de entuziaste impresii 
despre o vacantă ia munte

44„Steagul roșu“a criticat,
organele vizate răspund

Două moduri diferite de rezolvare
In ziarul nostru nr. 

8268 din 4 aprilie a.c. am 
publicat un raid anchetă 
prin băile minerilor de la 
Bărbăteni, Vulcan, Pețri- 
la, Uricani. și Paroșeni, rc- 
levînd unele neajunsuri 
care se manifestau pînă 
la ora raidului nostru. 
Conform legii presei, or
ganele vizate au obliga
ția să ia măsuri de reme
diere și să răsptindă scris 
in termen de 30 de zile. 
Pînă în prezent am primit 
răspunsul cuvenit doar de 
Ia două întreprinderi mi
niere — Paroșeni și Uri
cani.

„In privința ordinii și 
curățeniei din vestiarele 
băii nuner.lor — se... a- 
răta în răspunsul primit 
de* la I.M. Paroșeni — ne 
însușim critica adusă în 
articol și vă informăm că 
s-au luat măsuri -pentru 
îndreptarea situației. In 
problema apei calde pre
cizăm că m zilele de 
duminică la termocentra
la Paroșeni se fac unele 
revizii și reparații, timp 
în care unitatea noastră 
nu este deservită cu apă 
caldă. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că la 
punctul de distribuire 
a apei calde din cadrul 
I.M. Paroșeni a-j început 
să se efectueze unele lu
crări de modificare a ins
talației pentru asigurarea 
fără întrerupere a apei 
calde. Cele semnalate de 
dv. au foșt reale și vă asi
guram că toate aceste ■ de
ficiențe vor fi înlăturate în 
termenul cel mai scurt. Vă 
mulțumim pentru opiniile 
critice exprimate, cu men
țiunea că ele ne-au fost de

un real ajutor11.
. Redăm în continuare 

răspunsul trimis de 
Uricani : „Răspunzînd 
criticile aduse in articolul 
„Neajunsuri cu vechime... 
de doi ani" vă facem cunos
cut că I.M. Uricani a luat 
cunoștință de problemele 
sesizate discutîndu-Ie și re- 
zolvindu-le cu factorii de 
răspundere, fapt pentru ca
re noi vă mulțumim. Asi
gurarea unor condiții din 
ce în ce mai bune de lucru 
și de viață pentru . oamenii 
muncii de la întreprinderea 
noastră a constituit și cons
tituie o preocupare priorita
ra a conducerii întreprinde
rii".

C. IOVANESCU

a- 
con- 
pen- 

stilu- 
inun- 

de 
orga-

Aflată în al treilea an 
de funcționare, tabăra 
școlară de la Valea de 
Pești este și anul acesta 
gazda primei serii de 
pionieri și școlari. Ne-am 
aflat și noi, într-una din 
zile, în mijlocul celor 
200 de copii din județul 
Dîmbovița care își pe
trec o parte din vacan
ța de vară aici.

...Ora prmzului. Ape
titul nu le lipsea copi
ilor, dovadă faptul 
mîncărurile servite 
masă erau luate 
„asalt". „Nici nu e 
mirare — no spunea co
mandantul instructor 
taberei, Ovidiu

de masă, volei, fotbal, 
iar în cadrul activități
lor educative, dezbateri 
pe marginea codului e- 
tic, a normelor de com
portare ale pionierilor în 
societate și familie, în- 
tîlniri cu mineri frun-

de 
găz- 

să 
fru-

vre-
ul-
vi- 

Dodoconi,
Cîmpu lui 
Valea de 
organizate

că 
la 

cu...
de

însemnări din tabăra 
școlară de la Valea 

de Pești

(Urmare din pag. 1) -

Secția de specialități 
a întreprinderii de mo- 
rărit și panificație Pe
troșani.

Șefui de schimb Si- 
mion Tahut pregătește 
aluatul pentru o nouă 
„șarjă" de corpuri.

al
Rizescu 

tocmai am sosit din 
drumeție11.

Tot de -la dînsul a- 
flăm că acțiunile înscri
se* îri programul de acti
vități s-au desfășurat 
normal, în pofida 
mii capricioase din 
timele zile. Au fost 
zitate peștera 
cabana de la 
Neag, barajul 
Pești, au fost 
campionate de șah, tenis

tași de la I.M. Uricani. 
Directorul taberei șco
lare, Dumitru Sărbușcă, 
ne informa că anul a- 
cestâ s-au efectuat aici 
ample lucrări la centrala 
termică, instalații sani
tare, sala de bale, izo
larea termică a acoperi
șului, zugrăveli și vop
siri interioare, mozai- 
carea sălii de mese, do
tarea cu mobilier nou 
a -celor trei pavilioane și 
alte lucrări a căror va
loare se ridică la 150 000 
lei. Amenajările inte
rioare, îmbunătățirile de 
confort continuă.

— Dorini, a precizat 
în încheiere - directorul 
taberei, ca cei 1 000 
copii pe care-i vom 
dui în această vară 
păstreze amintiri 
moașe despre noi.

Și dacă tot e vorba 
despre impresii, să a- 
mintim cîteva : „Sînt în
cântată de frumusețea 
peisajelor. Am auzit și 
învățat multe despre 
munca harnicilor mineri 
din Valea Jiului, Dacă 
mi se va ivi prilejul, n-o 
să scap ocazia de a re
veni" (Ecaterina Mihai, 
clasa a Vili-a, coman- 
danta unității de pio
nieri) ; „Oscilam între 
o vacanță la mare sau 
la munte. Nu regret a- 
legerea făcută" (Viorel 
Rizea, clasa a VII-a);

Plăcute impresii ale 
celor două sute de copii 
de pe meleagurile Dîm
boviței veniți la Valea 
de Pești să petreacă o 
vacanță reconfortantă, 
de neuitat.

