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Miercuri dimineața, sub președinția to- 
IMfășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Rămân, au 
început lucrările Plenarei comune a Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al Dezvol
tării . Economice și Sociale a României.

La plenară participă, ca invitați, primii 
Secretari ai comitetelor județene da 
partid, conducători ai unor instituții cen
trale de stat și obștești, adjuneți de șefi 
de secție la Comitetul Central, redactori- 
șefi ai presei centrale, care nu sînt mem
bri ai C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Directive ale Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire Ia planul cincinal 1981 
—1985 și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-socialc a României pînă în 
1990 :

2. Proiectul Programului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic pînă în 1990 
și orientările principale pînă în anul 2 000;

3. Proiectul Programului de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei pînă în 
1990 și orientările principale pînă în anul 
2 000 ;

4. Cu privire la convocarea celui de-a)
•Xll-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. "

Pe marginea docuiftentelor supuse dez-

baterii plenarei, la primele trei puncte 
ale ordinci de zi au luat cuvîntul tova
rășii Petre Preoteasa, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R,. Nicolae 
Vere.ș, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R., Petru Enache, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., Nicolae Bușui, prim-se
cretar al Comitetului județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R., Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., loan Foriș, prim-secretar ai Comi
tetului județean Satu Mare al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membrii al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R:, prim- 
secretar al Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., Iosif Szasz, prim-secretar 
al Comitetului județean Harghita al 
P.C.R., Ion Stoian, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., 
Constantin Savu, director general al Com
binatului siderurgic Reșița, Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de ma
șini, Alexa Haralambie, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani al P.C.R., 
Ștefan Mocuța, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Ion Anton, rector al Ins
titutului Politehnic Timișoara? Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
Letiția Ionaș, prim-secretar al Comitetu
lui județean Sălaj al P.C.R.

■Lucrările plenarei continuă.

In semestrul I

superioare 
la toti indicatorii

a Valoarea producției nete : 101,2 la 
sută a Producția fizică : 100,3 la sută a 
Economii la cheltuielile materiale : peste 
800 000 lei O Producția marfă : 103,7 
sută a Productivitatea muncii, calculată 
baza producției nete : 101,5 la sută

' Datele prezentate reflec
tă convingător bilanțul 
pozitiv cu care colectivul 
întreprinderii de fire ar
tificiale „Vîscoza" din Lu
peni a încheiat primul se
mestru al anului. Care au 
fost resursele principale 
utilizate în procesul pro
ductiv de către muncitorii 
și muncitoarele întreprin
derii, de către organizato
rii producției în vederea 
sporirii indicatorului de 
bază al noului mecanism 
economico-financiar — va
loarea producției nete ? Ea 
I.F.A. „Vîscoza11 s-a acțio
nat pe căi specifice, cores
punzătoare condițiilor și sar
cinilor proprii de plan. Astfel, 
în direcția creșterii pro-ș 
ducției fizice, ca element 
primordial de sporiră a

In ziarul
• Eficiență 

logic

• Cea mai

în inlîmpinariia culei de-a Ud-a 

aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

SECTORUL II AL
I.M. ANINOASA

La productivitate, 
plus 0,5 tone/post

sec- 
Ani- 
pro- 
pre-

După două zile de de
but în luna iulie, 
torul II al I.M. 
noasa a depășit în 
porție de 5 la sută
vederile la producția fi
zică de cărbune. Re
marcabile sînt realiză
rile brigăzilor care ex
ploatează cele două a- 
bataje de mare capaci
tate ale sectorului, con
duse de Augustin As- 
marandei și Nicolae Bo- 
kor, unde productivita
tea muncii realizată es
te superioară celei pla
nificate, în medie, cu 
0,5 tone pe post. Zilnic 
producția de cărbune 
extrasă este cu 50 tone 
superioară planului. (V. 
Hoinoiu, coresp.)

Fabrica de confecții Vulcan
Puternică

pe treptele
Intrată „pe rod“ la 30 

mai a.c., cu patru luni 
înainte de termen, Fa-» 
brica de confecții Vul
can — obiectiv economic 
suplimentar realizat la 
indicația secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu — a reușit să 
cuprindă în bună măsu
ră, forța de muncă femi
nină din oraș, mergînd 
cu pași siguri pe calea 
bunei organizări a pro
ducției, a continuei per
fecționări a muncitoare
lor,

In clădirea aceea nouă 
și frumoasă, la ora cînd 
altădată aceste femei stă
teau acasă așteptîndu-și 
soții sau părinții de la 
mină, am asistat la pre-

angajare 
afirmării

PRODUCȚIA NETĂ

,,Vîscoza“ — Lupeni în aplicarea noului

Prezentăm experiența colectivului I.F.A.1

mecanism economico-financiar

menilor
I.V.M.

1
8ii 3

darea „din mers" a șta
fetei schimburilor. Mai 
mult de 800 de femei, șa
blon oare. șpă mi it oare,
rihtuitoarc sau confecțio- 
nere, meserii despre care 
pînă mai deunăzi nu se 
vorbea la Vulcan, între
geau atunci și acolo un. 
tablou — frescă a muncii 
ca noțiune definitorie a 
existenței. Mai mult de 
800 de femei...
Fie că. se numesc Doi
na Filip și Mariana Sa
vin ,cafe execută șablo- 
narea viitoarelor produ
se, sau Veronica Cîrstea, 
Floriei Șomănescu, Ana 
Găianu și Violeta Deda, 
șpănuitoare, Viorica Csiki 
rihtuitoare, biografiile a- 
cestor femei sînt indisolu
bil legate de părinții sau 
tovarășii lor de viață, 
Petru, Vașile, loșif ori 
Grigore, artificieri, lăcă
tuși de mină, sau mineri

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a»(Continuare în pag. a 3-a»

vederea petreceriiInIn vederea petrecerii 
utile a timpului liber, oa
menilor muncii de ta 
I.V.M. Petroșani, le-au 
fost acordate un număr 
sporit de bilete la odih
nă și tratament în stațiu
nile balneoclimaterice din 
țară. Numai în primul 
semestru al acestui an,

utile a timpului liber, oa- I
muncii de la

Petroșani, le-au
fost acordate un număr
sporit de bilete la odih
nă și tratament in stațiu
nile balneoclimaterice din
țară. Numai în

la
Pe

in- 
măsuri de îmbu- 
a structurii pro- 
în sensul că la 
mătase s-a reali*

Stația de betoane de la Livezeni trebuie să
constituie un eficient sprijin pentru

semestru al acestui 
comitetul sindicatului

primul
an,

a 
distribuit bilete in valoa
re de peste 140 mii lei. 
(C. Val.)

producției nete, s-au 
treprins 
nătățire 
ducției, 
fire de 
zat un preț mediu de pro
ducție cu 667 lei/tonă su
perior celui planificat. 
Altfel spus, am livrat du
pă dorința beneficiarilor 
fire de sorturi mai fine în 
proporție mult mai mare 
decît cantitățile prevăzute 
prin plan.

