
ȘEDINȚA COMUNA PROLETARI DIU TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, sîmbătă, 30 iunie, a avut loc în stațiunea Neptun ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Guvernului Republicii So- •eialiste România,.în cadru ședinței a fost examinat proiectul de Directive ale Congresului al XII- lea al Partidului Comunist Român cu privire la planul cincinal 1981—1985 și liniile .^.[țffîțpare ale dezvoltării economico-sociale _jfăt. pț!?-niei în 1990’
(7- '■"}A .-telul Politic Executiv, . BiroulPermanent al Consiliului Suprem și guvernul au apreciat că direcțiile principa

le și orientările dezvoltării economice și sociale a țării pentru anii viitori, cuprin- . se în documentele supuse dezbaterii, sînt fn conformitate cu prevederile Programului Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, ele jalonînd o etapă nouă, calitativ superioară, în opera de industrializare socialistă a țării, de ridicare pe o treaptă mai înaltă a agriculturii, de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Continuînd în ritm susținut procesul dezvoltării și modernizării economiei naționale, prevederile proiectului de Directive vizează ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economice, valorifioarea intensivă, complexă a resurselor materiale și umane de care dispune societatea noastră, în același timp, , se urmărește asigurarea unei maxime, e- ficiențe economice? în toate domeniile de activitate în vederea sporirii necontenite 
a avuției naționale și a venitului național. 
Pe această bază, proiectul de Directive prevede un cuprinzător program de creș-

fere în continuare a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor — țelul suprem al politicii partidului, esența întregii opere de construcție socialistă din patria noastră.Comitetul Politic Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și guvernul a- preciază că prevederile proiectului de Directive sînt pe deplin realiste, ele asigu- rînd dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, a tuturor județelor, progresul economieo- social al întregii țări pe calea socialismului și comunismului. iComitetul Politic Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și guvernul au dat o înaltă apreciere aportului nemijlocit al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la elaborarea și fundamentarea prevederilor proiectului de Directive, relevînd contribuția sa esențială la elaborarea și înfăptuirea în- ' tregii politici a partidului, care asigură înaintarea fermă a patriei noastre pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului,în continuarea lucrărilor,. a fost luat în dezbatere proiectul Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului, tehnic oină în 1990 si orientările principale pînă în a- riul 2 000, EJaborat în concordanță cu strategia dezvoltării economico-sociale a țării. Programul asigură orientarea fermă a activității de cercetare si proiectare tehnologică în direcții esențiale pentru progresul în ritm înalt al economiei naționale și al întregii societăți, pe baza afirmării tot. mai puternice a revoluției țelinico-stiîntifice în toate domeniile construcției socialiste
(Continuare in pag. a 4-a)
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în intimpinarea celei de-a 35-a 

aniversări a eliberării pațrieț 
de sub dominația fascistă

vrednice în întrecere la I. M. Paroșeni
2100 tone cărbune 
depășire in două 

săptămîni< Alături ’de minerii de la Lupeni, Petrila și U- ricani, minerii Paroșe- nîului și-au depășit lună de lună planul la extracția de cărbune.
— De la începutul a- 

nului producția supli
mentară extrasă de aici 
se ridică la aproape 
4 500 tone de cărbune.

— Numai in ultimele 
două săptămîni ale lunii 
iunie, prin depășirea 
preliminarului zilnic, 
s-a extras peste pre
vederi o cantitate de 
2124 tone.

— Contribuția cea mai 
de seamă a avut-o sec
torul I al căruj plus, de 
la începutul lunii, este 
de aproape 2 000 tone 
extrase suplimentar.

Iscusința minerească 
spirit gospodărescsi9

• Plus 1 600 ml lucrări de deschidere de la înce
putul cincinalului • Principalele obiective au fost 
puse în funcțiune înainte de termenul stabilit • In 
sector, productivitatea muncii planificată a fost depă
șită lună de lună în actualul cincinal, în medie, cu 
20 la sută • Anual planul valoric al sectorului a fost 
realizat după cum urmează : 1976 — 135,8 la sută t 
1977 — 175,7 la sută ; 1978 — 157,1 la sută ; 1979 — 
la zi,154,9 la sută • Toate brigăzile sectorului, „bri
găzi ale înaltei productivități" • S-au economisit în 
această perioadă peste 130 mc lemn foios și au fost 
recuperate 809 bucăți armături metalice.Minerii sectorului IV investiții de la mina Paroșeni consemnează în cronica întrecerii fapte de muncă lăudabile, semnificative prin conținutul lor. — plus 1 600 ml lucrări de deschidere de la începutul cincinalului. Merită să fie reținut faptul că lună de lună, an de an, nu a exis-
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OAMENI
ÎNTRE OAMENI«iadurile de față rectificare, strunjire... •|sc vor un omagiu Pentru combinele CA-11 adus celor care, și CA-2, brigada condu- prin sclipirea minții și i- să de Sînnon Pascu a e- muncă xecutat toate angrenajele (roți dințate, axe, pinioa- ne) sute de repere pe care muncitorii Eugen Aradi, Iulian Pasternak, Cristian Sgarbură și alții le-au realizat de cea mai bună calitate. Brigada lui Martin Ambruș a executat reduetoare și arbori canelați pentru CA-uri. Tot în secția prelucrări

magihației, prin asiduă, construiesc utilaje de concepție româneas- . că.. , Ar fi necesare volume întregi ; care ar inunda biblioteci vaste dacă ar ' fi să scriem despre faptele fiecăruia din cei peste 3 500 de constructori de mașini din municipiul nostru.Încercăm o trecere în la rece sc execută, în cadrul programului prioritar de mecanizare a lucrări >r miniere, la indicația conducerii superioa-e re de partid și de stat. < personal a secretarului > general al partidului, tova- rășul Nicolae Ceausescu, 1 complexele de susținere ’ mecanizată a 1 abataje- 1 lor tip SMA-1 și SMA-2, ț niște „mastodonți" care cîntăresc 701, respectiv | 275 tone. ț
Mircea BUJORESCU | 

, -------------------------------------|țj tezare, frezare, rabotare, (Continuare in pag. a 2-a) ț
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revistă a fluxului tehnologic sează construirea combi-- nelor de abataj CA-1și ■ CA-2și complexelor de susținere mecanizatăSMA-1 și SMA-2.
/n secția prelucrări la rece ne intimpînă secretarul organizației de partid, Ion Predoi, un oltean venit aici acum peste 20 de ani de pe Valea Amaradiei. Aproape 800 de muncitori în șapte ateliere execută lucrări de alezare, mor-_

pe . care îl traver

Adunarea deîn colectivul I.U.M. Petroșai. . Ziua constructorilor de mașini a lost marcată de o serie de acțiuni politico-educative. Cu acest prilej, ieri a avut loc o adunare fes. tivă, în cadrul căreia

la I. U. M. P.constructorii de mașini au fost felicitați pentru rezultatele bune pe care le obțin, înscriindu-se pe linia îndeplinirii programului de mecanizare a întreprinderilor miniere din Valea Jiului.