Gheorghe OLTEANU

Răspundem cititorilor

1

l

• DUMITRU APOSTOL, 
Petroșani : Telefoanele pu
blice, deci și cele din cartie
rul Aeroport — Petroșani, 
unde locuiți, se verifică în 
fiecare dimineață de către 
electromecanicul responsa
bil cu întreținerea și veri
ficarea posturilor publice. 
Dacă totuși nu au ton, iar 
banii nu mai sînt restituiți, 
de către aparat, se întîm- gația de a pune la dispozi- 
plă și din cauză că unii 
cetățeni, care apelează la 
serviciile telefoanelor publi-

ce, introduc monezi neco
respunzătoare sau deforma
te. Cînd. telefoanele publice 
nu funcționează, solicitați 
remedierea deficienței la 
serviciul de întreținere te
lecomunicații, telefon 41063.

• NICOLAE PETRESCU, 
Paroșeni: Unitățile cu pro
fil de cofetărie nu au obli*

ția consumatorilor instala
țiile despre care amintiți în 
sesizare.

meni la mina Uricani tra
diția a fost depășită. Cu 
astfel de oameni Urica- 
niul pășește cu fermitate 
pe calea modernizării.

Sarcinile de viitor nu 
sînt deloc ușoare — pînă 
în luna decembrie pro
ducția extrasă mecanizat' 
va trebui să ajungă la 70 
la sută din totalul pro
ducției obținute — nu sînt 
deloc ușoare, repetăm, a- 
ceste sarcini, dar mine
rii Uricaniului, în fruntea 
cărora se află comuniștii, 
le vor duce cu cinste la 
îndeplinire. Toți sînt con
vinși că numai realizînd 
și -depășind sarcinile de 
plan, cinstim, așa cum se 
cuvine, Ziua eliberării pa
triei, Ziua noastră, a mi
nerilor, numai astfel vom 
putea raporta secretaru
lui general al partidului 
că am dus la îndeplinire 
sarcinile ce ni le-a tra-

. sat. ..........

plexe, ci și eficiența mun
cii celor ce mînuiese a- 
ceste complexe mecani
zate, Rezultatele vorbesc 
convingător de - priceperea 
și dăruirea oamenilor ca

duse. Or noi, minerii U- 
ricaniului, afirmăm — și 
rezultatele confirmă a- 
ceasta — că mecanizarea 
a început să dea roade. 
E adevărat, nu chiar la

Ce am făcut în acest 
sens la mina Uricani ?

In primul rînd, în 
puțin de o jumătate 
an, am introdus în 
teran și am pus in 
țiune trei complexe 
canizate, de mare 
ductivitate, 
mai urma, tot în acest 
an, alte două complexe. 
Doresc să evidențiez un 
aspect legat de introduce
rea complexelor — cît 
timp a durat această o- 
perațiune, nu s-a pierdut 
o tonă din producția de 
cărbune pe care mina tre
buia să o realizeze.

Dar, numai introducând 
complexe mecanizate nu 
înseamnă că am și reali
zat programul de meca
nizare, dacă rezultatele nu 
se ridică la. nivelul com
plexității. utilajelor . intro- ținut si importante

mai 
: de

sub-- 
func-

me- 
pro- 

cărora le vor

noimi de materiale. Ast
fel, la lemn de mină 
conomia se ridică la ni
velul întreprinderii
7,1 mc/1000 tone de căr
bune extras, la cherestea

fi

la

Pe calea modernizării
nivelul pe care îl doream 
și-l dorim, dar oricum net' 
superioare tehnologiilor 
folosite pînă acum. Spre 
exemplu, productivitatea 
muncii realizată intr-un 
abataj mecanizat este 
cu 5000 kg /post superi- 

i rea- 
.... cu 

individuală, 
foarte 

intro.du- 
com- 

am ob-
. •...

o mie tone de cărbu- 
extras, iar consumul 
exploziv l-am redus 
57

oară productivității 
lizate intr-un frontal 
susținere

ceea ce înseamnă 
mult. Totodată, 
cînd mecanizarea 
plexă în abataje,

de kilograme 
la 1000 

cărbune. Toate 
s-au obținut în 
în care mina

ra- 
to- 
a- 

con- 
își 

sar-

am obținut o reducere a 
consumului cu 2,2 mc tot 
Ia 
ne 
de 
cu
pdrtat 
ne de 
cestea, 
edițiile
realizează și depășește 
cinile planificate pe zi și 
lună.

Cifrele amintite 
monstrează numai 
tanța mecanizării

nu de- 
impor- 

com-

re și-au însușit în timp 
foarte scurt o nouă teh
nologie de lucru pentru 
că, repet, să introduci trei 
complexe în mai puțin de 
6 luni și să obții cu ele 
rezultate bune, nu 
deloc ișor și mai 
o poți face decît cu 
meni de nădejde, cu 
meni pricepuți, și 
pregătiți profesional, 
nici dar mai ales 
țioși, hotărîți să cîștige un 
loc fruntaș în Valea Jiu
lui, Cu astfel de oa-

este 
ales nu 

oa- 
oa- 

bine 
har- 

ambi-
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Pagini de arhivă
După insurecția națio

nală armată antifascistă și 
anti imperialistă de la 23 
August 1944, poporul nos
tru a luptat pentru elibe
rarea întregului teritoriu 
al țării de sub domina
ția fascistă și a participat 
la războiul antihitlerist, a- 
lături de principalele for
te ale coaliției antifascis
te. „Angajîndu-se în răz
boiul antifascist cu toate 
resursele de care dispune 
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, armata a 
purtat, alături de Armata 
Roșie, grele lupte pentru 
eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la înfrîn- 
gerea completă a Germa
niei hitleriste, înscriind 
astfel o luminoasă pagi
nă de eroism și glorie în 
istoria României".