In această ordine de i- 
dei socot că trebuie con
semnat faptul că realiza-

ing. Rodica TATULICI, 
directoarea

I.F.A. „Vîscoza” Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

de azi:
crescândă a învățămîntului politico-ideo-

(pag. a 2-a)
do preț moștenire

(pag. a 3-a)

CREȘTEREA RITMULUI DE EXECUȚIE 
PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE

Deseori pe șantierele 
construcțiilor de locuințe 
din Petroșani și Petrila 
s-a resimțit în prima par
te a anului lipsa betoane- 
lor. Nu mai insistăm asu
pra implicațiilor generate 
de lipsa acestor materiale fecțiunile sînt însă și de 
necesare în execuția viitoa
relor blocuri, lată-ne deci 
la stația de preparare a 
betoanelor din 
locul de unde se expedia
ză zilnic spre șantiere im
portante cantități de be
toane, dar care nu întot
deauna satisfac solicitările 
acestora.

Ce aflăm aici ? In pri
mul rind, stația, și atunci 
cind funcționează, nu pro
duce la întreaga capacita
te ; în loc de 350. mc be
toane într-un schimb de zultă că, 
10 ore, produce doar 180 
—200 mc. I’ al 
rînd, /nici .-măcar 
ceasta.canulate -nu se poa- ere), stația nu

datorităte realiza zilnic, 
deselor defecțiuni interve
nite, îndeosebi la 
electrică a stației. De alt
fel acesta este motivul 
pentru care stația nu func
ționează automatizat. De-

partea

natură mecanică ; din cau
za dimensiunilor necores
punzătoare ale agregatelor 

Livezeni, se rup sapele, se dereglea
ză cîntarele, sau din cau
za neetanșeității pătrunde 
ciment la rulmenți care, 
împreună cu semeringuri- 
le, se uzează foarte des. 
Așa se face câ din trei 
luni (perioada analizată 
de noi) - aprilie, mai, iu
nie — timpul de staționa
re depășește 260 de ore. 
Dintr-un calcul simplu re

ia un program 
de 10 ore pe zi (in lunile 

doilea precedente a funcționat iii 
■, . a- două Schimburi de cile 10

a luncțiu-

nat timp de o lună. Bine
înțeles, în perioadele de
staționare șantierele au
fost aprovizionate cu be
toane, cantitatea cerută fi
ind adusă de la stația 
Vulcan. Dar aceasta se 
cea cu întîrziere și 
cheltuieli suplimentare, 
nerate de diferența de 
lometri de la Livezeni 
nă la Vulcan. In această 
situație punem întrebarea: 
chiar nu se sinchisește ni
meni de acești bani pre
sarăți pe șosele între cele 
cele . două localități ? Cu 
atît mai mult cu cît toate 
colectivele sint preocupate 
de economisirea carburan
ților.

De Ia tovarășul Lazăr 
Goia, șeful stației, aflăm

din 
fă
cu 
ge- 
ki- 
pî-

C.A. VOINESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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*——Tinărul colectiv al Fa- • 
bricii de confecții din Vul- I 
can, care produce in mo- I 
mentul de față halate Șt I 
Salopete, a înregistrat in | 
ziua de 4 iulie a.c. o ci- ,« 
fră semnificativă : 15 000 • 
de articole confecționate 
de la intrarea'in funcțiu- • 
ne a celei mai noi între
prinderi de industrie 
șoară din Valea 
(Al. Tătar)

u- 
Jiului.

♦
Proaspătul oampibn in

ternațional de lupte al 
R.S.R., la juniori, Mircea 
Risipitu, component al 
secției de profil a C.S.Ș. 
Petroșani, a fost chemat 
in tabăra de la Tirgu Jiu, 
unde lotul republican se 
antrenează pentru inter- 
naționalele de seniori ce 
vor avea loc în zilele de 
6—8 iulie la București, li 
dorim succes ! (C.D.)

I 
I 
I

I 
l 1

I
I
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La mina Lupeni

de 
ale

2

«

organele vizate răspund
„Steagul roșu a criticat,

După încheierea unei 
importante etape de pre
gătire politico-ideologică a 
comuniștilor, și la mina 
Lupeni, se poate trage con
cluzia că, în acest an, mai 
mult decît în. anii prece
denți, învățămîntul de 
partid a acționat cu efi
ciență crescindă în direc
ția formării și . dezvoltării 
conștiinței socialiste înain
tate. Pasul făcut în acest 
sens este datorat noului 
cadru organizatoric creat 
și conținutului tematic e- 
laborat pentru principalele 
forme de învățămînt, care 
s-au dovedit pe deplin co
respunzătoare cerințelor ce 
au stat în fața organizați
ilor de bază și colectivelor 
de muncă. Ancorate în 
problemele majore și
strîns legate de activitatea 
întreprinderii, temele, cu 
fiecare dezbatere, au pri
lejuit aprofundarea temei
nică a unor cunoștințe teo
retice și însușirea princi
piilor politicii generale a 
partidului din domeniul e- 
eonomic, îndeosebi al e- 
eonomiei miniere. Pe a- 
eeastă cale s-a reușit mai 
buna înțelegere de către 
comuniști a modului în 
care trebuie să acționeze, 
printr-un permanent efort 
de perfecționare și auto
perfecționare, spre crește
rea eficienței economice a 
activității desfășurate.

Astfel, am avut perma
nent grijă ca tot ceea ce 
s-a creat pe plan organiza
toric _ prin noua structu
ră a învățămîntului și

conținutul adecvat a] 
melor — să fie susținut 
printr-o muncă rodnică la 
cursuri. Ne-am ocupat de 
constituirea unui corp de 
propagandiști format din 
cadrele cu cea mai bună 
pregătire teoretică și cu 
multă experiență profesio
nală și de viață. Am avut 
în vedere frecvente întîl- 
niri cu propagandiștii, pri
lej cu care organul oră
șenesc de partid precum și 
membrii biroului comite
tului de partid din între
prindere au făcut largi in
formări asupra conținutu
lui și semnificațiilor unor 
acte normative, legi sau 
hotărîri ale organelor su
perioare. Ne-am îngrijit 
totodată de. a asigura o 
prezență bună la cursuri 
și, mai ales, o participare 
activă la dezbateri. De a- 
semenea, am avut în aten
ție să punem la dispoziția 
cursanților, prin* punctul 
de doeumentare-lnformare, 
materialul bibliografie ne
cesar studiului.