tat nici o brigadă care să nu-și realizeze sarcinile încredințate. Asta înseamnă organizare judicioasă, pricepere tehnică, dăruire, disciplină muncitorească. Chiar de la începutul cincinalului brigăzii condus® de Alexandru Laszlo i s-au încredințat lucrări de maximă importanță pentru viitorul minei. Galeriile de la orizontul 630, 535, și 420 sînt cite va din lu crările încredințate Laszlo și ortacilor săi. Puterea de mobilizare și vrednicia minerilor, Meșter Deneș, Silvestru Simon, Martin AleCu, Mihai Butnaru au făcut ca aceste lucrări să fie finalizate cu mult înainte de termenul planificat. Actualmente această brigadă lucrează la terminarea stației trafo nr. 7, stație ce va deveni punctul central de distribuire a energiei electrice la viitoarele complexe mecanizate ce vor fi introduse în subteran.Multe cuvinte de laudă s-ar putea spune și despre Traian Cristian, Iâcob Ne-
Constantin GRAURE

lui

(Cont. în pag. a 2-a)
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în Valea Jiului

l

Comitetului de partid a 1 ț i
secrc- muni- Petro- membri

Tinarul frezor Iosif Benko din secția mecanică I.U.M; Petroșani sur
prins pe peliculă in timp ce lucrează simultan la mai inuite mașini.

Foto : I. LfCIU

Sărbătorirea Zilei învățătorului

Ieri, la Petroșani, Uricani, Lupeni, Pctrila și Vulcan au avut loc adunări festive consacrate Zilei învățătorului, sărbătoare a școlii și a celor care muncesc cu pasiune și devotament la procesul complex de modelare a tinerei generații ,1a făurirea viitorului de astăzi și de mîine al patriei. La aceste manifestări, care exprimă prețuirea acordată cadrelor didactice, au participat tovarășii. Petre Lungu, secretar al Comitetului ju-

dețean Hunedoara al P.C.R.. 
Lazăr Filip. secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, Lazăr Da
vid, președintele Consiliului județean al sindicatelor. 
Mircea Jampa, șef de secție la Comitetul, județean de partid, Nicolae Haneș, secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, Teodor Rusii.tar alcipal șani,ai comitetelor municipal și (Continuare in pafi.a 2-a)

orășenești de partid,' prezentanți ai organizațiilor U.T.C. și de pionieri, precum și ai Inspectoratului școlar al județului Ilune- 
i doara.Sărbătorită la sfârșitul.a- nului școlar, Ziua învățătorului reprezintă și un moment de analiză a rezultatelor obținute în procesul de învățămînt din Valea Jiului, în efortul de perfecționare și modernizare, de sporire a eficienței edu-

Elevilor Școlii sportive din Petroșani le-au fost puse Ia dispoziție, pentru sezonul estival, 130 de locuri de odihnă pe litoral, în tabăra de la Năvodari. înscrierile pentru seria 16—28 iulie se primesc la secretariatul școlii. (V.,S.)
I Da preparația Coroești s-au deschis cursurile de calificare pentru meseriile de sudor și preparator. La aceste cursuri au fost selecționați peste 40 de muncitori din întreprindere. Predarea materiilor de specialitate este asigurată de cadre tehnico-in- ginerești din unitate. (Șt. Nemecsek)
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mai multe ori, am vorbindu-se la Lu- despre pîine. Des- pîine bună pe care consumă cu
De auzit peni pre o oamenii o . plăcere. Și de fiecare dată ne-am reînnoit dorința de a scrie despre acest colectiv pe care primarul orașului ni-1 prezenta colectiv care merită fie cunoscut".Am trecut pragul bricii de pîine din peni, ac-olo tinde cuptoarele ard continuu, iar oamenii se află zi și noapte la datorie. Sarcina lucrătorilor de aici nu este deloc ușoară. Ei trebuie să asigure locuitorilor din Lupeni și Urieani o pîine rumenă și prospă- tă. O pîine de foarte bună calitate.— Satisfacția noastră este mare atunci eînd consumatorii sînt mulțumiți de calitatea pîinii pe care o plămădim, ne spune tovarășul Constantin Dragoipir, șeful unității de panificație:ce urmăream tehnologie ne să întrebăm ce de fapt, o pîi- pîine pe oamenii-

UNDE

Iscusință minerească

Fabrica de pîine Lupeni. 
pregătește o nouă „șarjă".

[Urmare din pag I) XI-lea alipârtidului înainte de termen. Notabil este de asemenea lin alt succes : s-au economisit pesta 130 mc lemn foios, fiind recuperate peste 800 bucăți armături metalice. Merita, de asemenea, a fi eviden- și de ruși al- au fost întotdeauna de timp In sector nu se utilaje inactive

grușa, Gheorghe Tudor. Văsile Gogirie, clin hriga da lui Ion Grigoreșeu, bri-. gadă care lunar depășește productivitatea muncii planificată cu 23—25 la sută. Un alt brigadier. Ion Daniel, specialist în săparea puțurilor, este• minerul care cu formația sa numai la Paroșeni a „bălul" trei puțuri. Avînd satisfy -ția omului care lașa ceva în urmă, minerii V.rgil Beș- tea, Tamaș loan 1. Constantin Stefureac, ori de cite ori coboară cu colivia' îi cuprinde un sentiment de mîndric muncitorească Cînd a fost vorba de experimentarea căruciorului de perforat, concepție românească, Petru Zlăgnea- ntl, Aurelian Lazăr, Gheorghe Tudose, Constantin Popa, conduși de cunoscutul brigadier Văsile Cer- eeza, nu s-au dat înapoi, ci dimpotrivă, priceperea și curajul tehnic i-a pins mereu înainte. folosirea căruciorului redus timpul de perforare cu 15—20 la sută față de metoda clasică, a scăzut efprtul' fizic, crescînd în același timp viteza de avansare și productivitatea muncii. Este lesne de înțeles de ce oamenii au primit și primesc cu încredere noul. Munca este mai ușoară, iar rezultatele sînt altele. La realizarea eu șase luni mai devreme a planului pe primii patru ani ai cincinalului, o contribuție deosebită și-au a- dus-o și. brigăzile conduse de, Virgil Nanu. Nicolae lluluță, Mihai Bokoș, Dumitru Ghiban. Cei 1,6 km lucrări de deschidere realizați suplimentar vorbesc de la sine despre hotărîrea minerilor de la sectorul IV de a realiza o- biectivele Congresului al

