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Consfătuirea de lucru 
cu proiectanți tehnologi 

și de construcții
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SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Luni 16 iulie, din iniția
tiva și sub președinția tova
rășului Nicoiae Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Roman, 
președintele Republicii So
cialiste România, a avut 
loc, în stațiunea Neptun, o 
consfătuire de lucru cu 
proiectanți tehnologi și 
de construcții din ramurile 
de bază ale economiei na
ționale.

La consfătuire au luat 
parte tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Iosif 
Banc, Constantin Dasca- 
lescu, Gheorghe Oprea, Ion 
Pățan, Ion Ursu.

Zb ințîmpinarea celei de^a 35^a 
aniversări a eliberării patriei 

de sub dominația fascistă

Un veritabil record mineresc
O SINGURĂ BRIGADĂ plus 26 666 de tone, 

în șase luni și jumătate

Simbătă, 14 iulie, la sfie
șitul schimbului IV, briga
da condusă de maistrul e- 
lectromecanic. Constantin 
Lupulescu, de la sectorul 
IV al minei Lupeni reali
zase peste sarcinile plani
ficate în această lună, un

La sectorul N at I.M. Aninoasa | 
Plus 2600 kg pe post j 

I în abatajele 
j cu susținere clasică 
J • Plusul de producție la zi este de 
I 479 tone de cărbune • Depășirea produc- 
I tivității muncii planificate în abataj pe luna 
* iulie - 2600 kg/post. • Toate brigăzile au 
I preluat și aplică inițiativele muncitorești 
| „Brigada înaltei productivități” și „Brigada 
ț de producție și educație".
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■ Cu puterea de convinge
re a faptelor, minerii 
sectorului II al minei A- 
ninoasa dovedesc, din 
plin, că buna organizare 
a muncii, disciplina de 
producție, aproviziona
rea ritmică cu cele ne
cesare a locurilor de 
muncă din subteran, a- 
sistența tehnică optimă, 
conduce, chiar în con
dițiile tehnologiilor cla
sice, la realizarea și de
pășirea sarcinilor plani
ficate. Aceasta este. ex
plicația faptului că în 
cele două abataje, din 
stratul 15. cu front lung, 
unde lucrează brigada 
minerului Nicoiae Bokbr 
și din stratul 13, cu (Continuare în pag. a 2-a)

Schimbul condus de minerul Dumitru Luca, din bri
gada lui Nicoiae Eokor. Foto : Adrian POPA

Au participat miniștri, 
reprezentanți ai Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie, directori 
generali de institute cen- 
trale de cercetare, cadre 
de conducere din institute 
de cercetare și proiectare 
tehnologică, cercetători și 
proiectanți, specialiști din 
centrale industriale și din 
întreprinderi, cadre din în- 
vățămîntul tehnic superior.

In cadrul consfătuirii au 
fost dezbătute o serie de 
probleme privind tipizarea 
și economisirea materiilor 
prime și materialelor în 
activitatea de cercetare-

plus de 2000 tone de căr
bune, printr-o depășire a 
productivității muncii, în 
medie, cu 4500 kg/post. 
Simbătă, 14 iulie, produc
tivitatea muncii realizate 
era de 22 de tone pe post, 
cea mai mare productivi-

front scurt, unde își des
fășoară activitatea for
mația de lucru coordo
nată de minerul șef de 
brigadă Augustin As- 
marandei, s-au obținut 
rezultate ce pot fi a- 
preciate, fără exagerare, 
ca fiind chiar specta
culoase. In luna iunie, 
productivitatea muncii în 
abatajul cu front lung 
a fost depășită cu 1000 
kg /post, obținîndu-se o 
producție suplimentară 
de 1100 tone, iar în stra
tul 13, în aceeași lună, 
productivitatea muncii

Mircea BUJORESCU 
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proiectare și de realizare 
a mașinilor, utilajelor, ins
talațiilor și produselor în 
industrie, transporturi pre
cum și în construcții.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicoiae Ceausescu care a 
subliniat necesitatea ac
celerării acțiunii de tipiza
re în toate ramurile econo
miei naționale, în scopul 
reducerii și simplificării 
gamei sortimentale, econo
misirii materiilor prime 
și a materialelor, reducerii 
consumurilor specifice de 
energie și combustibil, spo-

(Continuare în pag. a 4-a)

tate realizată de această 
formație de lucru.

Cu cele 2000 tone de căr
bune realizate peste plan 
în această lună, brigada 
maistrului Lupulescu a to
talizat, de la începutul anu
lui, un plus de 26 666 tone 
de cărbune, cu mult peste 
propriul angajament reîn
noit în recenta adunare a 
oamenilor muncii care a a- 
vut loc în sector.

Priceperea, dăruirea în 
muncă, buna organizare, 
disciplina în muncă și dis
ciplina tehnologică, revi
zuirea, repararea și buna 
întreținere a utilajului, 
complexului mecanizat din 
dotare, le-au adus oameni
lor conduși de Constantin 
Lupulescu acest succes de 
prestigiu în întimpinarea 
aniversării eliberării pa- 

, triei și a Congresului al 
XII-lea al partidului.

In pagina o 2-a

• Din viața organizați
ilor de partid

• Mîncarea bine pregă
tită trebaie și bine 
servită, aceasta de
pinde însă și de... be
neficiari — raid an
chetă

• Rubricile noastre
— Răspundem cititorilor
— Vă informăm

Prezentăm experiența colectivului I. M. Uricani în aplicarea 
noului mecanism economico-financiar, producția netă 

Eficiența valorificării uneia dintre principalele 
surse de economii la cheltuielile materiale 

REDUCEREA CONSUMULUI LA LEMN DE MINĂ
.. • Economiile înregistrate în semestrul I al primului an al cincinalului actual, au 

fost de 4‘me lemn mină și 0,6 mc cherestea la mia de lei producție marfă; în a- 
ceeași perioadă a anului 1979, s-au economisit 6 mc lemn de mina și 1,8 mc cheres

tea ia mia de lei producție marfă, în condițiile în. care producția de cărbune 4 cres
cut cu 12,8 la sută.