In urma jafului prac
ticat de Germania nazis
tă în cei patru ani de 
război, precum și a dis
trugerilor provocate de 
numeroasele bombarda
mente, economia țării se 
găsea într-o situație cri
tică, ceea ce a impus din 
partea poporului nostru 
eforturi deosebite pentru 
susținerea frontului.

Alături de întregul nos
tru popor; la chemarea 
'partidului Comunist, mi
nerii din Valea Jiului au 
muncit cu multă dăruire

Colectivul
(Urmare din pag. 1)

plusul sectorului la zi 
fiind de 17 000 tone. „E 
puțin față de posibilită
țile noastre — arăta 
brigadierul Gheorghe 
Toma. Acest plus va 
crește considerabil pînă 
Ia 23 August". Aceeași 
remarcă o fac și cei
lalți șefi de brigadă din 
sectorul IV cu care am 
discutat — Leon Deak și 
Francase Bartha — ca de 
altfel și Vasile Ene, se
cretarul organizației de 
partid a sectorului, care 
nici nu concepe ca pînă 
la marea sărbătoare a e- 
liberării patriei să nu 
raporteze o producție su
plimentară de peste 
20 Joo ton.: df> cărbune.

Are în vedere faptul

Temeiuri
(Urmare din pag. 1)

dungi sau monocolor, 
pulovere. In afară de soți, 
mineri la Dîlja, Livezeni 
sau Aninoasa, în afară de 
copiii pe care-i îngrijesc 
cu drag, din viața lor 
face parte și fabrica un
de lucrează, care a cres
cut și se dezvoltă prin 
ele, odată cu ele. Va
ria Menghea soția lui 
Vasile Menghea, care lu
crează la transport la 
I.M. Livezeni, coase gu
lere, Ana Szatmari lu
crează la o mașină auto
mată de croit, soțul ei 
Ion e în același schimb... 
la mina Dîlja, iar Iren 
Somodi, care lucrează 
aici de la înființarea fa
bricii, ne-a vorbit des
pre soțul său Ludovic, 
miner tot la I.M. Dîlja. 
Simplu, aceste femei, și 
cîte alte sute sînt în fa
brică, confirmă prin 
munca lor încrederea ce 
le-a fost creditată.

Surpriza cea mai mare 
ce ne-a fost rezervată a 
fost, însă, în secția de 
creație.

Un om, Tîberiu Pilier, 
modest. tăcut, gîndilor, 
A CREAT, un nou pro
dus. Este vorba despre 

’ un amestec de fir P.N.A. 
cu fir vîscoza. conceput 
de Doina Marinas. Con- 

ș textura produsului a fost 

pentru mărirea producției 
de cărbune, contri
buind substanțial la sus
ținerea frontului antihi
tlerist. Așa cum arăta un 
document, organizația de 
partid din Petroșani in-' 
forma conducerea parti
dului : „Minerii din Ba

Din lupta minerilor Văii «fiului 
pentru a da patriei cit 

mai mult cărbune 
pentru războiul antihitlerist

zinul Carbonifer Valea 
Jiului, au reușit nu nu
mai șă mențină producția 
de 3600 tone — producție 
de vîrf în ultimele luni 
ale anului 1944 —, dar să 
o ridice în luna ianuarie 
1945 la 4692 tone pe zi", 
ceea ce, în condițiile do 
atunci și la cerințele fron
tului, însemna mult.

La indicația organizației 
de partid, în. Valea Jiu
lui au luat ființă brigăzi 
de șoc. La sectorul IV al mi
nei Aninoasa, în martie 1945, 
s-au format trei asemenea 
echipe, la sectorul III șase

și-a onorat angajamentul
că în acest sector lucrea
ză brigada din sînul că
reia a izvorît lăudabila 
inițiativă „Brigada î- 
naltei productivități", în 
urma căreia Eugen Voi- 
cu cu ortacii săi au de
pășit cu 2,28 tone/post 
productivitatea muncii, 
extrăgind astfel o pro
ducție suplimentară de 
15 000 tone de la înce
putul anului.

Rezultate bune s-au 
înregistrat și la alte sec
toare ale minei. „Bătă
lia" pentru primul loc 
în întrecere se dă între 
sectoarele III și IV, di
ferența între ele fiind 
relativ mică. Semnifica
tiv este faptul că mi
nerii sectorului III fac 
tot posibilul să nu se 
lase întrecuți de ortacii 

solide
realizată de el, Tîberiu 
Pilier, aici la Petroșani. 
S-a mai încercat în ța
ră, la întreprinderile In
dustriei Ușoare, dar fără 
rezultate. Și s-a reușit la 
Petroșani, spre surprin
derea specialiștilor în 
materie. împreună cu
T. Pilier, colectivul sec
ției din care fac parte E- 
caterina Sandor, Fibia 
Coman, Gheorghița Niță, 
Geta Florea, Mariana 
Krausz, Dumitru Vlădu- 
lescu, creează. Firul 
P.N.A. combinat cu vis- 
coză conferă articolelor o 
culoare plăcută, rezisten
ță și un plus de finețe, 
de eleganță. Tot aici s-a 
creat, produsul „frotte" 
și tot de către Tiberiu 
Pilier,- omul acesta căruia 
colegii îi zic simplu, dar 
semnificativ, „capul".