capacitate, de 250 kg, cu brațele din oțel, descriu o mișcare rotativă, asemenea paletelor unei betoniere, amestecînd apa cu făina și dînd naștere, unei paste căreia oamenii îi spun. cocă. Șeful de schimb Marin Ciucă, și el un veteran al pîinii de la Lupeni (recent a împlinit 20 de ani de ac- fa- tivitate) răspunde de... lrămmtat. unul din procesele esențiale ale fabricației. Alături de el, se află Vasîle Olah și Iaeob Sămărțineanu, lucrători experimentați, : care au crescut la „școala" acestei unități și de priceperea cărora depinde calitatea produsului finit.Forma adevărată a pîinii b dau .lucrătoarele de la secția divizare, Vilma Dragomir, Viorica Florian și Sanda Kocsis cîn- - tăresc mai alele bucată cu bucată, în funcție de sortimentul care se fabrică — pîine albă, intermediară, franzelă etc. Se lucrează cu atenție, conștiincios, căci de ce să n-o spunem, la acești oamehi s-a format conștiința față de calitatea pîinii.Continuăm discuția începută cu șeful unității, acolo în fața cuptoarelor > încinse,. fn care se coace , plinea, la o temperatură de peste 240 grade. Cocă- torij Gheorghe Kocsis, ‘ Marin Berky, Victor Dia- conu, Traian Kadar și Ion Ilprja muncesc de zor. Se simte un miros îm-

„un să
Lu-

azimă caldă, o nouă șarjă de apropie de final, despărțit de oa- aiei, gîndindu-ne 15 000 kilograme atît cit se coace '

Cocătorul Marin Berky
Foto : O. GHEORGHE

In timp procesul pregăteam înseamnă, ne bună, acea care o apreciază din Lupeni. ,,O pîine bună. avea să ne răspundă șeful de echipă Vaier Constan ii nescu, care de peste 25 de ani lucrează aici, înseamnă o pîine bi-pe one coaptă, rumenă, care consumatorul să găsească în magazin".Malax oarele de mare

învățătorului
(l’rmare din pag, 1)cative și, economice. Munca celor peste 1 600 de educatoare, învățători, profesori și maiștri — instructori este integrată în rezultatele acestui an școlar încheiat cu 97,87% prorno- vabilitate în învățămîntul primar și gimnazial, tot 

mai multe școli— nr. 6 Petroșani, Aninoasa, nr. 1, 
3, 5, 6 Petrila, nr. 2 Lu
peni, nr. 4 Vulcan — raportând o promovabiiitate integrală a elevilor. La ba
za acestor rezultate se află sporirea funcționalității și a lîuntărului laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor școlare (o imagine sugestivă a capacității creatoare a elevilor fiind cuprinsă în expoziții orășenești deschise ieri .dimineața), în preocupările constante de a munci diferențiat cu elevii și de a le stimula gîndirea și inteligența. Participarea elevilor din Valea Jiului la concursti- rile pe obiecte și meserii, la creația tehnico-științifică, la festivalul național „Cîn- tarea României" și competițiile Daciadei, exprimă complexitatea procesului

instruetiv-educativ, constantul interes acordat perfecționării de conținut și ef ieien ței scol i i. Toa te a- ceste rezultate bune ale invățămîntului se alătură succeselor obținute de oamenii muncii din Valea Jiului în întîmpinarea celei de a 35-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă gi a Congresului al XII-lea al P.C.R.Participanții la manifestările consacrate sărbătoririi Zilei învățătorului au adoptat, îhtr-o atmosferă de entuziasm patriotic, telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, exprimîn- du-și gratitudinea pentru grija față de învățăniîntul românesc, angajîndu-se să muncească cu deyotariient pentru formarea multilaterală a tinerei generații.în încheierea adunărilor au avut loc spectacole susținute de formații cultural- artistice ale cadrelor didactice și elevilor.

bietor de semn că pîine se lNe-am menii de la cele de pîine în 24 de ore la fabrica din Lupeni. Hatfaludi csis, care transportă ceagufile" de unități din Lupeni

Răspundem
cititorilor

La Iuliu și Daniel Ko- zi și noapte plinea cu „Bu- lor la peste 20 de șiCite 2000 kg de desfacere Urieani. pîine la fiecare transport. O pîine rumenă, gustoasă, de bună calitate. O pîine pe care cetățenii o consumă cu plăcere. Ea este rodul muncii celor 50 de oameni care muncesc aici, făcîndu-și datoria pe deplin.
Valeriu COANDRAȘ

Aspect din expoziția

dactice cu ocazia „Zilei 
învățătorului".

(Urmare dm na« l)

• FLOREA OVIDIU, Lu
peni : Sesizarea dv. am a- dus-o la cunoștința conducerii Fabricii de produse lactate care va lua măsurile de rigoare pentru eliminarea neajunsurilor.

• IONESCU GHEOR
GHE, Vulcan și STANCIU 
NICOLAE Petroșani : Cele sesizate dp dv. nu concordă cu realitatea.

• ZĂVOI PETRU, Li- 
vezeni : Normat,- autobuzele ar trebui să oprească în fiecare stație. Citind aceste rîndtiri, poate, conducerea E.T.P. iși instruiește personalul de bord și în acest sens.

• GHEORGHE NICU- 
LA, Petroșani : Scrisoarea dumneavoastră am supus-o spre analiză șefului laboratorului Petrila, va lua pentrumenea aspecte.

de cofetărie din care ne asigură că măsurile necesare, a preîntîmpina ase-
SeVineri, în jurul orei 13, un ba: rin, aliat întâmplător pe artera comercială a Pe- troșaniului, lovește cu bas- de hîr- eonsta- . Văsîia de o din i’e- Ștefan din Petro- vreo să Vi-

îm-
Pi-ins-a

țlat făptui că reviziile reparațiile ' efectuate Petru Vegan, Nicolae șan, Adalbert Sereș... Ui bună calitate și la realizate.găsesc (pentru care să se plătească numai amortisment), toate funcționează la parametri proiectați. Există o mare chibzuință și în folosirea energiei, electrice și pneumatice.
„Nu ajunge să reali

zăm producții mari, ne spunea Ștefan Pjjv'" "UNti, secretarul cbmift.ft?nfa.'ipti> partid pe sector. Trebuii 
să le obținem cu cheltuieli 
cît mai mici pentru ca ac
tivitatea fiecărui memnru 
al colectivului nostru să 
fie cît mai eficientă. Lu
crul acesta îl știu toți 
oamenii și procedează ca 
atare, din convingere. Fap
tul că angajamentele au 
fost de fiecare dată onora
te în întregime, este tot o 
chestiune de convingere, 
de conștiință". La rîndul său, -inginerul Ion Dăbu- leanu, șeful sectorului, ne mărturisea: „Succesele ob
ținute demonstrează odată 
în plus că întregul colec
tiv a acționat cu respon
sabilitate și curaj mine
resc. Fără aceste atribu
te nu poate fi vorba nici 
de disciplină, nici de orga
nizare și nici utilajele nu 
merg. Avem toate condiți
ile create, oamenii sînt 
hotăriți să întîinpine mă
reața sărbătoare a eliberă
rii patriei și Congresul 
al XU-lea al partidului cu 
noi și însemnate realizări 
Ia lucrările de deschidere".