• In prima jumătate a anului curent, s-au înregistrat de asemenea: reducerea 
cheltuielilor materiale cu 18 lei la mia lei producție marfă, costurile de producție au

fost reduse cu 13 lei tona de cărbune.
• Valoarea producției nete a fost realizată în proporție de 114 la sută.

Eforturile depuse . de 
colectivele de oameni ai 
muncii de la unitățile e- 
conomice din Valea Jiu
lui în ceea ce privește ma
terializarea sarcinilor re
ieșite din documentele de 
partid cu privire la redu
cerea consumurilor ma
teriale sînt destul de evi
dente și la mina Uricani, 
.tinde . suGeeșele:;pbțmtiie- în
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La temelia viitorului

Progresul economic rapid, echilibrat, 
multilateral al întregii societăți

„Planul cinci
nal 1981 — 
1985, prevede 
proiectul de 
Directive ale
celui de-al
XII-lea Congres al parti
dului, va asigura con
tinuarea pe o treaptă su
perioară a politicii de in
dustrializare — factor ho- 
tărîtor al făuririi unei e- 
conomii moderne, de î- 
naltă eficiență, al valori
ficării superioare a în
tregului potențial mate
rial și uman al societății 
noastre". Rodul unei con
cepții profund științifice și 
al unor previziuni realis
te, dezvoltarea industriei 
țării noastre va fi obținu
tă atît pe seama unor rit
muri înalte în ramurile do 
vîrf (anual, cu 8—9 la su
tă la producția globală, și 
9—10 la sută la valoarea 
producției nete) cît și pe, 
seama ridicării gradului 
de tehnicitate în toate ra
murile. Va fi intensificat 

prima jumătate a anului 
sînt edificatoare. In cele 
șase luni care au trecut 
din an, producția netă a 
fost realizată în proporție 
de 114 la sută. Această re
alizare a fost posibilă în 
condițiile în care s-au ob
ținut însemnate economii 
jde materiale — în princi
pal lemn de mină, a cărui 
valoare se ridică I4 peste

PROIECTUL DE DIRECTIVE 
în dezbaterea însuflețită a națiuni?

procesul de restructurare a 
industriei, proces conti
nuu, ascendent, specific ță
rilor cu o economie capa
bilă să se adaptive din 
mers oricăror cerințe im
puse de conjuncturile ce 
se ivesc, intr-un moment 
sau altul, pe plan mon
dial. Această capacitate 
izvorăște din caracterul 
echilibrat al economiei in 
ansamblu, al ramurilor ei 
în parte, din orientarea ge
nerală de a pune accent 
pe sectoarele mici consu
matoare de energie și ma
terii prime.

Citeva principale pre
vederi ne rețin în mod 
deosebit atenția întrucît 
privesc îndeaproape eco
nomia Văii Jiului. Creș
terile prevăzute la pro

1.200.000 lei. Economii 
substanțiale s-au obținut 
și la energie electri
că (un kilowat-oră pe to
na de cărbune). S-au re
cuperat, de asemenea, ar
mături metalice în va
loare de 1 500 000 lei. Ex
presia unei eficiente munci 
politice desfășurate de or
ganizațiile de partid, sin
dicat, U.T.C. ș_ reducerea

ducția. de căr
bune net, Ia 
producția de o- 
V'l, —- pen
tru elaborarea 
căruia es

te nevoie de cărbune coc- 
sificabil — la producția da 
echipamente și elemente 
hidraulice, de .mașini și u- 
tilaje constituie obiective 
prioritare pentru activita
tea industrială a munici
piului. Din capitolul cu 
privire la dezvoltarea ba
zei de materii prime și e- 
nergie al proiectului de 
Directive înserăm un O- 
biectiv de însemnătate 
fundamentală pentru pro
gresul general al societă
ții „Industria extractivă 
se va dezvolta intr-un ritm 
mediu anual de 4,5—4,9 la 
sută. Se prevede creșterea 
accentuată a extracției do

(Continuare în pag. a 3-a)

consumului de lemn — pu
ne în lumină modul cura 
a gîndit și acționat fie
care om al muncii de aici, 
modul cum s-au aplicat în, 
practică soluțiile noi, eco
nomicoase. Acțiunile con
secvente, ferme, desfășu
rate de colectivul între
prinderii se regăsesc în di- 
minuarea cheltuielilor ma
teriale cu 18 lei la m:a 
lei producție marfă și a 
prețului de cost cu 13 lei 
la tona de cărbune.

Preocupările minerilor 
de la Uricani privind va
lorificarea materiilor prj-

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din viața organizațiilor Mîncarea bine gătită trebuie și bine servită, 
aceasta depinde însă și de... beneficiari

Propunerile comuniștilor duc la îmbunătățirea 
> procesului de producție

Cu prilejul adunărilor 
generale ale organizațiilor 
tie partid, comuniștii din 
sectoarele de producție, 
fac numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității de extracție. Cele 
mai valoroase sînt fără 
întîrziere aplicate, rezul
tatele lor fiind materiali
zate în sporirea produc
ției și perfecționarea teh
nologiilor de lucru. In an
samblul lor, propunerile 
constituie dovada 
parii tot mai intense 
oamenilor muncii la 
ducerea vieții 
economice, la 
rea problemelor 
lui de producție.

Un asemenea 
ni-1 oferă realizarea, 
I.M. Petrila, 
crări (recent 
de importanță 
pentru evacuarea 
nelui din sectorul I. Este 
vorba despre, noul suitor 
colector între orizonturile 
200 și 150. Vechiul suitor 
nu mai prezenta siguran
ță, strangulînd deseori 
producția. De aceea, co
muniștii din cadrul sec-

partici- 
a 

con- 
politico- 

soluțion’a- 
procesu-

exemplu 
la 

a unei lu- 
finalizată) 
deosebită 

cărbu-

torului au propus execu
tarea unui alt suitor. Pro
punerea a fost discutată 
în c.o.m. și s-a hotărît în
ceperea lucrărilor. Sar
cina executării acestei im
portante lucrări a revenit 
brigăzii conduse de co
munistul Gheorghe Zaha- 
ria. Timp de 18 zile, har
nicii ortaci ai lui Zaharia 
nu au precupețit nici un 
efort pentru a executa cît 
mai repede și mai bine 
noua lucrare, în care-și 
punea speranțele întregul 
colectiv al sectorului. Du
pă săparea celor 54 de 
metri ai suitorului, s-a 
executat tubarea acestuia, 
operațiune care a durat 
doar două zile și jumăta
te _ un record în ma
terie.