Tricotajele concepute și 
realizate la tînăra fabrică 
din Petroșani vor ajunge, 
aflăm cu satisfacție, și 
în alte țări. Ele vor pur
ta, începînd cu trimestrul 
IV al acestui an, expresia 
inspirației și hărniciei ro
mânești în Polonia,
U. R.S.S., Cuba și alte 
meleaguri. Este acesta un 
prilej de mîndrie munci
torească aparte, un pri
lej de bilanț, acum, cînd 
fabrica de tricotaje Pe
troșani se află la ora 
adevărului.., ;

echipe, iar la sectorul 
Priboi 18 echipe de șoc.

In scopul măririi pro
ducției pentru susținerea 
frontului antihitlerist, su
te de comuniști aflați în 
fruntea unor organizații 
de masă au format echipe 
care au intrat în subteran.

Iată ce spun documente
le referitor la acest lu
cru ; „Echipe de volun
tari, formate din funcțio
nari, meseriași și tineret 
intră în mină (...). In luna 
aprilie 1945 la Petrila 2 
echipe de funcționari și 
meseriași au realizat 310 
tone, la Lupeni, 120 mun
citori de la suprafață, in- 
trînd în mină de trei ori 
pe săptămână, au realizat 
o producție de 600 tone, 
200 muncitori de la Ateli
erele centrale din Petro
șani, 10 funcționari de la 
Asigurări Sociale și 25 ti-

lor de la IV. Acest lu
cru l-am aflat de la
Dionisie Kiss (șef de 
schimb în brigada lui
Vasile Glișca), precum și 
de la Vian Vlad, unul 
din veteranii brigăzii 
conduse de Florea Mio- 
neci, vestitul brigadier 
al sectorului, care de la 
1 iulie, ieșind la pensie 
va preda ștafeta mult 
mai tînărului său ortac, 
Aurel Grigore, un bun 
organizator al celor pa
tru locuri de muncă ale 
brigăzii. Brigada a ex
tras 7 000 tone peste 
plan. Și plusul nu se va 
opri aici. Cum de altfel 
ne-au declarat și mine
rii sectorului V, 
De la șefii de brigadă 
Nicolae Lăpădatu și Ar
pad Șiclodi aflăm că, pe 
lingă producția de căr
bune, colectivul secto
rului este preocupat și 
de realizarea a cit mai 
multe economii. Subin- 
ginerul Iuliu Pavel, ad
junctul șefului de sec
tor preciza că „lunar se 
recuperează în jur de 100 
de armături a căror va
loare depășește 100 000 
lei". De la începutul anu
lui, s-au economisit peste 
5 milioane de lei.

Am dorit să încheiem 
reportajul nostru des
pre recentul succes de 
la Petrila cu părerea dei 
taliată a directorului mi
nei, ing. Aurel Brînduș, 
pe care l-am așteptat la 
ieșirea din mina. Răs
punsul a fost foarte 
scurt: „întregul colec
tiv al minei noastre își 
onorează sarcinile de 
plan. Cifrele vorbesc de 
la sine. Ne-am angajat 
să extragem o producție 
suplimentară de 30 000 
tone de cărbune. Am 
extras-o și lupta con
tinuă".

• FOTBAL. „Cupa 
României" ediția 1979/1980, 
Paringul Lonea — I.G.C.L. 
Petroșani 2—1, Preparato
rul Lupeni — Minerul U- 
ricani 0—8, Minerul Ani
noasa — Utilajul Petro
șani 7—1, C.F.R. Petroșani 
— Auto Hațeg 6—.3, Pre
paratorul Petrila — Minerul 
Paroșeni 4—1. „Ilaciada". 
Rezultatele penultimei e- 

neri uteciști au format 
echipe permanente, care 
prin rotație intrau zilnic 
în subteran".

Minerii Văii 
Jiului, întreaga populație 
de pe aceste meleaguri 
și-a îndeplinit cu cinste 
angajamentele avute față 
de partid, contribuind 
deosebit de valoros la 
sprijinirea frontului anti
hitlerist. In perioada sep
tembrie 1944 — aprilie
1945, de exemplu, produc
ția de cărbune s-a ridicat 
succesiv de la 110 016 la 
194 646 tone, atingînd co
ta maximă de 213 200 tone.

In primele trei luni ale 
anului 1945, echipele 
complexe de mineri din 
Lonea și Lupeni au rea
lizat cea mai mare pro
ducție pe cap de munci
tor, obținînd în medie 
5,35 tone cărbune, la zi, 
pe om. Conducerea supe
rioară a partidului a a- 
preciat călduros munca e- 
roică a minerilor Văii 
Jiului, arătînd „...că mine
rii și-au respectat anga
jamentul luat și au asi
gurat aprovizionarea fron
tului antihitlerist, a trans
porturilor, a industriei cu 
cărbune".

Minerii au dovedit că sînt 
un detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoare.

Prof. Ion FRAȚILA, 
directorul, Filialei 
Arhivelor Statului 
județul Hunedoara

Deși nu au amploarea 
celor din primăvară, ac
tivitățile de înfrumuse
țare și gospodărire a te
renurilor din jurul blo
curilor cunosc și acum 
animația participării lo
catarilor.