Toate aceste preocupări 
au făcut ca la convorbirile 
de atestare cursanții să 
se prezinte la un nivel su
perior anilor precedență 
Au fost evidente atît in
teresul sporit al eursanți- 
lor, pe parcursul întregului 
an, față de temele prezen
tate cit și nivelul calitativ 
al discuțiilor, imprimat de 
cei mai mulți dintre pro
pagandiști. Petru Mercioni, 
Ion Gîf-Deac, Cornel Ra
dulescu, Alexandru To-

Gheorghe Varhonic, 
Vasile Dăescu, Onisie Riti, 
Aurel Angheluș, Dumitru 
Călianu, Teodor 
Mircea Suba și 
alți propagandiști 
prezentat de fiecare 
bine pregătiți în 
cursanților, au știut

Crește exigența pentru retpectorea 
normelor sanitare și de comerț

La articolul „Bogăția de 
preparate culinare obli
gă și la o servire irepro
șabilă” apărut în ziarul 
nwtru nr. 8272 din 8 a- 
prilie a.c. Direcția co
mercială ne trimite ur
mătorul răspuns: „Pen
tru abaterile constatate 
de dv. în articolul 
pectiv au fost 
eu diminuarea 
ei cu 5 la sută 
prilie, conform 
3194 din 17 IV a.c. to
varășii care s-au făcut vi- 
novați de nerespectarea 
normelor de comerț. Vă 
mulțumim pentru spriji
nul acordat”. Iar. la arti
colul „Respectarea igie
nei la produsele lactate 
nu este facultativă,

res- 
șencționați. 

retribuți- 
pe luna a- 
adresei nr.

a.c.

obligație de mare . răs
pundere", apărut în numă
rul 8303 din 16 mai 1979, 
aceeași direcție comercia
lă ne comunică : „Sîn-
tem de acord întru totul 
cu constatările dv. și cu 
sancțiunile aplicate de or
ganele sanitare. La ma
nipularea laptelui și a 
produselor lactate, cu toa
tă străduința noastră și 
inclusiv a conducerii Fa
bricii de produse lacta
te, mai există carențe de
oarece avem și unii oameni 
care lucrează cu superfi
cialitate dînd naștere la 
aspecte similare cu cele 
constatate în ancheta dv. 
Ne vom strădui ca în con
tinuare să eliminăm' aceste 
aspecte negative din acti
vitatea noastră”.

Iacob, 
numeroși 

s-au 
dată 
fața

, z ... • I
capteze atenția acestora și 
să-i antreneze în dezba
teri. Un sprijin activ au 
acordat secretarii comite
telor de partid și ai birou
rilor organizațiilor de ba
ză care au coordonat di
rect activitatea de învăță- 
mînt, s-au preocupat cu a- 
tenție do alcătuirea lecțiilor 
asigurînd desfășurarea dez
baterilor pe fondul 
probleme economice 
colectivului și cu exem
ple practice desprinse din 
activitatea de producție.

Nu dorim să se înțelea
gă că în activitatea noas
tră nu au fost și unele ne
ajunsuri, chiar din partea 
unor organizații de bază 
sau a unor propagandiști. 
Aceste neajunsuri (prezen
tarea unor propagandiști 
insuficient pregătiți, pre
zență sub posibilități la 
unele cursuri) stau în a- 
tenția noastră și vor fi în
lăturate în viitorul an de 

, învățămîn't. Este cert în- 
’ să progresul înregistrat în 
pregătirea generală a 
cursanților. La convorbiri
le de atestare, 1320 de 
cursanți (peste 75 la sută 
din total) au obținut diplo
me pentru buna pregătire 
dovedită pe parcursul în
tregului an de învățămînt.

Avem în vedere ca, pe 
baza experienței acumulate 
în această etapă, să ridi
căm în continuare nivelul 
de exigență și să. îmbună
tățim mereu formele de 
pregătire politico-ideolo- 
gică a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii să 
acționăm cu tot mai multă 
eficiență în direcția for
mării conștiinței înaintate 
a minerilor în pas cu pro
gresul general al societății, 
cu cerințele de perfecțio
nare și autoperfecționare 
ce vor sta în fața organi
zațiilor noastre de partid, 
a colectivelor de muncă 
din industria extractivă a 
țării.

loan FHEDO.ȘAM, 
secretar adjunct •< 

lemitatului dc partid 
l.M. Lupem

Giovanni Mestichelli, di
rectorul Bienalei interna
ționale de desen umoristic 
sportiv, desfășurată, pen
tru a cincea oară, sub egi
da Centrului sportiv „Ri
viera del Conero" Ancona 
(Italia), s-a adresat, zilele 
trecute, ținărului subingi- 
ncr Ion Bar- _ 
bu, de la sec
torul III al 
l.M. Petrila. 
în protoco
lara misivă, 
concetățeanul 
nostru este 
anunțat că, 
după verni
sarea carica
turilor trimi- , 
șe de artiști 
din mai mul
te țări euro
pene și din alte continente, 
juriul, întrunit spre sfîrși- 

I tul lunii 'iunie, a hotărît 
ț să-i atribuie medalia de 
ț argint, diploma de rigoare 

și un premiu. Ne-am gră
bit să aflăm amănunte de 
la proaspătul , laureat al 
prestigioasei competiții ar
tistice internaționale.

— Cea de-a V-a ediție a 
bienalei anconeze s-ă des
fășurat sub genericul „De 
la Olimpiadă lui Couber
tin la Olimpiada de azi". 
Caricaturile trimise tre
buiau să se încadreze în 
două secțiuni : istoria jo
curilor olimpice și discipli
ne sportive obligatorii. Nu 
mi-a parvenit deocamdată 
catalogul expoziției, în eon-

(Urmare dm vas. D

secința nu știu dacă, in a- 
fara fratelui meu Mihai, 
ău mai participat și alți 
caricaturist! români. Cit 
despre mine, am trimis trei 
desene, unul pe tema isto
rică, celelalte dedicate 
gimnasticii. Gimnastica „vă
zută” de mine 'a atras a-

Prima medalie... olimpică 
în Valea Jiului

Ion Barbu, „argintul 
Olimpiadei caricaturii

de la Ancona
tenția juriului, care 
punctat-o cu medalia 
argint.

— De ce neapărat gim
nastica ? Fotbalul...

— Despre fotbalul româ
nesc se vorbește foarte pu
țin pe alte meridiane, u- 
neori din complezență. Or, 
numele Nadiei, al Emiliei 
sînt pe buzele multor iubi
tori ai celui mai grațios 
sport. La viitoarea olim
piadă de la Moscova, cele 
două stele ale gimnasticii 
românești vor concura din 
nou și, sperăm să fie, din 
nou, pe primele trepte ale 
podiumului de premiere. 
Am vrut să anticipez, 
această olimpiadă a 
caturii, viitoarele lor me-

dalii.. Am reușit doar ar
gintul...

— în analele municipiu
lui nostru sînteți, deci, 
primul laureat al unei... o- 
limpiade. Ați demonstrat 
că sînteți un as al flore
tei... inteligenței și al... tu
șului. Să sperăm că luptă

torii, arcașii 
și alți spor
tivi din 
le vor fi 
biționați 

succesul 
dumneavoas
tră și vă vor 
călca pe ur
mele... cele
brității. Ca
re ya fi însă 
soarta dese
nelor expuse?

a— • — Cu asentimentul parti
de cipanților la bienală, orf -» 

nizatorii italieni au dyMs 
să deschidă o expoziție i- 
tinerantă pe traseul renu

mitelor orașe belgiene 
Bruxelles și Anvers.

— Desigur, dețineți exem
plarele de autor ale celor 
trei desene, apreciate atît 
de elogios la Ancona. Pe 
cel „premiat" de... juriul dv, 
interior ați vrea să-1 pre
zentați cititorilor noștri ?