I O v
Ieonfirn de viat bește-ti nu țin ță și s . N tunai dcauna
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Inile. A; de 28 i din Vu
I oprit 1; după c
Itr-o de să, în
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caută un păgubașprin buzunare, au negat pierderea, dar i-au îndemnat pe cei doi să se adreseze miliției ! Drumul cinstei a continuat spre ofițerul de serviciu Nicolae Deae. Locotenentul a făcut „nionetarul", fantă pentru oricui (din tive n-o și a depus de corpuri nentul. în
suină i'mpor- . economiile motive obiec- anunțăm cifric) banii la camera delicte. Locdte- dorința de a secu încearcă descopere păgubașul, neri e zi de tîrg la noi ; găsi mai repede păgubașul, toți, trecătorii s-au căutat a anunțat redacția, noi ne

grăbim să-i aducem celui care se lamentează acum vești bune. Adică, să-l etirr- te pe locotenent la miliție, pentru a-și ridica suma de bani. Subliniind demna comportare a celor trei oameni. în, vârstă, a locotenentului și xa celorlalți trecătorii aflați vineri pe strada principală din Petroșani, am trage și semnal de alarmă la dresa celor neglijențicum vă păstrați banii oameni buni ? (I. V.).

una-

inginerul Nicolae 
-Rbpovici,’ ției ne spunea; că sarcinile de plan s-atl dublat, cei 800 de meseriași realizînd 70 la sută din producția I.U.M.P. Din acești 800 de zămisli- tori de utilaje, 80 la sută sînt tineri și. 46 Ia sută -.temei. E o imagine de neuitat, aceea a șepcuțe -' lor albastre sau cafenii purtate- de femei, care conving, cu puterea expresie a faptelor, munca lor nu e cu nimic mai prejos decît a bărbaților. Se numesc Lucia Tomuță, Elena Morar, Rozalia Mate. Mariana Fantini, Mariana .Pasternak și cîte alte Mariane, Elcr - Ane sau Mării.

/* i secția automatizări, inginerul Ni- cușor Vulpe semnează acte, aleargă printre bancurile de lucru, verifică piesele executate, dă telefoane, transmite indicații prin interfon și abia .apucă să ne spună :

„Cu ocazia Zilei co’.istruc- torilor de mașini intră în probe tehnologice de șeful sec- rodaj, de „casă", combina de abataj CA-2, destinată abatajelor miniere c-u fronturi scurte. Este un utilaj de mare complexitate, conceput și construit

totipul instalațiilor elec- de mașini trice de forță ale utilajelor, instalații care, momentan, se importă. Ne vom profila în curînd pe construirea în exclusivitate a mașinilor de abataj în funcție de cerințele mereu crescînde ale în-
Oameni între oameni

decă în premieră națională. Se confecționează în secția de mașini de abataj și prototipuri,' dar de fapt tot colectivul uzinei . con-, cură la realizarea ei. Colectivul format din ing. Ion Stoicoiu, maiștrii Iosif Steiner, Viorel Angliei, Alexandru Demeter, loan Anghel, șefii de e- chipă Aurel Tripon, Victor Szakacs, Aurel Lăban, muncitorii Petru Feher, Gheorghe Jiga, Lazăr Floarea, Văsile Rus și alții se află în faza de finalizare a combinei. Tot la noi se execută și pro-

treprinderilor miniere, a- sigurînd utilaje de calitate superioară și fiabilitate".
lyu se poate vorbi /■p-despre complexele de susținere mecanizată executate la . I.U.M.P. în atelierul condus de maistrul principal Petru Voinea, „veteranul" utilajelor miniere, fără să ne ducem cu :gîn- duL la cei care produc e- lementele de susținere hidraulică (instalații hidraulice de înaltă presiune, diverse subansamble și elemente) — constructorii

clin secția de stîlpi hidraulici a I.R.l.U.M.P.Șeful secției de susțineri hidraulice Vulcan, ing. Emerik Gergely ne-a vorbit despre cele 9 brigăzi conduse de Zeno Canea, Dionisie Matiaș, Nicolae Vîjdea și alții, despre muncitorii Nicolae lonescu, loan .lina, sau Ion Spahiu, oaipeni care au contribuit rea sarcinilor primele cinci nulul la toți
1 cestea

4azj _ CONSTRUCTORII 
DE MAȘINI. Să ne dreptăm gândul.ziua lor, către vastul program de mecanizare, spre sarcinile mereu crescînde, spre cutezanța cu care le adoptă și le realizează. spre mutațiile structurale petrecute în sinul a- cestei categorii de oameni ai muncii, oameni între oameni pe care-i numim simnlu — CONSTRUC
TORI DE MAȘINI.
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bf crească, o dată !: „Gră- Mulți de pova- sc... tare, ijung tot- nație așa it socote- •rgsc in pital, iar și... îi o- miliția.iu că sca- și mași- jt, în ziua ■a Avram hoc să fie a Bolii gaj at în- tericuloa- din sens ț nit an - /țrs fără i de două bani, te-ai

»JLa Crivadia, banul strîngea oboroacele?
; 1 I
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Instituția, băniei este atestată în Țara Românească în sec. XIV, în Moldova în veacul următor, după cum am mai a» mintii, în Croația, primele documente care înregistrează această: funcție po- litico-administrâtivă a- par în sec. IX—X. In dialectul aromân, se folosea c^i‘Jxlc'tu.1 bană — piculiu rfăt. peculium), termenul JȘatin l-a precedat pe cel de formație românească, avînd sensul de avere, 
bucale. Daco- româna, evo- luînd distinct, în condiții .istorice diferite (neexis- tînd monedă în sec. VIII— IX) a păstrat doar substantivul ban, cu dublu sens, pînă la desființarea instituției politico-administrative (sec. XIX). In limba vorbită a continuat însă sensul de monedă. Instituția băniei, pe teritoriul daco-rbman, a evoluat de la teritoriul sătesc .(în vremea popoarelor migratoare) pînă a acoperit o zonă populată mai întinsă. Atribuțiile banului și oamenilor s fringe put în cotropitorilor vr Ulterior orice percepută in monedă, acest fel banul suferă transformare semantică din tribut în natură devine dare în monedă (u- neori și in natură).De la aceste considerente trebuie să pornim, cînd vedere pei'iplul al toponimului însuși- accentul al substantivu- exisțența[ spațiu .îngrădit", un termen

prezintă de fapt o bani
ță ? Un vas cu doage, pentru măsuratul a 20 de ocale de cereale. In perimetrul comunei, la Criva
dia, se află încă ruinele turnului de pază, așa fiind considerat de mulți cercetători. După opinia noastră, aici și-a avut reședința unul din acei bănișori, ales .de comunitate

provenite, credem noi/ din ucrainiană.în sprijinul acestei ipoteze mai aducem cîteva probe, unele toponime păstrate într-o formă arhaică. Intre acestea am aminti 
Voivodul, deci este semnalată o succesiune de conducători locali, dar vom stărui asupra oronimelor și hidronimelor Jigorul și