Odată cu punerea în 
funcție a noului suitor s-a 
creat continuitate în flu
xul de transport, elimi- 
nîndu-se una din marile 
deficiențe existente la e- 
vacuarea cărbunelui. Iată 
cum a fost materializată 
una din valoroasele pro
puneri ale comuniștilor.

In raidul întreprins recent prin cantinele unități
lor miniere Lupeni, Uricani, Bârbăteni și Vulcan am 
urmărit aprovizionarea cu produse de sezon și con
dițiile în care minerii servesc masa.

Măsuri eficiente — economii de materiale
încă de la începutul a- 

nului, comitetul de partid 
al minei Petrila a acor
dat o atenție sporită re
ducerii cheltuielilor de 
producție. In acest sens a 
fost elaborat și un plan de 
măsuri. Cum a fost trans
pus în practică, aflăm din 
situația economico-finan- 
ciară a întreprinderii.

Acțiunea de reducere a 
cheltuielilor materiale s-a 
soldat cu realizarea unei 
importante economii la 
1 1)00 lei producție marfă. 
Numai prin recuperarea și 
refolosirea armăturilor 
metalice au fost obținute 
economii lunare de a- 
proape Un milion de lei. 
La această activitate par
ticipă oamenii muncii din 
toate sectoarele, în frun
tea cărora se situează 
muniștii. Semnificativ 
te faptul că acțiunea 
recuperare
s-a făcut și continuă 
se facă îndeosebi în

Spiritul gospodăresc este 
la el acasă. Aceasta este 
prima impresie cînd treci 
pragul cantinei de la mina 
Lupeni. Ordinea și cură
țenia dovedesc cu prisosin
ță acest lucru. Apoi, oglin
zile, cuierele, perdelele de 
la geamuri, precum și mo
dul cum sînt aranjate me
sele, dau aspectului gene
ral al interiorului o notă 
de ambianță plăcută și 
bun gust.

Pe scurt, acesta este ca
drul în care minerii de la 
Lupeni își servesc masa la 
intrarea în mină. Despre 
diversitatea și bogăția mîn- 
cărurilor vorbește de la 
sine lista de meniuri de 
unde spicuim la întîmpla- 
re: Ciorbă țărănească de 
porc, papricaș de văcuță 
cu găluște, desert, pentru 
ziua de luni. Vineri — 
friptură înăbușită cu car
tofi natur, salată de roșii 
și castraveciori, desert. Și 
pentru că tot este vorba 
de salată, tovarășa Atena 
Iordache, magazioner, ne 
informa că „Zilnic, noi fo
losim în medie pentru sa
late 350 kg. zarzavat, toate 
proaspete, 
faptul că 
cantități 
cajne de
re, precum 
din carne". Radu Smaran- 
da, responsabilul cantinei, 
ne mărturisea că deși aici 
mănîncă zilnic peste 2 500
W?W7WAW1|V.,.,.W/|

asta pe iîngă 
tot zilnic servim 

însemnate de 
porc, vită, pasa

și preparate

După 
armă- 

sdb-

co- 
es- 
de 

a armăturilor

fara orelor de program, 
participant frecvenți fi
ind comuniștii organiza
țiilor de la sectoarele I, 
II, IV și V._ La sectorul V, 
de exemplu, în fiecare lu
nă se recuperează armă
turi a căror valoare de
pășește 100 000 lei. 
recondiționarea lor, 
turile iau drumul
terantilui, unde sînt refo- 
losite. Rezultatul 
cestei măsuri s-a 
la nivel de mină, cu 
ducerea considerabilă 
consumului 
metalice, 
am vrea să exprimăm pro
centul de refolpsire a 
armăturilor în zile, se 
poate spune că la mina 
Petrila se lucrează o zile 
pe an cu armături recu
perate. Ceea ce nu este 
deloc puțin, deși colecti
vele sectoarelor tjnd spre 
depășirea acestui succes.

a- 
soldat, 

re
ft 

de armături 
astfel îneît, dacă

Răspundem 
cititorilor

întreprinderea de cantine 
de la Petroșani* cît și con
ducerea minei s-au intere
sat îndeaproape de masa 
minerilor".

Rald-anchetă prin ctteva cantine miniere

de mineri, masa este un 
adevărat ritual. Oamenii 
mănîncă în mod civilizat, 
disciplinat.

Lucruri lăudabile se pot 
spune și despre cantina 
minerilor de la Bârbăteni. 
Aici, stăm de vorbă cu 
Ștefan Rusu, ajutor miner, 
din sectorul 1 și cu cîțiva 
ortaci de-ai săi care s-au 
declarat mulțumiți de con
dițiile în care servesc masa, 
de calitatea mîncării, dar 
ne maj spun și că sînt zi
le, de pildă duminica, în 
care nu se respectă meniul 
afișat. Despre buna aprovi
zionare ne convingem vi- 
zitînd magazia de alimente 
și controlînd frigiderele, 
unde sînt depozitate canti
tăți însemnate de zarzava
turi și produse din carne.

„Dotarea cantinei cu tot 
ceea ce este necesar, ne 

.mărturisea responsabilul 
Constantin Barna, este o 
dovadă a faptului că atît

...Ora 10. La cantina mi
nei Uricani își lâc apariția 
primii mineri. Ii invităm 
la o discuție privind cali
tatea mîncării pe Aurel 
Bogea, lăcătuș, sectorul II, 
Ștefan Damian, miner, Ion 
Cojocaru, maistru. Ni s-a 
făcut precizarea că mînca- 
rea este foarte bună și are 
multe calorii. Lipsește însă 
vesela. Cauza am aflat-o

de la personalul de serviciu 
al cantinei „Știți, ne spu
nea Stanca Băltărețu, oa
menii ar trebui să fie mai 
grijulii, să servească ma- 
sa cum fac și la dînșii a- 
casă. Atunci nu ar mai fi 
problema nici cu vesela". 