— Cu multă plăcere, 
în Vale, sînt mulți care 
încurajează caricatura — 
mărturie stau edițiile „Sa
lonului de toamnă al umo- 

1* rului" de la Petroșani și îl 
cari- apreciază.

Sever NOIAN

Nouj peisaj industrial al minei Lunea.

rea planului în expresie 
fizică este direct dependen
tă de folosirea la capaci
tate a mașinilor și insta
lațiilor tehnologice. Capa
citatea de producție a 
principalei secții, cea de 
fire, este folos’ita integral. 
La preparația chimică, in
dicii de utilizare a mașini
lor depășesc 98 la sută, iar 
mașinile textile de lilat 
și răsucit, sînt utilizate in 
proporție de peste 95 la 
sută. In acest cadru a 
fost îmbrățișat sistemul 
de poliservire a mașini
lor, proces ce arc loc in 
paralel cu ridicarea ca
lificării și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
lorței de muncă. La mași
nile de răsucit, de pildă, 

metodă este larg 
muncitoarele lu- 
concomitent la 

două mașini. La filatură, 
de asemenea, un operator 
chimist servește, în me
die pînă la 2 mașini. A- 
ceste inițiative organizato
rice se află în relație ne
mijlocită cu sporul înre
gistrat la productivitatea 
muncii, calculat pe baza 
producției nete, care este 
depășită în perioada de Ia 
începutul anului cu peste

100 lei/om al muncii. Spo
rirea cantității de muncă 
vie a fost influențată și 
de folosirea rațională a 
fondului de timp, a cărui 
indice a crescut în primele 
cinci luni, din acest an, fa
ță de anul precedent, cu 
1,2 la sută.

teriile prime, cum ar fi 
celuloză sau hidroxid de 
sodiu. îmbunătățirea cali
tății produselor constituie, 
de asemenea, o sursă per
manentă de îmbunătățire 
a indicatorilor economico- 
financiari. Mijlocul cel mai 
eficient de creștere a cali-

această 
extinsă, 
crind

Un al doilea grup de căi 
de creștere a valorii pro- . 
ducției nete vizează valo
rificarea tuturor 
lor de 
Iilor 
fiecare 
marfă,

rezerve- 
reducere a eheltuie- 
materiale. Pentru 
1000' lei producție 

am reușit să redu
cem valoarea cheltuielilor 
materiale în primele cinci 
luni, cu 27,3 lei. Am reali- 

" zat astfel economii la 
cheltuielile materiale de 
819 000 lei. Ca și în cazul 
creșterii producției fizice, 

. posibilitățile de reducere 
a cheltuielilor materiale 

/fm sînt încă epuizate. Dim
potrivă, dispunem de 
zerve în ce privește 
sumurile specifice la ma-

re-
con-

tății produselor este res
pectarea riguroasă a pro
cesului tehnologic pe în
tregul flux de fabricație. 
Am accelerat în acest scop 
ritmul de reparații la ma
șinile de filat, asigurînd 
piese de schimb prin pro
priile ateliere. Atingerea 
unor parametri de calitate 
superiori este condiționată 
de regimul termic pe ca- 
re-1 asigurăm mașinilor. 

,ln acest context am soli
citat și continuăm să so
licităm Grupului de șan
tiere pentru construcții 
forestiere și industriale din 
Deva pentru a relua lu
crările de investiții la 
cele două cazane termice, 
lucrări întrerupte nejusti
ficat și pe care aveau o-

bligația să le finalizeze
deja.

Cit privește aplicarea
propriilor noastre măsuri 
organizatorice, dispunem 
de ,un cuprinzător pro-' 
gram pentru atingerea dța 
indicatori calitativi supe
riori în perioada ce ur- . 
mează. Programul de mă
suri adoptat de adunarea 
generală a oamenilor mun
cii a fost completat cu pre
vederi noi izvorîte cu pri
lejul unei, recente analize 
efectuată cu Inspectoratul 
general de stat pentru 
controlul calității produse
lor, toate măsurile propu
se în urma analizei 
materializate în 
stabilite.

' Prin acțiuni 
colectivul nostru
te să-și consolideze succe
sele pînă la cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fas
cistă și Congresul al XII-lea 
al P.C.R. - La producția 
marfă, colectivul nostru 
și-a onorat . deja, angaja
mentul anual. Pînă la 23 
August vom realiza 60 la 
sută din angajamentul a- 
nual la producția fizică, în 
timp ce la toți ceilalți in
dicatori obținem cote de 
realizări superioare anga
jamentelor asumate.

fiind
termenele

temeinice, 
urmăres-
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Ste 1 roșu

ce nu se respectăI E o stradă mici în Pe- 
trila. Are doar opt oase 
strada Jiului, modeste case 
de colonie, cu tencuiala 
coșcovită. La numărul 7, 
de sub straturile consecuti
ve de var, a apărut, ca o 
medalie, o inscripție dra
gă minerilor, care, astăzi, 
sînt pensionari; „Votați 
Frontul Democrației Popu
lare Inscripția redesco
perită de timpul care ma
cină pînă și piatra pare un 
blazon de noblețe. La nu
mărul 6 stă cel de-al șa
selea 
te, a 
din 1 
nume
neritul Văii Jiului. Vintul 
adie molcom frunzele lăs
tărișului de vișini. Așezat 
pe băncuța din fața casei
11 aștept pe cel care avea 
in subordine 75 de ortaci,

i cit trei brigăzi. Se 
multe despre el, îl

I parcă pe șeful sectorului
III al minei Petrila, tină- 

' rul inginer Ion Gheorghe, 
care ținea neapărat să fa
că unele precizări.

— Brigada Mioneei e o 
brigadă complexă de fron
tale și pregătiri de fronta
le. Are patru locuri de 
muncă. Lunar dă circa
12 000 de tone de cărbune. 
In martie, din 21 #90 ale 
sectorului 12 500 aparțineau 
ortacilor lui Mioneei. Șe
ful de brigadă confirmă 
vorba bătrânească „Omul 
sfințește locul". Execelent 
organizator și bun cunos
cător al omului. Ii ajută 
întotdeauna pe ortaei 
nevoie. Și «ța sînt și 
„croiți" după felul lui. 
cum doi ani, unul mai 
năr s-a însurat, ceilalți l-au 
ajutat cu ceva mobilă, cu 
bani, pini și-a găsit ros
tul. Alteori sfatul șefului 
de brigadă a salvat de la 
destrămare famitii in oa
re intrase discordia. La eî 
s-au format șeful de bri-

, gadă Vatile Gtișeă, șefii de 
schimb Dionisie Kiss, Fe
tru Creț, Dumitru Chiri
ei, Marin Zuici. Aurei Gri
gore, tot băiat tînăr, a 

' preluat acum ștafeta de l« 
el.

mă

mai

L.Nea Floriei, cu același 
zimbet ghicit altădată în 
umbrele subteranului, 
îmbie la un pahar de vor
bă. Alina, nepoata
mare, doarme imbrățișind 
păpușa, li ascult lui nea 
Florică vocea molcomă, bi
ne cumpănită. Cu 24 de 
ani și șapte tuni în urmă 
un tînăr oltean din Fălcoi 
s-a prezentat la mina Pe- 
trila.