In foto : o astfel de 
secvență surprinsă săptă- 
mîna aceasta în fața 
blocului K 1 din Lupeni.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LUPTE LIBERE

Copiii în întrecere
în zilele de 21 și 22 iu

nie a.e., sălile de sport 
„Jiul" din Petrila și . C.S. 

Școlar din Petroșani au găz
duit întîlnirea triunghiula
ră de lupte libere la care 
au participat peste 50 de 
copii aparținând cluburilor 

sportive școlare din Tg. Mu
reș, Petroșani și Asociația 
sportivă Jiul Petrila. iată 
cîștigătorii celor două reu
niuni sportive : categ. 26 
kg: Alexandru Lazăr. C.S.Ș. 
Tg. Mureș ; categ. 29 kg. 
Viorel Cir c e 1, C.S.Ș. 
Petroșani ; categ. 30 kg, 
Doru Gyura și Adrian Miti-

BREV4AR
tape a turneului final pe 
oraș Petroșani, C.M.V.J. — 
I.U.M.P. 5—3, I.M. Dîlja — 
I.R.I.U.M.P.- 4—3, Centrul 
militar Petroșani — -1.M.P. 
0—3.

• POPICE. în zilele de 
23 și 24 iunie a.c. pe arena 
de popice cu 4 piste, din 
Cîmpia Țurzii a avut loc

Specialist miner 
în... gaura covrigului?

1
!
I 
î
l

Nu, nu mai aveam în 
minte scrisoarea aceea, 
semnată de „un grup de 
mineri" de Ia Vulcan, 
prin care ni se relata 
că există seraliști la insti
tutul de mine, deci de 
mine, (atenție !), care a- 
bia așteaptă să pună 
mina pe diplomă și s-o 
întindă într-un „post 
călduț", la vreo institu-

De la o inimă la alta

ție sau întreprindere, 
care n-au nici în clin 
nici în mânecă cu mine
ritul. O anonimă rău vo
itoare, ni s-a părut la în
ceput. Cum ar putea un 
individ să nesocotească 
nonșalant înțelegerea to
varășilor săi de mun
că, atenți cu programul 
lui de muncă, cu peri
oadele cînd s-a aflat în 
sesiune etc., tocmai în 
nădejdea eă, din rîndu- 
rile lor, se va ridica un 
subinginer capabil să fie 
bun organizator al pro
cesului de producție în 
subteran ? La institut 
învață cum să scoată! 
cărbune și apoi cînd se: 
vede cu patalamaua în 
mînă, să se dea drept' 
„specialist" în... fabri
carea covrigilor sau „pre
pararea" răcoritoarelor ? 
Auzisem de o subingine- 
ră, care, fortuit, pentru 
o scurtă perioadă de 
timp, se încadrase ca fe
meie de serviciu, dar 
schema cu gaura co
vrigului, eu aspectul co
mercial al chifteluțelor, 
cu covăsitul laptelui și

telu ambii de la Jiul Pe
trila ; categ. 32 kg. Attila 
Kecses, C.S.Ș. Tg. Mureș ; 
categ. 34 kg. Nicușor Mar- 
maliuc, Jiul Petrila; categ. 
36 kg. Romeo Săpînțan, 
Jiul Petrila ; categ. 38 kg, 
Zsolt Bertalan, C.S.Ș. Tg. 
Mureș ; categ. 40 kg, loan 
Kecskes, C.S.Ș. Tg. Mureș 
și Adrian Imbrea, C.S.Ș. 
Petroșani; categ. 44 kg. Ma
rius Rotea, C.S.Ș. Petro
șani și loan Kecskes, C.S.Ș. 
Tg, Mureș; categ. 48 kg. Va
sile Tîrcă, C.S.Ș. Petroșani și 
categ. 65 kg. Sorin Ciobanu, 
C.S.Ș. Petroșani. (A. Slăbii) 

etapa a Il-a a Campiona
tului de calificare pentru 
divizia A între reprezentati
va minerilor din Lonea 
— Parîngul — și campioa
na județului Maramureș — 
Minerul — Nistru. După 
disputarea a două întîlniri 
tur-retur, jucătorii din Lo
nea au cîștigat la o diferen
ță de 20' popice — 9889 la 
9869. (Staicu BALO!) 

fraparea răcoritoarelor ni 
se părea de neconceput, 
de domeniul absurdu
lui.

Alaltăieri însă m-am 
grăbit să felicit un sub- 
inginer promoția ‘79.

— Acum să vezi re
zultate la mina L., am 
glumit eu.

— Ce-s nebun ? Să-și 
bată, alții capul cu căr

bunele. Eu am muncit 
destul, am învățat. Mi 
s-a propus un... loc mai... 
Bani mai puțini, dar- fă
ră bătaie de - cap.

Opinia muricitoarească 
a sesizat fenomenul. Cîți- 
va indivizi, beneficiind 
de recomandarea colec
tivelor de muncă, a con
ducerii Combinatului 
minier, studiază pe banii 
statului, obțin diplomă de 
subinginer (deci sînt ca
pabili), după caro se o- 
ploșesc în funcții care 
mi au nimic coiiîun cu 
mineritul. Cine îi ajută j 
să înșele încrederea to- | 
varășilor lor de mun- j 
că ? Să se înșele pe ei 
înșiși ? Acești indivizi | 
merită cu totul alt a- j 
jutor, să fie îndrumați | 
acolo unde le e locul. | 
Să-i ajutăm să-și aducă 5 
aminte de cuvântul dat l 
la intrarea în facultate. I 
Spre binele lor și al pro- { 
ducției, care îi așteaptă | 
ca specialiști, în care « 
s-au făcut destule in- s 
vestiții materiale și mo- s 
rale.