săi erautributul, natură. de a Ia inee- desținat J vreme In ici. dare a fost îno

2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat independent

susținută și de logica istoriei, de importanța strategică a acestei vetre de neam. Aici, în vadul Car- paților, străjuit de cetatea lui Decebal de la Peștera Bolii (numele peșterii nu vine de la... boală, ei de la prenumele masculin Halea, atestat in Țara Hațegului din secolul XIII și pînă astăzi), viața a continuat, românii s-au format ca popor, înfrunțînd vicisitudinile istoriei, au intrat în relații (mai ales nedorite) cu popoare migratoare, s-au organizat teritorial și social, în strîn- să legătură cu conaționalii lor de pe ambele versante ale Carpaților. Zile de vara in Muneelul Jiețuliu.
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migra-strîn- din ce ?că —a

i rutiere olul lor șoferii nu) ce* și ce o- i cînd le Iu Vaier dicatorul Bis tutuitelor" nu I;. Așa s-o autotu-6 in pia- din Peste, cînd jgă el a l--a cău- I mașina limb a biță pe ro (con- j Cjiliția.
E
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uvcm în diacrotucBanița, deosebitlui comun, intr-un chiar trează format și păstrat .loriul românesc.
sa li mițat, demons- inveehit,

mit de grupările toare, cu scopul de ge tributul, încă timpul slavilor, De Dacă vom considerași probele-s elocvente — termenul Banița s-a format în limba română, trebuie să căutăm împrejurul toponimului o traducere a sa. care să ateste conviețuirea rpmâno-slavă. Dacă survolăm cu privirea harța, în partea de nord a municipiului nostru între Banița și Vilcan, vom întîlni oronimuJ Oboroca. Etimologia sa și sensul primar, sînt edificatoare. Cuvîntul este de origină est-slavă (deci din al doilea val slav). Oborocul este un Vas mare, cilindric, larg la gură, făcut <lin 
scoarță de tei, cuprinzând de regulă 20 de ocale și servea evident la măsura-, tul cerealelor. Alte sensuri, ca unealtă piscicolă sau coș pentru spălatul rufelor sînt ulterioare,

Jigoreasa. județelor semnifică, prescurtate, Jiul de Deal și Jiul de Munte. Topica adjectiv + substantiv te. de asemenea, slavă, că avem în vedere 
gorul, traducerea este ră — tot Jiul de

Se știe numele
Dolj și Gorj, în slavă, forme Cadran tehnico - ș tiințifices- Da- 

Ji- cla-
Munle, dar topica celor două cuvinte slave este calchiată după gramatica românească. Pînă astăzi se mai păstrează străvechiul genitiv introdus cu ziția de : RîU de Mori, 

lea de Pești, Valea 
Brazi putut dată slavi trative în care iau românii, care, la rîndul lor. ar ti inversat topica, în acest spațiu preponderent românesc.In altă ordine de apropierea toponimică 
Banița, Crivadia, Oboto- 

ca, Jigor și Jigoreasa este

prepo- 
•, Va- 

de etc. Jigorul ar ti fi astfel o denumire inițial de cuceritorii unei zone adminis- conviețu-
idei

40 de produse noi și reproiectatein-.fostIn întreprinderile dustriei chimice au introduse in fabricație curentă, de la începutul a- nului, 40 de produse noi și'—feproiectate, dintre care 5 au fost asimilate în avans față de prevederile planului tehnic.Cel mai bine reprezentate în ceeace privește înnoi rea i

gin ale, noile produse întrunesc caracteristici . superioare de ordin tehnic . și calitativ, contribuind la sporirea eficienței economice a activității productive prin valorificarea superioară a materiilor prime indigene, reducerea consumurilor de combustibil și energie electrică,di- nomenclatoarelor- minuarea substanțială a de produse sînt petrdehi- ' importurilor. creșterea și diversificarea exportului.Semnificativ pentru importanța acordată asimilării produselor noi este valoarea lor ridicată — circa 8,5 miliarde lei de la începutul anului.
mia,' chimia anorganică, sectoarele de fibre și fire sintetice, de medicamente, de prelucrare a cauciucului și maselor plastice.Realizate, în marea lor unor ori-majoritate, pe baza procedee lei î n ol ogice

re la tă2)I 
I
I
I

Microavion 
meteorologic

Recuperarea și valorificarea 
gazelor reziduale

me prin ițiale s-a nnat nu- ;e „Mo- „Mobra", t cu mo- lor s-au um. Nu- ige să ai poți cir- le publi- buie și lucere și imatricu- liberează în circu- imbarea fracțiune ;te aspru -acțiunea jtcA „Mo- Pedeapsă tă.
iată cu 
oului 
Miliției 
ni

I 
I

ORIZONTAL : 1) Atelie- : mecanice de prelucrări cald; — învățătură dacii căldură sufletească; Dansează ea pe jar ;- Sfârșitul flăcărilor! 3) Miezul de foc al pămîntu- lui ; 4) Călduri mari(popular); 5) Sfîrșit de clocot 1 — Năduful moldoveanului; 6) Distrusă de foc: 7) încălzire la urmă 1 Trib din Țara de Foe înțepător în flacără ! Săvîrșită în focul sacru — Cenușa la Orice ardere ; 9) Focuri ; 10) Comandă gurile de foc; _ înflăcărate la sfîrșit 1
VERTICAL: 1) Fum ne- sfîrșîț! — Taie puterea soarelui ; Foc fără sfîrșit 1 2)Masă încinsă ; _ Soarele piramidelor; 3) Cal roșu ea focul — Se înfierblntă la supărări ; 4) Cărbuni a- prinși _ La sfîrșit fierbinți cu unt I 5) Aprinde focul inimii săgetînd — Căldura percepută de simțuri ; 6) Poet sovietic care în poezia „Pășesc pe întîia padă" spune: „O, minune în limpede seară/ Fierbinți mi-s obrajii de cerul din crîng / Răchitele zvelte cu sini în afa

ră / Iml vine deodată la piept să le string 1“ — Consoane de vară 1 7) Foc. 8) Friptură — Jumătate secetă! 9) Aur (înv.) — Atras de căldura omeniei ; 10)Tîrguială înfierbîntată.

caftii

Specialiștii Centrului de cercetări chimice de la Sâvinești au pus la punct Un procedeu de- recuperare și valorificare a gazelor reziduale eu conținut de oxizi de azot, din care se obține, prin diferite prelucrări, acid azotic. Noul procedeu a necesitat realizarea unui dispozitiv de scindare electrolitică a substanțelor recuperate, pe care cercetătorii de la Să- vinești l-au executat după o concepție originală.

brevețîiidu-1 ca invenție.Această premieră tehnică a fost aplicată eu bune rezultate pe platforma Combinatului de fire și fibre sintetice din localitate, care a reușit astfel să producă pentru prima dată și acid azotic.