— Ați ales, deci, munca 
de miner.

miliile noastre. Mi-au dat 
ascultare și s-a văzut — 
depășeam cu mult sarcini- 
le. Peste vreo trei ani, se
cretarul de partid de a- 
tunci Ion Căluțeru, acum 
e în pensie, ne-a spus că 

to brigadă de lingă noi ne 
trage înapoi. Ce-ar fi să-i 
acomodăm 1 Adică, nu în
țeleg, am spus. Au price
put băieții unde batea se
cretarul. Am luat in pri
mire șt brigada aceea. 
Cind Constantin Ene a tre-

Xnul trecut făcea șî nemo- 4 
ti vat e. L-am luat deoparte ? 
cu maistrul Focșăneanu, ț 
secretarul de partid pe sec- l 
tor. Aoesă, ia tine nu ve- ? 
nim, Nicolae, să nu te fa- J 
cern de ris față de copii, ț

(

mercurialul in piața 
din Petroșani?

Au și ei colegi ia școală, 
le e rușine cu tine. Nu 
zice nimeni si nu bei. Da, 
nu uita măsura. Ocolește-ți 
„prietenii" de pahar. A în
țeles, s-a dat pe 
Mihai Agapie s-« 
eu - contractul de 
desfăcut. Am fost 
la director, să mai 
oăm o dată cu el. 
făcut CEC, are 7 090 de lei 
acum și-l cu totul alt om.

— Aud că pleci la Făl- 
ooi, nea Florică.

— Ce să caut 
oasa de la țară 
poată, să siva 
Eu rămin aici, 
nă, lingă băiat, 
poți. Cu prima mea nevas
tă și de-acum (ride, fă- 
cîndu-mi ochiul).

Al șaselea Și cel mai 
năr pensionar de pc stra
da Jiului nu mai are timp 
pentru reporter. Dialo
ghează cu Alina, trezită și 
privind curios, spre 
nea".
rul 
reveni 
tărișul 
„medalia" de pe 
numărul 7 și nu 
ce ii găsesc loc 
tul meu, alături de zîmbe- 
tul cald al lui Florea Mio- 
neci. Un om dintre cei de 
omenie, care a pus umă
rul cu nădejde la înălța
rea împlinirilor socialiste de 
azi. îmi stăruie în minte 
încă vorbele Im „să iur 
bești pământul strămoșilor, 
truda ta și sfatul tău bun 
să le lași moștenire celor 
de dup . tine". Și îmi pare 
rău că nu sint edil, in o- 
nourea lui, a celorlalți 
pensionari mineri care îți 
trăiesc tihne vieții pe «- 
ceasta stradele, Viorel Flo- 
ca. Gguri Ponț. Petru Lai
ne l, Vaier Muntean și A- 
dalbert Matula, eș boteza-o 
simplu, dar evocator „Aleea 
veteranilor".

Dimineață obișnuită în 
piața din Petroșani. Pro
dusele de sezon sînt ex
puse la alegere. La intra
rea principală, mercurialul 
e completat, pe alocuri, la 
zi. Cumpărătorii trec
în revistă produ
sele de pe piața libe
ră. Unii mai cumpără cile alta ar fi concurența dacă 
ceva. Alții nu. Mulți se a- 
dună, la rînd, în fața to- 
netei C.L.F. Aici, doi 
zători 
vîndă.
ferite
varză, 
cartofi 
te mărfuri de 
sezon, toate 
proaspete.

Precupeții 
care-și des
fac produsele pe

cupețul nu avea . concu
rență Le vindea cu 18 lei 
kilogramul ! La „raionul* 
fructe, perele de vară se vin
deau cu 13 lei kg. Pe mer
curial prețul ia vinete 
și la pere nu era trecut. 
Iar precupeții profitau din 
plin ! Evident, cu totul

brazdă, 
trezit 

muncă 
cu el 

încer- 
I-am

v

o-

«-

Ion Fa-

Ion VULPB

știu 
aud

pensionar ca tinere- 
intrat în riadul lor 
iulie. Florea Mioneei, 
de rezonanță in mi-

î>e 
locul

lo 
ei, 
A- 
ii-

echipaj
■ număr,

alcoolului o luase 
ți are patru copii.

„Nenea" 
făgăduiește 

la casa 
de vișini.

din ce în 
mai bune, 
munca cu

— Nu eu am ales-o, ea 
ales pe mine. Eram 
frați acasă. Am în- 
insă că ajung cu a- 

.. numai dacă o

acolo ? In 
stă o ne
sănătoasă, 
lingă mi- 
lîhgă ne-

abia prididesc 
Sînt o-

roșii,
prune, 
și al-

oamenii 
și bri

ce
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femeile însele, care 
puterea do eonvin- 
a faptelor dovedesc

Uricanî. înălțimi noi „răsărite" pe malurile Jiu 
Fato : Gh. OLTEANU

la întreprinderile minie
re Aninoasa, Vulcan, Li- 
veaeni, Uricani,..- Iar bio
grafiile tuturora se însu
mează într-una singură, 
biografia muncii demne a 
oamenilor cu vocația bi
nelui de niîine, a cons
tructorilor societății noi, 

i socialiste.
184 de femei pe schimb 

lucrează în secția I pro
ducție, prin care ne con
duce ing. Doina Ciobanu, 

i care a venit la Vulcan 
: de dincolo de munți, din 

Gorj, să asigure asisten
ță tehnică, să împărtă
șească din experiența sa 
tinerelor confecționere.
Cît vezi cu ochii, aliniate 
„ca la paradă“, cu ochii

(Urmare din pag 1>

situație este 
în Condițiile in 
se defectează

„Constructorii 
betoane — arâ- 

deci

că această 
inevitabilă 
care stația 
foarte des. 
ne solicită
ta interlocutorul 
noi trebuie să aducem de 
undeva. Cea mai apropiată 
sursă este cea de la Vul
can. Dacă specialiștii de 
la S.U.T. Livezeni ar in
terveni prompt cind se de
fectează stația, iar perio
dic ar face reviziile nece
sare, timpul de staționare 
s-ar reduce considerabil". 
Tot din aceeași sursă a- 
flăm că mecanicii și elec
tricienii ele la S.U.T. au 
program de 8 ore, după 
care intervin foarte rar,

Cea mai

m-a 
nouă 
țeles 
devărat om. 
prețuiesc. Acum, la 50 de 
ani, sînt mulțumit că mi-am 
făcut cum se cuvine da
torie. Am învățat și 
alții să-și respecte 
de muncă, dacă nu vor să-și 
ridă de propria sudoare.

Alții, sînt pentru Florea 
Mioneei, copiii. Adică, ei 
lui, cele două fete, băiatul 
și ortacii din cele patru 
locuri de muncă. A uceni
cit la oameni de ispravă, cu 
vreo 12 ani im urmă i s-a 
dat »« primire • brigadă. 
Rezultatele erau slabe.