Ana PANDURU î

POPICE

Echipa ,,Vîscoza* 
a făcut un prim pas 

spre promovare
Pe arena de popice a 

Uzinelor textile din Arad, 
echipa feminină de po
pice „Vîscoza’’ din Lu
peni a întâlnit, în cadrul 
campionatului de califi
care pentru divizia A, e- 
chipa „Progresul” din O- 
radea. Iată rezultate
le tehnice obținute de ju
cătoare : Angela
Vasile 737 p.d. ; Mariana 
Tudorache 716 p.d. ; Mar
gareta Szekey 785 p.d.; E- 
leonora Morar 743 p.d.; 
Ioana Strinu 756 p.d.; și 
Maria Milinic 784 p.d. 
Scor final : 4521 — 4438 
p.d.

Conducerea asociației și 
ă întreprinderii au dato
ria să facă totul pentru 
a asigura, în scurtul răs
timp pînă la turneul final, 
condiții optime de pre
gătire a echipei spre a pu
tea promova în prima di
vizie a țării. (S. BAI.OI).
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Moscova

Deschiderea lucrărilor celei de-a
XXXllI-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

MOSCOVA 26 — Cores
pondentul Agerpres, Mi
hai Coruț, transmite : în 
Sala coloanelor a Casei 
sindicatelor din Moscova au 
început, la 26 iunie, lu
crările celei de-a XXXIII-a 
ședințe a sesiunii Consi
liului’ de Ajutor Economic 
Reciproc (QAER), la care 
participă delegații din ță
rile membre — R.P. Bul
garia. ’ R.S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R D. Ger
mană. R.P. Mongolă, B.P. 
Polonă, Republica Socialis
tă România, RP- Ungară, 
U.R.S.S., R.S. Vietnam, pre
cum și o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în 
calitate de invitați, dele-

gații din R.P. Angola, R.D. 
Afganistan, Etiopia Socia
listă, Republica Finlanda, 
Republica Ira®, R.D.P. 
Laos, Statele Unite Mexi
cane, R.P. Mozambic Și 
R.D.P. Yemen..

Delegația Republicii So
cialiste România este con
dusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al guvernului.

Ședința de marți a fost 
consacrată aniversării a 
trei decenii de activitate 
a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc,

Șeful delegației sovietice, 
A.N. Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C-C. al 
P.C.U.S., președintele Con-

Puternice ciocniri armate pe întreg 
teritoriul Nicaraguel

privind numărul victimelor 
din rândurile populației ci
vile, dar puținele spitale 
din perimetrul capitalei 
sînt pline de răniți.

Informații citate de a- 
gențîa Prensa Latina men
ționează că forțele sandi
niste îsi mențin pozițiile în 
aproape toate cartierele si
tuate la periferia Mana- 
guei și domină o serie de 

■ iur 
împrejurul centrului capi
talei.

MANAGUA 26 (Ager- 
pres). — Puternice ciocniri 
armate au avut loc, în ul
timele 48 de ore, practic 
pe întreg teritoriul Nioara- 
guei. Forțele Frontului 
Sandinist de Eliberare Na
țională (FSLN) își men
țin controlul asupra orașu
lui Leon, al doilea' ca mă
rime din țară. Totodată, 
în urma unei ofensive sus
ținute, insurgenții sandi- puncte strategice de 
niști au reușit să preia con 
trolul deplin asupra locali- talei. Garda Națională so- 
tăților Diriamba și Masava. - mozistă. s-a regrupat . în- 
situate la sud de capitala 
nicaraguană.

Luptele cele mai puter
nice continuă să se desfă
șoare în capitală.. Aviația 
somozistă a lansat asupra 
Managuei cel mai intens 
bombardament de la iniție
rea, cu două săptămîni în 
urmă, a ofensivei generali
zate a FSLN.

Nu există cifre exacte

. tr.-un. coridor ce merge din 
centrul orașului spre înăl
țimea Tiscapa, unde se află 
Bunkerul dictatorului, apă
rat de trupe puternic înar
mate. Somoza care nu și-a 
părăsit refugiul de la înce
putul ofensivei sandiniste, 
a concentrat în perimetrul 
Tiseapa tin contingent ce 
include elicoptere. tunuri 
și tancuri.

siliului de Miniștri al
U. R.S.S., care a deschis 
lucrările ședinței, a salutat 
delegațiile la sesiune și a 
prezentat mesajul adresat 
participanților de către to
varășul L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ’

în cadrul ședinței fes
tive, tovarășul Ilie Ver
deț, conducătorul delega
ției române a dat citire 
mesajului tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, adresat partici
panților la .lucrări, in le
gătură cu cea de-a XXX-a 
aniversare a CAER și a 
rostit o cuvântare de salut.

Mesajul conducătorului 
partidului și statului nos
tru a fost primit cu un deo
sebit interes de cei pre- 
zenți, fiind subliniat cu vii 
aplauze,

. Conducătorii celorlale de
legații ale țărilor membre 

» și invitații au luat, de a- 
semenci. cuvîntul, prezen- 
tînd mesaje de salut - în 
legătură 
XXX-a 
CAER.