Răspunzînd șolicitărilo» Institutului central de meteorologie și hidrologie, un Colectiv de specialiști din Tg. Mureș a pus la punct un nou țip de microavion, care înlocuiește balonul meteorologic cu heliu. Spre deosebire de baloanele meteorologice care, sînt purtate de curenții de aer la distanței mări de Ia locul lansării, microa- vioânele de tip „Meteo" a- sigură servicii de calitate superioară. Ele funcționează cu un motoraș de 25 centimetri cubi, alimentat eu benzină, avînd o putere de 1,5 CP, sînt. înzestrate cu radiosonde și ra- dioemițătoare, care culeg și transmit de la înălțimea de 1 500 mcțțri. date privind temperatura, umiditatea și presiunea aerului, pe baza cărora pot fi calculați o serie de parametri, cum ar fi. gradul de turbulență și dispersie a atmosferei, precum și inversiunile de temperatură.
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Cîțiva senatorii de drept" erau plecați în delegație, așa că, la tradiționala lor sîmbătă cu fotbal, încropiră o formație pestriță, pe tehnicianul acela nou îl tri- miseră pe gazon doar la insistențele lui și ea să fie 11. Ceea_________________ce li se păru curios, tehnicianul era cel mai bun din teren, înscrise, trei goluri. Și mai curios era prima oară în

rul său. Faza se repetă, peste alte cîteva minute, încercă să obțină o explicație.— Ne strici tot cheful, bodogăni furios celălalt. Dacă ăștia nu ne înving, directorul lor nu ne mai cinstește cu bere. Mai
Sîmbătă cu autogoluri

materie de foțbal. învinșii stârniră asupra valorii deosebite a directorului. Rotunjeau mieros pitele de felul „extraordinar, fantastic, incredibil" pe lingă substantivele „as, vedetă, maestru". Numai tînărul tehnician părea de își din
pină la pauză,faptul eă, pentru bilanțul fotbalistic cu echipa instituției megieșe ei conduceau la o diferență confortabilă : 5—1. După pauză, tînărul în vervă se trezi, din nou, în fața porții adverse. Simți însă o lovitură dureroasă la fluierul piciorului, faultase tocmai coechipie-îl

bine ai da un autogol !Pierduseră, ca întotdeauna ; de această dată diferența era minimă: 5—6, fluierul final îi prinse ca niște umbre rătăcite în noapte, .fiindcă adversarii lor ratau incredibil... Sorbeau tacticos berea, directorul mai făcu semn ospătarului cu degetul arătător, asta ( ..însemna încă o ladă, apoi le lăudă progresele în

cuprins tristețe, masa, cînd în cînd, piciorul lovit. Nu-și mai imputa că abdicase de la legea fair-playului. Sc gîndea doar că directorul acela prețuiește lauda lingușitoare, avansează chiar avantaje materiale melodiosului cor de o- sanale. Oare așa o fi procedând și la locul de muncă ?... Se jură că de sîmbătă viitoare încolo își va petrece week-endul pe munte.
Sever NOIAN
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Filme cu dedicație
F.C. ARGEȘ — Aleargă după mine ca să te prind. 
DINAMO — Fericirea de a nu fi primul.
STEAUA. — Vom mai vorbi la vară.
U. CRAIOVA — In ochii tăi e întreaga lume.
F. c. baia mare — înarmat și foarte periculos. 
SPORTUL STUDENȚESC — Să nu ți faci probleme și vise.
C.S. TlRGOVIȘTE — Copil de duminică (sau Școala curajului).
S.C. BAUAU — Inocentul-.
A.S.A. TG. MUREȘ — Lanțul amintirilor. 
OLIMPIA — Viața merge înainte.
POLI. TIMIȘOARA — A fost regăsită compania a 7-a ?
POLI. IAȘI — Praf sub soare.
GLORIA BUZĂU — Asasinul din umbră (sau Mizez pe 13).
JIUL — Evadarea, (sau Alergînd după o stea). 
CHIMIA RM. VlLCEA — Ajuns cu bine.
CORVINUL — Vacanță tragică (sau Să prinzi o stea căzătoare).
U.T.A. — Cum se trezește o prințesă (sau Despărțirea).
F.C. BIHORpe obraz). — întoarcerea acasă (sari Cu .lacrimi

Mircea ANDRAȘ
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DUMINICA, 1 IULIE 1979
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ȘEDINȚA
(Urmare din pag. I)

COMUNĂ
din țara noastră. Programul prevede sporirea puternică a rolului și contribuției cercetării științifice 
la lărgirea bazei de materii prime și energie, și valorificarea lor superioară, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie, modernizarea susținută și creșterea gradului de tehnicitate a mijloacelor de producție, ridicarea calității produselor, a competiti- . vității lor, sporireă- contribuției țării noastre, la , schimbul mondial de valori.în același timp, Programul acordă dn rol deosebit cer-, cetării teoretice și funda
mentale.Comitetul Politic Execu
tiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și guvernul âu dezbătut, de asemenea, proiectul Programului de. cercetare și dezvoltare în domeniul e- nergiei pînă în 1990 și _o- rientările principale pînă în anul 2 000. Programul o- rientează eforturile în direcția punerii în valoare de

partidului.în cadrul ședinței, primul ministru al guvernului, tovarășul llie Verdeț, a prezentat o informare cu privire la ședința jubiliară a sesiunii Consiliului de Ajutor Eoonorpic Reciproc.Comitetul Politic Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem și guvernul au luat act cu deosebită satisfacție de primirea călduroasă și înalta a- preeîere de care s-a bucurat mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai- general al Partidului Comunist Român, . președintele Republicii Socialiste România, parțicipanți- lor la ședința jubiliară a C.A.E.R. Totodată, a fost aprobată activitatea delegației române la lucrările celei de a 33-a ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, activitate care a corespuns întrutotul mandatului în-litic Executiv.Comitetul Politic Executiv a apreciat ‘însemnătatea deosebita a activității, desfășurate de C.A.E.R., de-a lungul celor trei de- noi surse clasice furnizoare " cenu de la crearea sa, pen- de energie, precum și a celor neclasice — energia solară, eoliană, geotermi- că și altele — în scopul satisfacerii cerințelor de consum in creștere impuse de dezvoltarea în ritm accelerat a economiei naționale,. de ridicare continuă 
a nivelului de trai al întregului popor. De asemenea, Programul pune un accent deosebit pe gospodărirea cu maximum de eficiență a resurselor energetice ale țării, pe introducerea unui 
regim sever de economisi
re a energiei și combustibilului — , condiție esențială pentru asigurarea progresului în ritm înalt al economiei naționale, fii nivelului porului.Comitetul tiv, Biroul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și guvernul Republicii Socialiste România au aprobat proiectul de Directive ale Congresului al Xll-lda al Partidului Comunist Român eu privire 
ia planul cincinal 1981— 1985 și liniile directoare a-, le dezvoltării economico-sociale a României pînă în ' 1990, preiectul Programuluide cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pînă în 1990 și orientările principale pînă în anul 2000 și proiectul Prograiiiului de cercetare și dezvoltare.. în domeniul energiei .pînă în 1990 s.i Orientările, principalepînă în an.ui *2 000 și au hotărît ca, pe baza bbser- vațîiTdr și prffpținerilbr făcute în cadrul ședinței, a-. eeștea. să' fie îmbunătățite, urmînd . ca apoi să fie supuse dezbaterii Plenarei Comitetului Central