— Ah» vorbit cu oame
nii. Toți 24 eu înțeles că 
daci ne organizăm bine, 
daci muncim cu spor; vom 
eiștige mai mult pentru fa-

cut ca artificier, 
mei au „acomodat' 
geda lat. Și 
cu rezultate

— E grea 
mul...

— Foarte, 
răți calea 
trebuie 
Gheorghe 
Gheorghe 
băieți de 
uit pe cei care s-au califi
cat la noi : Eugen Filip, A- 
lexandru Barabaș, 
lup, și pe alții.

— Un adevărat 
de trawler, 75 la 
U cunoașteți pe toți ? Și-eu 
foit buni de la început ?
— Pe toți. Uite, Nicolae, 

nu-i scrie numele de' fa
milie. Miner bun, dar din 
cauza 
razna

Dar cind ii 
cea buni nu mai 
si-l dădăcești. 
Grigore, Ion fi 
Bute sini acum 

nădejde. Să nu-i

„ne- 
reporte- 

că va 
cu lăs- 

Revăd 
casa cu 
știu de 
în sufle-

plecați pe „drumul11 a- 
celor de la mașinile de 
cusut într-o liniște de
plină, femeile acestea, 
dintre care majoritatea 
lucrează pentru prima 
dată într-o întreprinde
re, își realizează și își 
depășesc sarcinile planifi
cate, așa cum aflăm de ' 
la șela de schimb Doina 
Cîrlan, soția lăcătușului 
de mină Gheorghe Cîr
lan de la I.M.. Vulcan. 
Ecaterina Tănăsoiu, Ele
na Moraru, Victoria Cioa
tă, Elena Istrate, Etelca 
Popescu, Giovaneta
Ghiorghionî, Iren Szabo, 
Mariana Gavrilă, iată cî- 
teva confecționere frun
tașe din secție. Dar din
colo de nume stau oame-

niî, 
prin 
gere 
că tînărul detașament de 
muncitoare de la Fabrica 
de confecții din Vulcan 
pășește pe drumul afir
mării.

Cu acest detașament, 
din care peste 95 la sută 
sînt femei, cu oamenii 
din spatele numelor a- 
cestora, fabrica va reali
za în anul 1979 o produc
ție în valoare de SO mi
lioane lei și în perspecti
vă o producție anuală de 
132,5 milioane lei.

Fapt de care munci
toarele de la fabrica de 
confecții Vulcan sînt 
conștiente, sînt mîndre și 
au de ce să se mîndreas- 
Că.

Creșterea

pe 
au 

a

ca-

și atunci doar în situahi 
urgente. Așa se și explică 
faptul că în cazurile cind 
defecțiunile au apărut 
la orele 13 sau 14, nu 
fost remediate decît- 
doua zi.

Dintr-un registru. în
re se consemnează funcțio
narea zilnică a stației, des
prindem o situație foarte 
ciudată. Defecțiunile de 
amploare (ca timp) apar 
frecvent spre sfîrșitul săp- 
tămînii — vinerea sau 
sîmbăta — și se remedia
ză abia lunea. Foarte- rar 
lunea, la prima oră, stația 
este’ în stare de funcțio
nare. Ceea ce înseamnă că

ritmului de execuție
duminica, deși s-ar putea, secutiv nu este un caz 
nimeni nu face reparațiile special? Tot de aici mai a-, 
de rigoare. Dar acest as
pect încercăm să-l clari
ficăm la S.U.T. cu mais
trul Ion Busuioc, pe care-1 
rugăm .să ne arate una sau 
mai multe note de coman
dă, cînd s-au făcut repa
rații duminica. Primim o 
explicație : „Comenzi pen
tru lucrul de duminica se 
fac numai în cazuri spe
ciale, pentru care se dă a- 
probare de către directo
rul T.C.H." Oare _ ne ex
primăm mirarea — între
ruperea funcționării sta
ției de betoane timp de u- 
na, două sau trei zile con-

flăm că, de fapt, se mai 
fac reparații duminica, în
să oamenii vin care cum 
vor (dacă vor !).

înainte de a trage un 
serios semnal de alarmă 
la adresa constructorilor și 
a conducerii S.U.T, Live- 
zeni, trebuie să spunem 
că nici personalul care 
servește stația de prepa-, 
rare a betoanelor de la 
Livezeni nu este întotdeau
na în măsură să o exploa
teze conform cerințelor.

■ „Potrivit prevederilor — 
arăta subinginerul Ioap 
Păduririu, șeful S.U.T. Li-

produsele s-ar găsi mai a- 
bundent la C-L.F.

Pentru a clarifica cau
zele acestor neajunsuri ne 

adresăm șefu
lui adminis
trației pieței.

. Sîntem infor
mați că în 
ultimele două 
săptămîni au 
fost amendați 
mai mulți pre

cupeți surprinși că vînd cu 
suprapreț. Pentru aceeași 
încălcare a dispozițiilor le
gale au mai aplicat amenzi 
și lucrători ai miliției și 
ai inspectoratului comer
cial teritorial de stat. Și, 
totuși, liberii producători, 
continuă să practice spe
cula. De ce sînt tolerați?

Cît despre lipsa prețuri
lor la vinele și pere, a- 
flăm că „nu au fost trimi
se încă listele cu prețuri 
de la oficiul de prețuri al 
Consiliului popular jude
țean Hunedoara. Ultima 
notă telefonică cu mercu
rialul primită la adminis
trația piețelor din Petro
șani de la oficiul de pre
țuri fusese la 30 iunie*. 
Dar, produsele de 
sezon continuă 
să sosească... Credem că 
nu «r strica puțină iniția
tivă din partea tovarășului 
Aron Ștefan .șeful adminis
trației pieței’ Un simplu 
telefon, la Deva, la oficiul 
de prețuri ar fi suficient 
pentru ținerea la zi a pre
țurilor tuturor produselor. 
Și încă ceva : 

-a-i oblica pe 
peți să nud lase din prețu
rile pipărate (Aici ar tre
bui să intervină mai ferm 
și mai des și ceilalți fac
tori împuterniciți cu con
trolul asupra vînzărilor!) 
sugerăm conducerii C.L.F. 
Petroșani să 
planteze aiei

fac produsele.. pe piața 
liberă, oferă fără nici «, 
excepție, tomatele, rădăci- 
noasele și fructele la pre
țuri pipărate. Nici unul 
nu respectă prețurile mer
curialului zilei... în schimb, 
la chioșcul C.L.F. prețu
rile sînt mult mai mici, 
la produse de aceeași ca
litate, comparativ cu pia
ța liberă. Bunăoară, roși
ile se vindeau cu 5,90 lei 
ta C.L.F., iar ,4a liber" cu 
19 lei, deși pe alocuri e- 
rau de calitatea a H-a sau 
a IlI-a. Un precupeț vin
dea castraveți cu 1» iți 
teg, în timp ce prețul afi
șat pe tabla mercurialului 
era de 6 lei pentru calita
tea 1. II întrebăm : „De ce 
nu respectați mercurialul 
afișat ?"

_ Nu e scumpi. Așa se 
vinde, răspunde prompt 
precupețul.

— Știți că pentru vînza- 
re ta suprapreț puteți fi 
amendat ?