Lucrările 
tinuă.

In cursul zilei de marți, 
delegațiile participante la 
lucrări au depus coroane 
de flori la Mausoleullui
V. I. Lenin din Piața Roșie 
și la Mormântul soldatului 
necunoscut de lingă zidul 
Kremlinului.

eu cea 
aniversare

de-a
a

con-

Ploi
torențiale...

VIENA 26 (Agerpres). — 
Puternice ploi au căzut, 
luni seară, asupra Vienei, 
precum și asupra unor zo
ne din Austria de jos, Salz
burg și Stiria. Apa a blo
cat mai multe șosele și a 
pătruns în subsolurile ca
selor. în unele cartiere 
ale Vienei, în numai trei 
sferturi de oră au căzut 
precipitații care reprezintă 
aproape 4 la șută din can-

titatea medie anuală obiș
nuită pentru această zo
nă. Ploaia a fost însoțită 
de grindină. Marți dimi
neață, pe unele străzi apa 
se ridica la 50 centimetri, 
blocîtid total circulația.

...și secetă
TOKIO 26 (Agerpres), — 

Ci urmare a lipsei de pre
cipitații din ultima vreme, 
autoritățile japoneze au 
dispus reducerea cu 10 la 
sută a consumului de apă 
potabilă în Tokio, îneepînd 
de vineri.

MIERCURI, 27 IUNIE 1979
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Consultări pe linia ministerelor 
de externe ale României și Tunisiei

TUNIS 26 (Agerpres). 
— în perioada 21—25 iunie, 
la Tunis au avut loc con
sultări pe linia ministe
relor de externe ale Româ
niei și Tunisiei. La consul
tări a participat din par
tea română tovarășul Cor

scop noi acțiuni de co
operare economică și de 
amplificare a schimburilor 
comerciale, de intensifica- . 
re a raporturilor culturale, 
de întărire a conlucrării 
între reprezentanții celor 
două .țări la O.N.U., în 

nel Pacoste, adjunct al „grupul celor 77“ și în al- - 
ministrului afacerilor ex- te foruri internaționale.

în timpul vizitei, repre
zentantul român a fost 
primit de primul ministru. 
Hedi Nouira. de ministrul 
afacerilor externe, Moha
med Fitouri. și a avut dis
cuții de lucru cu ministrul 
industriei minelor și ener
giei, ministrul planului, cu 
alte oficialități tunisiene.

terne, iar din partea tu
nisiană Taieb Sahbani, se
cretar general al Ministe
rului tunisian de externe.

Au fost examinate căile 
și mijloacele pentru înde
plinirea integrală a hotă- 
rîriîor șl înțelegerilor con
venite Ia cel mai înalt ni
vel, examinîndu-se în acest

Intrevederi ale primului ministru britanic 
cu lideri ai sindicatelor

tele bugetului asupra nive
lului șomajului și a cireș-

LONDRA 26 (Agerpres).
— Primul ministru al Ma- . . . ,
rii Britanii, Margaret That- terii prețurilor și opoziția 
cher, a avut o primă run- față de intenția guvern u- , 
dă de întrevederi cu lideri 
ai sindicatelor britanice. 
Șeful guvernului și secre-

lui de a revinde sectorului 
particular acțiunile între- 

. ,. .___ ... , .____ prinderilor naționalizate,
tarul general al Congresu- . Consiliul general al C«n- 
lui sindicatelor britanice 
(T.U.C.), Len Murray, au 
prezentat poziții diferite

FILME

DIRECTORUL GENE
RAL AL ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (FAO), Eduard 
Saouma, a adresat un a- 
pel țărilor din lumea a 
treia pentru „a adopta mă-’ 
suri concrete de cooperare 
în scopul accelerării dez
voltării lor în domeniile 
agricol, piscicol si fores
tier".

în apelul său, directorul 
general al FAO a subliniat 
că programele de coopera
re in acest sens trebuie să 
fie realizate pentru a fi 
încununate de succes.

PREȘEDINTELE SENE
GALULUI, Leopold Sedai’ 
Senghor, în discursul său 
de deschidere a primei 
conferințe ă „Consiliului 
internațional al radiotele- 
viziunilor de expresie fran
ceză" (C1RTEF), a criticat 
monopolurile în domeniul 
i n formației și a 
declarat că nu se poate
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10,00

„Interludiu"
11,05
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Teatru TV: 
de Andi Andrieș.

| România pitorească. 
11,25 Șoimii patriei. 11,35 
Mîndre-s horile la noi 

i — melodii populare.
I 11,50 Telex. 16,30 Telex. 

16,35 Teleșcoală. 17,00 
Fotbal : Semifinalele

i Cupei României :. Stea
ua — Steagul Roșu Bra- 

' șov și Dinamo — Spor
tul studențesc. Trans
misiuni directe ălt.erna- 

Pltești și 
în pauză: 

pronoexpres.
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greșului sindicatelor brita
nice va hotărî nnercui-i 
măsurile pentru prima e- 

în 
vederea îmbunătățirii situa
ției materiale a maselor 
salariate.

față de situația economică tapa a campaniei sale 
din țară și de măsurile ca
re se impun. Liderii sin
dicali și-au exprimat te- 

privire la efee-morile cu

Execuții în Ghana
26 (Agerpres). 

postul' de radio 
internațio-

ACCRA
— Citind
Acera, agențiile
nale de presă .informează . te cinci personalități politi
că fostul șef al stalului 
Ghana, generalul Frederic 
AkUlTo, înlăturat de la pu
tere în urma loviturii de 
stat militare de la 4 iunie,

a fost executat, la 26 iunie. 
Totodată, se anunță că au 
mai fost executate alte fos-

ce ghaneze. printre care 
generalul Akwasi Afi-ifa, . 
fost șef ăl statului în pe
rioada 1967—1968.

tive de la 
București. 
Tragerea
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,15 Acțiu
nea „Productivitatea11. 
19,30 Noi, femeile ! 20.00 
Teleeinemateca:
„Mari cineaști11 
rele cu saboți'1.
mieră .pe țară. Produc
ție a. studiourilor italie
ne. Film distins cu ma
rele premiu „Palme 
d'Or“ la festivalul In
ternational de la Cannes. 
1978. ’

Ciclul
„Arbo-

Pre-

21,35 Telejurnal.