al ridică- dc trai al po-Politic Execu-Permanent al

Comitetui Politic .Executiv a apreciat că înțelegerile și convențiile stabilite cu prilejul recentei sesiuni C.A.E.R. deschid perspectiva intensificării conlucrării pe multiple planuri între țările socialiste, în interesul înfloririi tot mai rapide a fiecărei economii naționale, al întăririi forțelor generale ale socialismului și păcii..Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru înfăptuirea de către organismele noastre economice a prevederilor înscrise în documentele adoptate de sesiune, exprimînd ho- tărîrea fermă a de a participa în re în mod activ rarea în cadrul de a contribui la realizarea stabilite greșului mtruwiui niauuaiuiui. ... cial alcredințat de Comitetul Po- membre.

României continua- la eolâbo-C.A.E.R., consecvent înțelegerilor în interesul pro- economic și so- tu tutor statelor

tru dezvoltarea colaborării dintre țările socialiste membre, în scopul propășirii lor economico-sociale tot mai rapide. S-a subliniat, de asemenea, rolul activ jucat de România în întreaga activitate C.A.E.R., în perfecționarea continuă a funcționării acestei organizații pe baza principiilor egalității, suveranității naționale și liberului consimt amin t al fiecărei țări, îndeplinirii în mai bune a și atribuțiilor stabilite prin

-irîn cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare cu privire la vizita de stat efectuată în țara noastră, în perioada 23—26 iunie, la invitația președintelui Republicii Socialiste România și a tovarășei Elena Ceaușescu, de președintele Republicii Cipru, Spyros

în vederea condiții tot obiectivelor organizației, Statut.Comitetul Politic Executiv a subliniat rolul sporit al C.A.E.R. în faza actuală, superioară, in care se găsește construcția noii oriji- duiri în țările socialiste, pentru soluționarea : corespunzătoare a problemelor complexe ce stau în lata; acestora, pentru accelerarea egalizării nivelului lor de dezvoltare economică.Comitetul Politic Executiv a relevat necesitatea o- rientării tot mai ferme a activității C.zY.E.R- în di- recția coordonării planurilor economice, satisfacerii necesităților de materii prime. combustibil și energie „ico-șUințific "și

No-

' ale țărilor membre, adm- - cirii specializării și 'cooperării în producție, schimbului de tehnologii avansate, moderne, intensificării cooperării științifice și tehnice, în cadrul unor acorduri pețermen lung, pre-; cum și cerința perfecționării în continuare a formelor de activitate a acestei ... organizații, sporirii operativității și eficienței sale, a- dinciru caracterului său democratic.
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FILME1 IULIE
PETROȘANI — 7 

ienibrie : Vis de ianuari
Republica : New York, New York, seriile l-II ; 
Unirea : inspectorul Harry;

PETRILA: Circiuma de pe strada Piatnițkaia ;
LONEA: Police Python seriile I-H ;
ANINOA SA : O simplă problemă de timp;
VULCAN j Avocata;
LUPENl — Cultural:

Un om în loden; Munci
toresc : Principiul domi
noului;

Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou in legătură cu aspecte esențiale ale actualității,-..politice internaționale, care a evidențiat existența unei largi apropieri și similitudini a pozițiilor celor două țări în problemele care- confruntă omenirea.în cadrul convorbirilor, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a exprimat poziția fermă a țării noastre privind soluționarea pe cale politică, prin tratative, a situației din Cipru, pe baza respee-

I
Ministru! afacerilor externe al României 

și-a încheiat vizita
BERLIN 30 (Agerpres).— La 30 iunie s-a încheiat vizita oficială de prietenie în Republica Democrată Germană a tovarășului Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului’ Politie Executiv, ministrul a-

în R.D. Germanăfacerilor externe. La : plecarea de pe aeroportul din Berlin, ministrul român a fost salutat de Oskâr Fis- sher, ministrul afacerilor externe, de membri al conducerii M.A.E. al R.D.Gyde alte persoane oficiale.
Reuniune a liderilor partidelor socialiste 

din țările Pieței comune
. BRUXELLES 30 (Agerpres). — La Bruxelles a a- vut loc o reuniune a liderilor partidelor socialiste din țările Pieței comune, consacrată analizării rezultatelor alegerilor pentru Parlamen tul vest- european și rolului pe care grupul parlamentar socialist îl poate juca în activitatea acestuia.S-a hotărîț convocarea, la Londra, în toamna acestui an. n unei conferințe extraordinare a partidelor socialiste din C.E.E., care să discute problemele energiei și impactul lor asupra

economiilor țărilor respective.,Participanții au relevat, între altele, că recentele majorări ale prețului la petrol operate de OPE^ sint de natură să contriojije la accentuarea șomajului*# tensiunii sociale în Europa occidentală. James Callaghan a declarat că, după părerea sa, hotăririle OPEC „vor încetini, fără îndoială, creșterea economică în cadrul C-F-.F “. iar unele țări vor fi confruntate chiar cu o fază de recesiune.

tării independenței, suveranității, integrității teritoriale, unității . și nealinierii Republicii Cipru, a asigurării conviețuirii pașnice a celor două comunități cipriote.Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou au relevat atenția deosebită pe care România și Cipru o acordă problemelor instaurării unui climat trainic de pace și colaborare în Balcani și în zona Mediteranei. edificării securității cooperării ducerii în unitar, a la Helsinki, inclusiv ceea ce privește adoptarea de măsuri practice de dezangajare militară, fără de care nu poate fi concepută destinderea, atît pe continentul nostru, eît și în întreaga lume.
A fost subliniată dorința și hotărîrea celor două țâri de a conlucra tot mai strîns pe arena mondială pentru promovarea unor relații noi, de deplină e- galitate și echitate între state, pentru trecerea la măsuri concrete, practice, de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale. pentru în făptui rea dezideratelor de pace și progres ale popoarelor și .făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Aprobînd în unanimitate documentele și înțelegerile stabilite cu prilejul vizitei, al convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou, Comitetul Politic