Problema veselei ne-a 
mai fost sesizată și la o 
altă cantină vizitată în' rai
dul nostru — cea de la.mi
na Vulcan, -- de către, șe
fii de brigadă Mihai Du- 
descu, Iosif Costea și Ște
fan Ivan, lăcătuș la secto
rul VIII. Mîncarea bună, 
consistentă-de Ia Vulcan ar 
trebui servită în condiții 
mult mai bune. Acest lu
cru depinde însă în mare 
măsură și de cei care bene
ficiază de aceste condiții.

Raidul nostru a scos în evidență o serie de lucruri 
bune mai cu seamă în ceea ce privește aproviziona
rea cu carne și produse proaspete de sezon. Asta nu 
înseamnă însă că nu riiai sînt rezerve, nu mai este 
nimic de făcut în acest domeniu pentru îmbunătăți
rea calității servirii, a difersificării meniurilor. Mai 
sint unele deficiențe care pot fi înlăturate printr-o bu
nă aprovizionare, prin preocupare constantă din par
tea factorilor de răspundere, Prin efectuarea controa
lelor de către comisiile de control ale oamenilor mun
cii, care, din păcate, nu prea s-au făcut în acest an. 
Sugerăm conducerii întreprinderii de cantine Petro
șani să fie mai receptivă Ia dotarea tuturor cantinelor 
cu tot ceea ce este necesar.

Constantin GRAURE 
Gheorghe POPESCU

C. IOVANESCU

La noua fabrică de confecții din Vulcan se produ
ce din plin.

• OLGA SPRINCEANA, 
Lunea: Recrutarea în ve
derea calificării prin cursu
ri de scurtă durată în me
serii cu profil electroteh
nic și mecanic pentru în
treprinderea de produse e- 
lectrotehnice Petroșani s-a 
făcut prin Oficiul pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani, 
fapt anunțat, dealtfel prin- 
tr-un anunț publicat în 
ziarul nostru nr. 8300, din 
12 mai a.c. Dacă doriți in
formații suplimentare, luați 
legătura cu Oficiul pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani.
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(Urmare din pac. 1)

două brigăzi 
totali zî nd u-se, 

pro- 
cu

a fost depășită cu 300 
kg/post. Și pe prima de
cadă a lunii iulie, succe
sele celor 
continuă,
la zi, o depășire a 
duetivității muncii 
2600 kg / post.

Factorul generator al 
acestor rezultate bune a 
fost, după, cum ne infor
ma adjunctul șefului de 
sector, maistrul princi
pal Petru Bîrleanu, bu
nul mers al utilajelor din 
dotare, 
duse ca 
apărute 
au fost
rativ de cei 14 
lăcătuși care servesc 
torul, pe schimburi, 
cărora li s-au trasat 
ponsabilități precise,
locuri de muncă. Fiecare 
schimb beneficiază de a- 
portul electrolăcătușilor, 
de asistența acordată de 
un cadru tehnic. Elec- 
trolăcătușii conduși de 
maiștrii Ion Borca și 
Ion Bembea au răspuns

Defecțiunile, re- 
nu măr de altfel, 
la transportoare 
remediate ope- 

electro- 
sec- 

și 
res- 

pe

prompt la toate comenzi
le pentru revizii și 
parații din zilele i 
paus, 
care, 
paus, au asigurat, 
tr-o 
piară.
curilor de muncă.

Respectarea cu stricte
țe a schimburilor (în 
condițiile în care, se 
știe, mișcările de efective 
dereglează procesul 
producție), 
absențelor, 
monografiilor 
re, pe scurt, 
disciplinei de 
a generat la 
al minei Aninoasa o at
mosferă de lucru sănă
toasă, sudarea unui co
lectiv harnic, cu posibi
lități de afirmare.

Printr-un permanent 
spirit de echitate, fie
care maistru are fixat, 
pe schimb, un preliminar 
stabilit în funcție de con
dițiile concrete, de la lo
cul de muncă, așa cum 
subliniau maiștrii mi
nieri Gheorghe Timofti-

alături de 
tot în zilele

re- 
de re- 
mineri, 
de re- 

prin- 
exe înmobilizare 

aprovizionarea lo-

de
reducerea 

respectarea 
de anna- 
întărirea 
producție 

sectorul II

ciuc și Gheorghe Bobîr- 
nac. La obținerea bune
lor rezultate amintite au 
concurat și cele șase bri
găzi de pregătiri ale sec
torului dintre care s-au 
remarcat cele conduse de 
Iftimie Geluță, Ioan Ho
țea și Mircea Cenușă.

Un alt aspect, nelipsit 
de importanță, este cola
borarea permanentă cu 
sectorul VI — transport, 
-care asigură parcul de 
vagonete goale, necesa
rul de locomotive Diesel 
de mină, precum și re
vizia la timp a puțului 
orb nr. 7, aflat în sec
torul II.

Toate brigăzile secto
rului aplică în mod con
secvent inițiativele mun
citorești, la bilanțul în
trecerii socialiste pe se
mestrul I două 
ții de lucru _
duse de Nicolae 
(„Brigada înaltei 
ductivități") și loan Ho
țea („Brigada de pro
ducție și educație") ocu- 
pînd locurile II pe în
treprindere.

forma- 
cele con- 

Bokor 
pro-

Foto : Ion LICIU

Reducerea consumului la lemn de mină
(Urmare din pac- 1)

me .sînt dintre cele. mai 
semnificative. Introduce
rea (joilor tehnologii 
extracție, fasonarea 
depozit a lemnului la 
mensiunile cerute de
tivitatea din subteran sînt 
doar cîteva din măsurile 
care au condus la reduce-

de
în 

di- 
ac-

materi-
Dacă luăm 

pildă, pri- 
al anului 

realizat o 
mc lemn și

rea sistematică a 
aiului lemnos, 
în calcul,, de 
mul semestru 
1976, cînd s-a 
reducere de 4
0,6 mc cherestea la 1000 
lei producție marfă, în a- 
ceeași perioadă 
curent, aplicînd 
amintite, s-au

a anului 
soluțiile 

economisit

I O veste bună pentru 
automobiliști. In aceste zi
le se finalizează pe o se
rie de străzi din Vulcan 
lucrările de reparații. Es
te vorba de asfaltarea in
tegrală a străzii Prepara- 
ției, plombări de asfalt 
pe bulevardul Victoriei 
și reparații la trotuare pe 
strada Republicii. (C.I.)