_ Nu e cazul. Vin de 
departe și oricum scot eu 
diferența... !

Intr-un loc, „trufandale
le zilei" erau vinetele. Pre-

vezeni — pc. această stație 
ar trebui să lucreze oa
meni cu categorii de re
tribuire între 4 și 6, însă 
nu avem decît între cate
goriile 1—3. N-am avut 
alții nici cind a trebuit să 
trimitem la specializare, și 
ne-am mulțumit cu ce a- 
vem. Poate și aceasta este 
una din explicațiile ran
damentului scăzut pe care-1 
realizează zilnic stația".

La toate aceste aspecte 
sperăm că vor reflecta se
rios cei în sarcina cărora 
cade exploatarea, ca și în
treținerea stației de betoa
ne și vor lua măsurile ce 
se impun pentru o func
ționare ireproșabilă și a- 
sigurarea întregii cantități 
de betoane fără alte e- 
i'orturi suplimentare.

pentru 
precu-

mai im- 
_____ cel puțin 

încă un chioșc cu vînzare, 
și să asigure o aprovizio
nare mai abundentă, rit
mică, cu produsele de se
zon atît de solicitate de 
cumpărători.

V. STRAUȚ

de apel a Î.M. 
zilnic 
munei-

Lecția din saia 
he apei

Prin sala
Lonea se permaă 
numeroși mineri și 
tori de alte profesii. Șt to
tuși acest loc ații de frec- 

oameni in haine
E

ventat de
de șut e mereu -curat.

. drept că există femei de 
serviciu care îndată ce. se 
termină pontajul încep 
„toaleta'1 sălii, dar- cură
țenia ce domnește aici are 
și o latură educativă. Deși 
mulți dintre mineri fu
mează înainte de intrarea 
în șut, în sala de apel n-ai 
să vezi aruncate mucuri de 
țigară, deoarece fiecare 
știe să-1 arunce în scru
mierele ce se găsesc aici. 
Ihtr-una din zile un tînăr 
nou venit la mină a arun
cat pe jos mucul de țigară. 
Atitudinea celor din jur a 
fost promptă.

' — Tinere, de- ce ai a- 
runcat pe jos mucul de ți
gară ? Uite 
ra. Ridică-I 
lo.

Tînărul ‘a 
ne, dar a

colea șcrumie- 
si p lineal aco

roșit de ruși- 
ascuilat sfatul 

celor din jur, iar lecția i-a 
prins bine. ~

Petre VASIU,
I.M, Lonea
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de-a 35-a aniversări
Noua Lege electorală 

a R. P. Chineze

I 
I
I
I
(IfâM

a eliberării României

sub

Mi-

rului „Gh. Dima” din Cluj- 
Napoca, care a cîștigat e- 
diția 1979 a prestigiosului 
concurs și festival interna
țional al corurilor de la 
Haga, și „Corul centenar 
țărănesc" din comuna Ro
șiori, județul Satu Mare, 
au susținut mai multe spec-

Pe diverse meridiane ale 
globului continuă manif ’S- 
-tările dedicate aniversării 
a 35 de ani de la elibera
rea țării noastre de 
dominația fascistă.

• ITALIA — La
lano a avut loc inaugura
rea Centrului italo-român 
de studii istorice, care își tacole deosebit de apre- 
propune popularizarea îs- ciate în orașele Haga, 
tor iei și a realităților ță- Utrecht și Haarlem.
rii noastre.

Cu ocazia, deschiderii 
Centrului, a fost inaugu
rată la Castelul Sforzesco, 
în cadrul Bibliotecii Tri- 
vulziana, expoziția „Aspec
te ale artei și culturii ro
mânești". De asemenea, a 
avut Ioc un simpozion 
româno-italian cu tema „I- 
talia și România în perioa
da 1859—1879. Unitatea na
țională și politica euro
peană".

• OLANDA — ’ Corul 
„Antifonia" al Conservato-

• STATELE UNITE — 
La Centrul studențesc in
ternațional a) Universității 
California din Los 
Ies a fost organizată 
nifestare culturală 
cată României. Cu 
prilej, au fost deschise mai 
multe expoziții.

• SRI LANKA - Tele
viziunea din Colombo a 
prezentat filmul documen
tar „Comori turistice din 
România".

Ange- 
o ma- 
<ledi-
acest

BEIJING 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agen
ția China Nouă, la Beijing 
a fost dată publicității noua 
I>ege electorală a R.P. Chi
neze, adoptată, la 1 iulie, 
de Adunarea Națională a 
Reprezentanților Populari. 
Legea, care reglementează 
modalitățile de alegere a 
deputaților în Adunarea 
Națională și în Adunările 
Populare locale^ va intra în 
vigoare la 1 ianuarie 1980.

Potrivit prevederilor sale,. 
deputății în. Adunările 
Populare la nivel de co
mună, oraș și județ vor fi 
desemnați prin vot direct 
de către alegători, iar de
putății în Adunarea Na
țională și în Adunările 
Populare provinciale _ — 
prin vot indirect, de către 
Adunările Populare la ni
velurile imediat inferioa
re. ; ?•

A fost dată publicității, 
de asemenea. Legea orga
nică cu privire la organe
le legislative și executive 
locale.

BONN 4 (Agerpres). — 
In declarația guverna- 

’ mentală în problemele e- 
nergiei, prezentată 
miercuri în Bundestag, 
cancelarul federal al 
R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, a relevat că fo
losirea pe seară mai lar
gă a cărbunelui și a e- 
nergiei nucleare reprezin
tă imperative prioritare 
ale unei politici energe
tice pe termen lung.

In ce privește măsuri
le concrete de economi
sire a energiei cancelarul 
îchmidt a anunțat că tem
peratura în clădirile pu
dice va trebui să fie re
dusă. El a precizat că gu
vernul vest-german 
ari^’wa negocierile

vederea construirii de 
termocentrale pe bază de . 
cărbune și a făcut cu
noscut că R.F.G. a redus 
cu 9 la sută ponderea cu- . 
rentului electric produs pe. 
bază de petrol, iar obiec-. 
tivul este de a elimina, în 
deceniul următor, produ
cerea de curent electric 
pe bază de petrol.

Șeful guvernului 
german a insistat 
pra importanței 
pentru R.F.G., care
pune de rezerve importan
te. „Este singura sursă 
de energie care ne per
mite să fim independenți 
de deciziile luate în stră
inătate”, a declarat can
celarul Schmidt.

vest- 
asu- 

huilei 
dis-

ITALIA

va 
în

Consultări cu liderii partidelor 
politice în vederea formării 

noului guvern.

I 
I

I
I

I FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Vestul sălba
tic; Republica : Acel 
blestemat tren blindat ; 
Unirea: Ciocolată cu 
alune. :

■ PETRILA : Orchestra ; 
ambulantă;

LONEA: Toți sau 
ciunul ;

■ANINOASA: Cine 
riscă nu cîstigă ;

VULCAN: 
rea cartofilor

LUPENI —
Aleargă după 
să te prind ;
Muncitoresc : New York, 
New York, seriile I-H;

URICANI: Inspectorul 
Harry.

ni-

nu

Sărbătoa- 
copți ;
Cultural:
mine ca

TV
9,00 Teleșcoală.