RADIO

presupune o nouă ordine 
în domeniul culturii fără a 
pune bazele unui sistem 
internațional în domeniul 
comunicațiilor, orientat 
spre formare și informare 
în același timp

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA TASS, can
celarul federal al R.F. Ger
mania, Helmut Schmidt, a 
l'ăcut, in drum spre Japo
nia, o escală la Moscova, 
unde a avut convorbiri cu 
Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, și cu Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

LA GENEVA A ÎNCE
PUT, marți, o reuniune a 
celor 13 țări membre ale 
OPEC. Este cea de-a treia 
întâlnire a reprezentanți
lor Organizației țărilor ex

portatoare de petrol din 
Ultimele sase luni.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT AL GUVERNULUI 
CIPRIOT a declarat la 
Nicosia că obiectivul păr
ții greco-cipriote rămîne 
„crearea unei adevărate 
federații, care să asigure 
unitatea statului și poporu
lui, precum și drepturile 
umane pentru toți cetățe- - 
nii".

„Sîntem convinși .— a 
declarat el — că aplicarea 
fidelă a acordului Kypria- 
nou—Denktaș va face po
sibile. negocieri substanțiale 
și constructive pentru gă
sirea unei reglementări e- 
chitabile și permanente a 
problemei cipriote" — re
latează agenția France 
Presse.

De la 1 la 3. 15,00

Astăzi, semifinalele „Cupei 
României" la fotbal

Astăzi se vor desfășura 
semifinalele popularei 
competiții fotbalistice „Cu
pa României11. In Capitală, 

_ pe stadionul „23 August11, 
. se vor întîlni echipele bu- 

cureștene Dinamo și Spor
tul studențesc, iar la Pi
tești, echipa Steaua va juca 
în compania divizionarei 
B, Steagul Roșu Brașov.

. Ambele partide încep la 
ora 17. în caz de egalitate, 
după 90 de minute, vor a- 
vea loc prelungiri (două 
reprize a cite 15 minute), 
iar dacă egalitatea persig-

tă, echipa învingătoare va 
fi desemnată după execu
tarea loviturilor 
m.

Finala „Cupei 
este programată 
1 iulie,

Posturile noastre de ra
dio vor 
tiv în 
„Fotbal 
aspecte 
întâlniri, 
cepe în 
pe programul 1.

(Agerpres)

de la 11

României11 
duminică, 

în Capitali.

transmite, alterna- 
cadrul emisiunii 

minut cu minut11, 
de la cele
Transmisia
jurul orei

două 
va în-

16,55

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE
COMUNALA Șl LOCATIV!

PETROȘARI-PETRILA
organizeazâ, în ziua de 10 iulie 1979, 
concurs pentru ocuparea postului de

ȘEF BIROU plan — învățămînt —• 
retribuire

Informații suplimentare la sediul în
treprinderii, strada Cuza Vodă nr. 23, tele
fon 43144 sau 42984.
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13,00
Clubul invitaților. 16,15 
Coordonate economice. 
16,30 Fotbal. Semifinale
le Cupei României. 19,00 
Actualități și muzică. 
20,00 Festivalul național 

României11, 
lupta, 

fascismului. I 
Cadențe sonore | 

Buletin de știri i 
Consemnări. 22,00 | 
într-o oră. 23,00— j

„Cin tarea
20.30 Pagini din 
împotriva
20,50
21,00
21.30 
O zi 
5,00 Non stop muzical 
nocturn

I 
I

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

legitimație de 
numele Zam- 
eliberată de

VIND Trabant 601, Ca
lea Dărănești nr. 9 Petro
șani. (516).

PIERDUT 
serviciu pe 
firâche Ion,
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (512).

PIERDUT 
serviciu pe 
viei Ileana, 
I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (513).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marin 
Aurel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.

. (514)

legitimație de 
numele Popo- 
eliberată de

ELENA, Candin, Emi
lia și Gheorghe, copii, 
Nina și Neta, nurori, Pe
tre, ginere, Camil, Miha- 
ela, Călin și Teodora, ne
poți, cu profundă recu
noștință și dragoste urea
ză părinților și bunicilor 
Iancu Maria și Iancu Ion. 
din Lonea, strada Bucu
rești, ani mulți și fericiți 
la sărbătorirea „Nunții de 
aur11. (515).

PIERDUT diplomă gradul ' 
I Mișcare pe numele Mo
bilă Vladimir, eliberată de 
Regionala căi ferate Deva. 
Se declară nulă. (518)

FAMILIA Ioniță Ion 
anunță cu adîncă durere 
încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care 
a fost iubitul lor fiu

IONIȚA MIHAI 
elev la un liceu din AI- ‘ 
ba Iulia. (517)
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