★
De la începutul anului, 

la mina Petrila au ab-

solvit cursurile- de cali
ficare 19 muncitori, 
în curs de calificare alți . 
50. In curînd se vor des
fășura examenele pentru 
atestarea celor 50 de 
muncitori care au urmat 
cursurile de policalifica
re. (M.B.).

★
Pe șantierele muncii 

patriotice și-au făcut pre
zența, începînd de ieri, u- 
teciști din școlile genera
le și liceele. din Valea 
Jiului. Consemnăm în 
acest context prezența

Silit
bună a elevilor și cadre
lor didactice de la Gru
pul școlar minier Petro
șani pe șantierul cons
trucțiilor de locuințe și 
a viitoarei tipografii din 
reședința municipiului. 
(C. Val.)

★
Ultimul loe de muncă 

al echipei de pavatori a 
E.G.C.L. Petroșani 
tronsonul de șosea 
Dărănești cu patru 
de circulație. Pînă 
au fost plombate denive
lările pe ambele sensuri

este 
de la 
benzi 

ieri

de circulație. In continua
re șe va așterne asfalt 
pînă dincolo 
la Dărănești.

★
In orașul

de podul de
(T.T.)

In orașul Vulcan, a 
fost făcută recepția la cel 
de al 11-lea punct termic 
ce asigură căldura și apa 
caldă la blocurile din 
centrul civic al orașului 
precum și la unitățile de 
la noul complex comer
cial aflat la parter. (C.D.)

I

6 mc lemn și 1,8 mc 
cherestea la 1 000 lei pro
ducție marfă. Acest lucru 
este cu atît mai semnifi
cativ cu cît producția de 
cărbune la nivel de în
treprindere a crescut în a- 
cest timp cu 12,8 la sută.

Asemenea preocupări 
există în fiecare brigadă, 
în fiecare sector. La secto
rul II, de exemplu, va
loarea economiilor obți
nute de la începutul a- 
nului la lemn și cherestea 
depășește 533 000 lei.. In 
economisirea de material 
lemnos s-a evidențiat bri
gada condusă de Ion Ni
colae cu 110 mc, Samoilă 
Pecs, 100 mc, Dumitru Bor- 
noiu _ 50 mc și multe al
tele. ~ 
obținute oglindesc cu pri
sosință marile rezerve de 
care dispun și în conti
nuare oamenii muncii de 
la Uricani privind redu
cerea cheltuielilor mate
riale, în general, și a con
sumului de lemn, în spe-

Desigur, rezultatele

cial, condiție hotărîtoare 
de creștere substanțială a 
producției nete.

Referitor la acest lucru, 
contabilul șef al întreprin
derii, Ion Geană, și secre
tar adjunct, cu probleme 
de propagandă al comi
tetului de partid, ne spu
nea ; „Toate 
obținute pînă 
sînt o confirmare a grijii 
privind valorificarea su
perioară a materiilor pri
me și materialelor, manifes
tate de oamenii muncii de 
la Uricani. Prin măsurile 
pe care le vom aplica în. 

■continuare în procesul de 
producție, colectivul nos
tru nu face altceva decît 
să materializeze indicați
ile secretarului general al 
partidului, tovarășul

cu pri- 
ju- 

combustibilului 
In acest sens 
la Uricani sînt 
intimpine săr- 

patri-

rezultatele 
în prezent

Nicolae Ceaușescu, 
vire la gospodărirea 
dicioasă a 
și energiei, 
minerii de 
hotărî ți să 
bătoarea eliberării 
ei și Congresul al XII-lea 
al partidului cu noi spo
ruri de producție, cu cît 
mai însemnate reduceri de 
cheltuieli materiale".
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Nou în economia municipiului

O simplă șaibă aduce 
economii de mii de lei
De multe ori, vagone- 

tele, fie goale, fie pline, 
rămîneau în trei roți sau 
chiar două. Cauza ? Rul
menții deteriorați prin 
căderea unei bile, o sin
gură bilă căzută atrăgea 
după sine dislocarea ce
lorlalte, și vagoneții tre
buiau scoși din fluxul de 
transport producînd nu
meroase perturbații.

Maistrul principal Ni- 
colae Dtnnitraș, de la sec
torul XII, transport al 
minei Vulcan a avut o 
idee pe care «r materiali
zat-o, mai întîi experi
mental, iar după ce a vă
zut că rezultatele sînt bu
ne, a trecut la aplicarea 
ei pe scară largă. Totul 
este cît se poate de sim
plu. In fața rulmentului 
exterior al vagonetului, 
s-a fixat o șaibă care 
împiedică scăparea bile

Maternitatea din Petroșani. Mamele Erzilia Ape- 
trea, Florica Sendache, Lenuța Marin, Aurelia Vențel, 
Ortelecan Lucia și Viorica Nemeș aduc un omagiu 
muncii competente a întregului colectiv medical, colec
tiv care in acest an a asistat 784 nașteri. In imagine 
micuțul Ortelecan împreună cu mama sa.