10,00 Șoimii patriei;
10,30 Album folcloric —

V. — Vilcea.
16,00 Telex. '
16,35 Desene
17,00 Festivalul

„Cin tarea 
niei”.
La fața locului. 
Tenis de cîmp.

pămînt 
Produc-

a studiourilor 
documen- 
Venezue-

animate 
național 

Romă-

17,20
17,45
18,35

IN LOCALITATEA TAN- 
ZANIANĂ ARUSHA au 
început lucrările Confe
rinței ministeriale a state
lor independente din Afri
ca Australă, reuniune 
consacrată examinării po
sibilităților dezvoltării a- 
cestei regiuni prin inten
sificarea colaborării dintre 
statele africane din aceas
tă zonă.

VALUL DE CĂLDURĂ 
care s-a abătut zilele tre
cute asupra provinciilor

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Zulia — 
generos, 
ție 
de filme 
tare din 
la.
1001 de 
Telejurnal.
Angajare, respon
sabilitate, creație. 
Ora tineretului. 
Teatru TV: „Ins
pectorul de poli
ție" de J. B, “ ‘ 
estley.
Telejurnal.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii j

Pronoexpres din 4 iulie (
Extragerea j: 24 3 4 20 

32 2. <\
Extragerea a Il-a: 9

35 7 5 41 43. .
FOND : 1 260 797 lei. | 
REPORT : 500 000 lei. j

cu o delegație condusă de 
lt. col. Kasdi Merbah, se
cretar general în Ministe
rul Apărării Naționale al 
Algeriei.

PARTIDUL LABURIST 
DIN SANTA LUCIA 
(SLLP) a obținut victoria 
în alegerile legislative des
fășurate la 2 iulie în a- 
cest stat insular din Ca- 
raibe, prima consultare e- 
lectorală organizată după 
obținerea independenței 
naționale, în februarie a.c. 
Candidații laburiști au cîș- 
tigat 12, din cele 17 man
date în Adunarea legislati
vă.

ROMA 4 (Agerpres). —■ 
Premierul desemnat al 
Italiei, Giulio Andreotti, 
a început consultările sa
le cu liderii partidelor po
litice reprezentate în par
lament în vederea formă
rii noului guvern. Prima 
delegație primită de că
tre Andreotti a fost cea 
a propriului său 
— Partidul 
Creștin.

Observatorii politici din 
Roma apreciază că An
dreotti are o foarte grea 
misiune. Pozițiile princi
palelor trei partide: — 
democrat-creștin,

ter, temperaturile au atins
48 de'grade Celsius.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA ALGERIA
NĂ DE PRESA APS, o de
legație a Comitetului Mi
litar de Salvare Naționa
lă (C.M.S.N.) din Maurita
nia, condusă de lt. col. Ah- 

pakistaneze Sind și Punjab med Ould Sidi, ai doilea 
a provocat moartea a pes
te 70 de persoane. După 
cum relatează agenția Reu-
WAVWW.'AWA'AWA'AW.WA’AWAW.’AV/AV.'.W.V.'AV.W.V.'.'.’.’.’.V.V/AW.V.W/.V.V.VM

vicepreședinte al CMSN, a 
Întreprins o vizită la AU 
ger unde a avut convorbiri

Institutul de mine
Petroșani

ORGANIZEAZĂ CONCURS

in data de 11 iulie 1979, pentru ocuparea 
- postului de

SECRETAR - DACTILOGRAF

nist și socialist — sînt di
ferite în ce privește so
luționarea crizei guver
namentale. Astfel, în 
timp ce democrația-crești- 
nă refuză participarea la 
un guvern de coaliție ală
turi de comuniști, 
liștii resping un 
care ar 
ministru 
creștin. 
P.C.L, secretarul gene
rai al acestui partid, En
rich Berlinguer, a decla
rat, după cum relatează 
agenția ANSA, că „în fața 
pozițiilor democrației- 

comu- creștine și a orientărilor 
altor partide democratice, 
comuniștii trebuie să-și 
reafirme opoziția față de ' 
orice guvern din care nu 
fac parte”. •- . ■ ■ -■■■■

partid 
Democrat-

socia- 
guvern 
prim-avea ca

un democrat-
In ce privește 

secretarul ------

seri

19,30
20,20

21,40

Pri-

Grupul de șantiere fnerguciinstrucția 
Deva-Mintia

ÎNCADREAZĂ direct sau prin transfer

I 
I 
I I.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație 

provizorie pentru domici
liu în județ pe numele Si- 
lunewe Royphry Ngeli, e- 
liberată de Miliția Petro
șani. Se declară nulă. (540).

ANUNȚ DE FAMILIE
Maria, soție, Antoni

ca, fiică, anunță că azi, 
5 iulie 1979, se împli
nesc 10 ani de la dis
pariția din mijlocul nos
tru a celui care a fast 
un bu.: soț, tată, bunic 
și cumnat

ACHIM ANTON
Scumpa lui amintire 

va râmîne veșnic vie în 
inimile noastre. (539)

pentru șantierele Deva și Paroșeni : 

mecanici auto Diesel și Benz 
tinichigii auto 
tinichigiu în construcții și instalații 
ventilații
sudori electrici și autogeni 
inginer principal mecanic 
economist principal sau juriscon
sult principal

Informații suplimentare zilnic la sediul 

Grupului din Mintia sau telefon 13220 - 
13221 Deva.

Condițiile de încadrare și retribuire sint 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977..

Cererile de înscriere la concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire, per 
sonal, unde se pot obține și relații supli 
mentare (telefon 42973)

PIERDUT legitimație dc
Calo 

de 
de-

serviciu
Varvara,
E.G.C.L.
clară nulă. (541)

pe numele 
eliberată 

Lupeni, Se

LICEUL INDUSTRIAL

Autobaza transporturi auto 
Petroșani 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

PETRILA
■»-

pentru ocuparea unui post de

— șef coloană

Concursul va avea loc in ziua de 
iulie 1979, oră 10, la sediul Autobazei trans
porturi auto Petroșani — Livezeni.

Condițiile de participare la concurs, 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul auto
bazei Petroșani, telefon 42040.

18

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani
încadrează urgent :

INSTALATOR SANITAR

Condițiile de încadrare conform legi

lor nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul în
treprinderii din strada Republicii nr. 90, te
lefon 43394 Petroșani.*

(Ministerul Industriei construcțiilor 
de mașini)

face înscrieri pentru anul școlar 1979-1980 
la următoarele profile :

TREAPTA I, CLASA A IX-a :

S electrotehnică

• mecanică
TREAPTA A ll-a, CLASA a Xl-a :
• electrotehnică — 36 locuri

mecanică — 72 locuri

înscrierile se fac zilnic Ia secretariatul | 
liceului, între orele 8—15. |

RRUAVȚtAȘl ADMINISTRAȚIAi Petroșani, str. Republicii* nr, 90* telefoane <1002:(secretariat), <21 54 (secții).f TIPARULs Tipografia «rtâ»

7 ‘