și dezvoltării în Europa, tra- viață, ca un tot Actului final de înRepublicii Cipru, Kyprianou.Comitetul Politic: tiv și-a manifestat na aprobare și a dat tă apreciere rodnice ale convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou, care și-au găsit o pregnantă expresie în Declarația solemnă comună semnată de cei doi șefi de stat la încheierea vizitei. Declarația solemnă comună reafirmă hotărîrea Republicii Socialiste România și Republicii Cipru de a acționa și conlucra tot mai strîns, atît pe plan' bilateral, cât și pe arena internațională, în folosul am- bel-or țări și popoare.Comitelui Politic Executiv a relevat că. dialogul româno cipriot la nivel î- nalt a conferit noi dimensiuni relațiilor tradiționale dintre cele două țări, a evidențiat încă o dată dorința României șî Ciprului de a imprima un ritm susținut cooperării și colaborării romând-cipriote, în domeniile politic, economii?, teh- j .^cultural, ..... . ,precum și în alte- domenii tru dezvoltarea tot mat 
. de interes comun. A fost intensă,exprimată convingerea ea dezvoltarea și diversificarea acestor raporturi în toate domeniile corespund aspirațiilor comune de progres șl bunăstare ale celor două popoare, cauzei nerale a destinderii și laborării internaționaleTotodată. Comitelui

Execu- depli- o înal- rOzultatelor

geto-Totodată. Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța schimbului de opinii între președinții

Executiv a stabilit măsuri corespunzătoare pentru a- plicarea lor în viață, pentru dezvoltarea tot mal . ssă, pe multiple planuri, a relațiilor dintre România și Cipru, d.ntrc popoarele celor două țări, în folosul și spre binele lor, al cauzei progresului, țelegerii și păcii în
★Comitetul Politic tiv a rezolvat, de nea, probleme ale curente de partid stat. •• ■ ■' .L'

în- lume.Execu- asenie- nluncii și de
URICANI: Napoli revolta. 2 IULIE
PETROȘANI — 7

iembrie : Excursie ciuda
tă ; Republica : Mizez pe 
13; Unirea: Ciocolată cu alune ; ,

PETRILA: circiuma de pe strada Piatnițkaia ;
LONEA: Vis de ianuarie ;
VULCAN: Vestul sălbatic; -
LUPENl — Cultural: 80 de husari; Muncitoresc: Principiul dominoului
URICANI: Napoli revoltă.

TV
1 IULIE8,30 Gimnastica la

Ghai*a Un nou tur de scrutin al alegerilor
ACCRA 30 (Agerpres). —-. într-o alocuțiune radiotelevizată, noul lider al au-

_ laJohn Jerry 
a anunțat iulie se va

torităților militare de Accra, cpt.Rawlings, 
că la 9 desfășura în Ghana al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.Primul tur de scrutin, desfășurat Ia 18 iunie concomitent eu alegerile legislative, nu s-a soldat cu alegerea viitorului președinte al unul nu a Ghanei. îiitrucit nici din cei zece candidați întrunit numărul ne-

prezidențialeceșar de 50 la sută din voturile exprimate de electorat pentru a putea fi declarat cîștigător. ;în baza prevederilor legii electorale, dacă în cel de-aL doilea tur de scrutin nici unul dintre candidați 
nu va întruni majoritatea necesară de 50 la sută din voturile electoratului, președintele Republicii va fi desemnat de către Adunarea Națională dintre candi- dații care au întrunit cel mai mare număr de sufragii în cel de al doilea tur 
de scrutin .

Incidente în Iran
TEHERAN 30 (Agerpres). Agenția iraniană de știri PARS informează că în provincia Kuzistan din sudul iranului au izbucnit, sîmbătă, noi incidente în cursul cărora cîteva persoane au fost ucise și altele rănite. Citind surse ale poliției, agenția iraniană precizează că „ciocniri violente" au avut loc la Abadan.De asemenea, în localita-

tea Alivaz, tot în provincia Kuzistan, au fost semnale incidente în urma * rora 67 persoane au fost * arestate. Procurorul Kuzis- tânuluj a declarat că ele- mente turbulente au pătruns în localitatea Ahvaz, venind de la Abadan și Khorramshahr, pentru a lansă o „acțiune contrare- . voluționară", precizează a- genția PARS.că recentele atacuri ale. aviației israeliene în sudul Libanului reprezintă un pericol pentru securitatea și pacea din regiunea Oș rientului Apropiat, o amenințare La adresa păcii internaționale. Consiliul cere șă șe pună capăt tuturor acțiunilor de violare' a integrității Li-
CAMERA REPREZEN

TANȚILOR A CONGRE
SULUI AMERICAN a respins un amendament pre- zentaț de deputății partidului Republican, de opoziție, care viza ridicarea de către președintele carter a sancțiunilor împotriva regimului minoritar rasist din Rhodesia începînd de la 1 decembrie a.c.

INTR-O DECLARAȚIE publicată la Tunis, Consiliul Ligii Arabe apreciază
’.■/.W>aV.W.V.VAWZAr.‘AV.W.VA’JV.W.VA%VA

De la Centrul de fizica 
pămîntului și seismologieCentrul de fizica pămîntului și seismologie comunică •în ziua de 30 iunie a.c. la orele 0,55 minute 01 secunde, s-a produs in regiunea Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4,2 (scara Richter).

securității și banului.
AGENȚIA 

FORMEAZĂ le nipone continuă să cadă puternice ploi, care au provocat moartea a 18 persoane și dispariția altor cinci. Ploile torențiale au declanșat în unele localități alunecări de teren.

se 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film seria) pentru copii : 
Săgeata Neagră — epi- N sodul 7. .10.00 Viața satului. .11,30 Festivalul național „Cintarea României". 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 15,55 Canada văzută din elicopter. Producție a studiourilor canadiene de filme documentare. 16,10 Film seriali „Calvarul" — — Episodul 2. 17,00 Finala „Cupei României" la fotbal.. Transmisiune directă. 18,50 „Cei 4 M". Film serial pentru cipîi. Episodul 1. 19,00 Telejurnal. 19,20 Permanenta redescoperire a României (UI). Aventura 'ceâ ftiâi fru- moasă“« 20,10 Muzică și

se

do
miciliu. 8,40 Tot înainte.

publicitate. 20,20 Film artistic : Sentință intirzia- 
tă. Premieră pe țară. Producție a studiourilor franceze. 21,40 Telejurnal. 
Sport.

'. 2 IULIE15,40 Emisiune în limba . maghiară. 18,30 Un nume străbate veacurile; Ștefan cel Mare. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,15 Dosarul e- nergiei. 19,35 Roman-foi- leton ; Poldark Episodul 19. 20,30 Cadran mondial. 20,50 Mai aveți o întrebare? 21,20 Muzică ușoa- | ră. 21,35 Telejurnal. I

KYODO IN-că în insule-

Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 4 grade (scara Mercalli)..Cutremurul a fost simțit la Odobești și Focșani cu intensitatea de 3 grade, t -.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale. ■:
CȚIA Șl ADMINISTRAȚIA} Petroșani, st». Republicii, nr, W(telefoane 4 1662 (secretariat); 424 64' ,($ec|iijț TIPARUL: Tipografia Petroșani; str. Republicii, or «7-
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