Foto : Ion LICIU Tîrgoviște. De fapt, am

Progresul economic rapid
(Urmare din pap. 1)

cărbuni care va ajunge nț 
anul 1985 la un nivel de 
85—88,3 milioane tone căr
bune net, din care 85 la. 
sută lignit. Producția spă
lată pentru cocs va creș
te cu 59 la sută**. Va fi 
amplificată activitatea de 
cercetare geologică —i 
prin alocarea unor fon
duri de 1,5—1,6 ori mai’ 
mari decit în cincinalul <xC- 
tual, cu precizarea că 
„sporirea rezervelor ex
ploatabile la 1 000 lei fon
duri cheltuite trebuie să 
constituie criteriul fun
damental al eficienței și 
calității lucrărilor geolo
gice1*. O altă orientare es
te formulată cu privire 
la investigarea complexă 
a zăcămintelor pe care 
trebuie să o asigure cer
cetarea geologică, pentru 
identificarea tuturor ele
mentelor utile cantonate 
intr-un cîmp minier. Se 
va acționa în Continuare 
în direcția mecanizării 
principalelor operații de 
lucru — tăiere, susține
re, transport — și moder
nizarea actualelor capa
cități precum și prin des
chiderea de noi cîmpuri 
miniere, concomitent cu 
extinderea tehnologiilor 
avansate și organizarea 
științifică a proceselor de 
muncă.

Producția- de cărbune a 
Văii Jiului, îndeosebi a 
celui cccsificabil, va cu
noaște o dinamică accen

lor, prelungind astfel 
timpul de funcționare al 
rulmenților și, implicit, 
perioada de funcționare 
a vagonetelor. Au fost 
confecționate pînă în pre
zent 4000 de șaibe, care 
au fost montate la 1000 
de vagonete. De reținut 
este faptul că șaiba se 
confecționează din deșeuri 
de tablă, și are o valoare 
ce nu depășește 2,50 lei 
bucata. Avantajele, în ca
zul parcului de vagonete 
de la I.M. Vulcan sînt 
considerabile, fiindcă nu
mai la un vagonet sînt 
necesari opt rulmenți, iar 
valoarea unui rulment es
te de 45 de lei.

Din luna martie, de 
cînd a început montarea 
acestor șaibe, nu s-a sem
nalat nici o defecțiune 
din cauza rulmenților. 
(P.G.)

tuată datorită măsurilor a- 
doptate pentru moderni
zarea întreprinderilor mi
niere și deschiderea de noi 
capacități în câmpurile mi
niere _ Hobiceni, Cîmpu 
lui Neag, Iscroni, Sălătruc, 
Răscoala și în perimetrul 
actualelor mine de la Lu- 
peni și Petrila. De pe. a- 
cum, colectivele miniere 
își mobilizează forțele a- 
vînd drept orientare indi
cațiile de mare valoare 
practică formulate de se
cretarul general ai parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eu privire la 
calea ce trebuie urmată 
pentru obținerea unor pro
ducții superioare de cărbu
ne ; creșterea productivită
ții muncii și a randamen
telor pe seama mecanizării 
și perfecționării tehnologi
ilor de lucru, ridicării ca
lificării profesionale, sti
mulării inițiativelor mun
citorești înaintate, folosirii 
cu maximă eficiență a do
tării tehnice, a forței de 
muncă și timpului de lu
cru. ,

Din prevederile proiectu
lui de Directive inserăm 
încă o precizare ce trebu
ie să stea in atenția orga
nizațiilor de partid, a tu
turor colectivelor de . mun
că din domeniul extracției 
cărbunelui; „o sursă tot mai 
importantă de acoperire a 
necesităților dezvoltării 
economiei naționale trebu
ie să devină recuperarea șt 
refolosirea tuturor mate
riilor prime și materialelor
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S-a consumat o ediție a insucceselor

Jubileul fotbalului din Vale 
trebuie întîmpinat cu rezultate deosebite

Fostul căpitan al echipei Jiul, ing. Petre Libardi, 
a oftat ușurat după ultima partidă de fotbal a ediției 
trecute, în compania Stelei. Prima sa „legislatură**, ca 
președinte al clubului, a fost marcată de emoții, de 
neșansă, abia în minutul 3032 Stoichiță a „parafat** 
răminerea în prima divizie. Noul sezon a demarat de
ja, motiv pentru a-1 avea ca interlocutor pe omul de 
la „cîrma" Jiului. Firește, ne interesează, în primul 
rînd, turul de orizont asupra precedentei ediții.

— Pentru Jiul a fost un
campionat de un slab ni
vel valoric, de cînd am 
pus ghetele în cui n-am 
trăit asemenea emoții. A 
evoluat o echipă fără pu
tere de luptă, exceptînd 
partida cu militarii bucu- 
reșteni, fără concentrare în 
joc, fără o idee de joc bi
ne ■ conturată.

_ Explicația ?
— Lotul echipei nu a 

fost omogen. Rezervele nu 
s-au ridicat la nivelul ti
tularilor. Apoi, accidentă- ■ 
rile, suspendările, compor
tamentul submediocru al 
unor jucători care se pre
tindeau de valoare. Obiec
tivul propus în toamna lui 
78 — clasarea pe o pozi
ție mediană, în limita lo
curilor 8—10, era totuși u- 
șor de atins. Am pierdut, 
mai ales în retur, puncte 
pe teren propriu, cu Biho
rul, cu Poli Iași, fără a 
mai vorbi de golul victo
rios al lui Rozsnay, înscris 
foștilor săi coechipieri din 
Vale, de egalul cu Dinamo, 
tot acasă. 31 de puncte a- 
diționate plus cele 5 pier
dute pe teren propriu, 
ne-ar fi adus pe locul VI 
în clasamentul final. Grav 
este și faptul că in retur 
am făcut deplasările doar 
de dragul lor, ne-am în
tors împovărați de goluri i 
1—4 la Baia Mare, 1—5 la 
Dinamo, 0—3 la Chimia, 
1—3 la Olimpia, 0—2 la
Arad, Craiova, Buzău și 

rezultate din procesul de 
producție și de consum". 
In întreprinderile miniere 
s-a făcut un important pas 
calitativ prin introducerea 
susținerii metalice care a 
condus la reducerea consi
derabilă a consumului de 
lemn. In acest stadiu de 
progres se cere o severă 
gospodărire a fierului, iar 
inițiativele declanșate pen
tru recuperarea armături
lor metalice, aflate doar 
la început de drum, tre
buie să fie continuate cu 
tot mai multă perseveren
ță întrucât este stabilit ca 
in 1985, necesarul pentru 
nevoile interne ale econo
miei să fie asigurat în pro
porție de 40 Ia sută din re
cuperări de material feros, 
acțiune organizată in mod 
sistematic și constant.

Proiectul de Directive 
prevede creșteri de produc
ție și în celelalte ramuri 
la care o contribuție spo
rită va aduce și Valea Jiu
lui : fibre și fire artificiale, 
mobilă, țesături, tricotaje, 
confecții, industria alimen
tară. Înființarea capacități
lor de producție pentru a- 
ceste ramuri, in Valea Jiu
lui, argumentează încă o- 
dată ideea dezvoltării mul
tilaterale a unui centru 
industrial, echilibrul stabi
lit între măi multe ramuri , 
și subramuri pentru o de
plină valorificare a forței 
de muncă și a celorlalte 
posibilități pe care le ofe
ră fiecare zonă economică 
a țării.

fost mereu învinși la dife
rență de cel puțin două 
goluri. A atirnat greu in 
cumpănă automulțumirea 
unor jucători, tocmai- a- 
ceia care trebuiau să dea 
tonul d£ mobilizare^ să 
asigure un climat de încre
dere. Am fost siliți să pu
nem sub semnul întrebării 
modul cum și-au apărat u- 
neori, unii jucători șansa, 
atît la Petroșani cît și în 
deplasare.

_ Compartimentul care 
a nemulțumit mai mult a 
fost...

— ...apărarea. „Zestrea" 
pasivului ne-a asigurat un 
dezonorant loc IV la pe
riferie, după A.S.A., Chi
mia și Olimpia. Nu-mi a- 
duc aminte ca, în ultimii 
15—16 ani, să fi primit 51 
de goluri, îritr-o ediție. Cu 
o apărare în care s-au a- 
liniat nume de talia lui 
Cavai, Ciupitu, Bădin, în

Dialog cu președintele clubului 
Jiul Petroșani

care s7au încadrat fotbaliști 
de' perspectivă ca Petre Gri- 
gore sau Rusu.

— Retrospectiva demons
trează însă că „aportul" 
mijlocașilor și înaintașilor 
n-a fost de neglijat.

— S-a uitat adesea de 
faza de apărare, totul a 
fost lăsat în seama ultimei 
linii.

_ Apropo, care o stilul 
de joc al Jiului ?

— Ne-am întrebat și noi. 
Dialogul conducerii clubu
lui cu antrenorii nu s-a 
soldat fructuos. Mă aștept 
să fiu interpelat și pe te
ma pregătirii fizice.

—■ Exact. Jucătorii Jiu
lui „dispar" după minutul
70.

— Motivația e simplă. O 
primă cauză obiectivă — 
nu dispunem de mijloace 
moderne de recuperare 
(saună, oxigenare, vitami- 
nizare etc.). La antrena
mente s-a preferat pregăti
rea statică ; în partidele 
amicale, ori adversarii nu 
ne-au pus probleme (aca
să), ori pur și simplu, deși 
din eșaloanele inferioare, 
ne-au ridiculizat: 0—6 la 
U. Cluj-Napoca, înfrîngere 
la Cugir ș.a.m.d. Jucătorii 
noștri au manifestat o a- 
numită „blazare". Nu s-au 
arătat interesați de pregă
tirea lor fizică. Au existat 
și derogări de la regimul 
de viață sportivă.

_ Caracterizați succint 
jocul celorlalte comparti
mente ale echipei !

— Jucătorii din linia 
mediană și-au „divizat" ex
cesiv sarcinile. Stoica a 
preferat sistemul defensiv, 
dar nu întotdeauna și-a 
îndeplinit misiunea de a- 
coperire. Spre exemplu, 
datorită greșelilor sale de 
marcaj, la Timișoara, am 
primit două goluri. Mul-
țescu, afectat de recidivele 
accidentărilor, n-a contat 
practic spre final. Stoichi
ță, cu un plus de perso
nalitate, inregistrînd sal
turi calitative, a emigrat
uneori în „zone moarte", 
în fazele de atac nu s-a

arătat decis la finalizare. 
Excepție notabilă în ulti
ma partidă cu Steaua. Gu- 
ran, o promisiune în tur, 
n-a manifestat ambiție de 
a se autodepăși, de a Răs
punde încrederii investite 
în el. In atac, Sălăgean s-a 
„remarcat" drept campion 
al nesportivității — cinci e- 
tape suspendare, randa
mentul său a fost inferior 
edițiilor anterioare. In 
partidele de acasă, Bucu- 
rescu a „tras" după el a- 
tacul, dar manifestă prea 
multă dragoste pentru ba
lon. In plus este ușor del 
timorat printr-un joc a- 
gresiv. Dumitrache a fost.

o vreme, util, a înscris go
luri prețioase. Apoi ori 
boala, ori lipsa de pregă
tire l-a îndepărtat de •- 
chipă. „Soluția Iancu" a 
fost totuși acceptabilă.

— Din păcate, coechipie
rii lui n-au înțeles că Ian
cu trebuie să fie emul de 
gol, n-ap ținut Cont de 
particularitățile personali
tății Iui, l-au evitat chiar 
în detrimentul echipei. Am 
mai aduce în discuție an
trenorii și juniorii.

— Ene II a dat dovadă 
de lipsă de interes sau 
poate pregătirea lui n-a 
fost pe măsura necesități
lor, iată de ce s-a renunțat 
la serviciile lui. Nicolae 
Oaidă a făcut multe lu
cruri bune, dar n-a reușit 
încă să-și impună presti
giul de antrenor în prima 
divizie, mai are de făcut 
multe pentru a suda su- 

• fletește echipa, a-și apro
pia jucătorii. Trebuie să 
impună o concepție de joc 
„stil Ji-ul“ ! Avem două e- 
chipe de juniori — în pri
ma divizie și la republi
cane — în total vreo 40. 
De acumi pepiniera noastră 
va fi Grupul școlar- minier 
Petroșani. Directorul gru
pului, ing. Ion Cruceru, iu- ' 
bește fotbalul, e cooptat în 
conducerea clubului nos
tru. Acolo muncește cu re
zultate excelente în fotbal 
profesorul de educație fi
zică Dorel Vladislav, dar 
menționez și alți profesori, 
care predau matematicile 
_ Ilie Lepădatu, limba 
română — Mircea Muntea- 
nu și Ionel Pădureanu și 
ne oferă un neprecupețit 
sprijin. Dintre juniori, Poc- 
șan a fost promovat în 
lotul primei echipe, în ta
băra de la Bistrița se află 
Moldovan, alți doi băieți 
au răspuns chemării în ta
băra de la Brad.

— In „duelul" nostru 
sportiv, să privim și pers
pectiva, tovarășe Petre Li
bardi.

— Pregătirea pentru 
noul sezon a demarat în 

urmă cu o săptămînă. S-a 
făcut vizita medicală, ju
cătorii s-au reacomodat du
pă scurta vacanță. Unii au 
întîrziat din motive o- 
biective — datorită trata
mentelor medicale și exa
menelor.

_ Apreciem sinceritatea 
dv„ faptul că nu ați arun
cat cenușă in capul altora, 
că împărțiți cu ceilalți fac
tori responsabili partea de 
vină pentru degringolada 
Jiului din plutonul echipe
lor de valoare. Anticipați 
despărțirea de unii jucă
tori ? Ce nume noi vor fi
gura în Iotul divizionarei 
A din Vale ?

— Deocamdată, clubul 
nostru n-a renunțat la 
vreun jucător. Cu ei am 
avut și succese, dar îm
preună am înregistrat și 
„căderea" neonorabilă. 
Doar Mulțescu, după ulti
ma partidă a returului, 
și-a manifestat dorința să 
joace la Dinamo București. 
Actualele prevederi ale re
gulamentului de transfe
rări îi sînt însă potrivni
ce. Vrem să aducem un su
flu nou, tineresc, în echi
pă. Ne-am gîndit la o se
rie de jucători din județul 
nostru și din alte județe 
fără divizia A. Toți pro
vin din eșaloanele inferioa
re B și C. Cu certitudine 
pot anunța suporterii că 
Boca este bun legitimat 
pentru Jiul. Și-au expri
mat adeziunea pentru for
mația din Vale mijlocașul 
Varga de la Mureșul De
va și Stana (U. Cluj-Napo
ca), lăsat la vatră la echi
pa care l-a consacrat — 
C.F.R. Simeria. Asupra al
tora nu ne putem deocam-' 
dată pronunța. Unii tră
iesc emoțiile examenelor 
de admitere la I.M.P., alții 
vor fi supuși în continua
re, la testări în teren, aș
teptăm acordul unor clu
buri și asociații sportive. 
Doar în ziua de 26 iulie 
vom putea furniza supor
terilor date concrete des
pre lotul echipei.

_ Ce-și dorește președin
tele clubului în noua edi
ție ? |

— Mă „roade" ideea că 
nu s-a înțeles faptul că di
vizionara A Jiul nu est® 
doar echipa combinatului 
minier, a Petroșaniului, ei a 
întregii Văi a Jiului. Mă 
gîndesc la sprijinul moral 
și material al unor unități 
economice și instituții din 
municipiul nostru. La fap
tul că numărul suporteri
lor pentru o competiție de 
cel mai înalt rang al soc- 
cerului este extrem de 
mic, față de alte orașe din 
țară și echipe din diviziile 
inferioare, (media cea mai 
scăzută de spectatori a di
viziei A). Galeria își ad
monestează adeseori ne
sportiv favoriții. Altădată 
tribunele ne conduceau la 
victorie, ne scoteau din im
pas, „punctul" obținut de 
ele ne detașa de adversari. 
ANUL 1980 _ CEL DE-AL 
60-LEA AN DE 1O1BAL
SUB CULORILE JIULUI 
PETROȘANI — să se 
constituie intr-un junueu 
onorat cu succese pe mă
sură sa ! Și la primul in
terviu pe care am să-1 dau 
să nu mai am prilejul 
să-mi pun, cum bine ați 
zis, cenușă în cap, adică 
președintele clubului Jiul 
Petroșani să aibă cu ce se 
lăuda în fața iubitorilor de 
fotbal.

Ion VULPE
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Din inițiativa și sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 

ieri a avut loc

Consfătuirea de lucru 
cu proiectanți tehnologi

ZJCTUZILIT  ̂TE4

Vizita primului-ministru 
al guvernului român, tovarâșul 

llie Vețdeț, în R.P. Ungară

și de construcții

BUDAPESTA 16 (Ager
pres). Luni dimineață a 
sosit la Budapesta tovară
șul llie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului Republi
cii Socialiste România, ca
re efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în Re
publica Populară Ungară, 
la invitația președintelui

Consiliului de Miniștri, 
Gyorgy Lazar.

★
Tovarășul llie Verdeț, și 

persoanele oficiale carc-1 
însoțesc au depus coroane 
de flori la Monumentul E- 
roilor unguri din Budapesta 
și la Monumentul Eroilor 
români din Rakosliget.

(Urmare din pag. 1)

ririi eficienței întregii ac
tivități. In mod deosebit a 
fost subliniată necesitatea 
de a se lua toate măsurile 
pentru accelerarea acțiunii 
de tipizare a metalului, a. 
mașinilor-unelte, motoare
lor și utilajelor și în 
general, a produselor indus
triei constructoare de ma
șini, a materialelor de cons
trucții, produselor chimi
ce, produselor din lemn, 
precum și ale celorlalte ra
muri industriale. Totodată 
s-a Pus un accent deosebit 
pe necesitatea adincirii ti
pizării în domeniul cons
trucțiilor industriale, al 
construcțiilor agrozootehni
ce, din transporturi, pre
cum și a construcțiilor so- 
cial-culturale.

Secretarul general al 
partidului a subliniat că 
acțiunea de tipizare tre
buie să se finalizeze în 
standarde și cataloage de 
produse, cu caracteristici 
precise, obligatorii în în
treaga activitate de proiec
tare și execuție. In cadrul 
tipizării va trebui să se pu
nă un accent deosebit Pe 
limitarea la minimum a 
țipurilor de materiale, sub- 
ansamble și produse finite 
utilizate de economia na
țională, care să asigure 
creșterea productivității 
muncii și a eficienței pro
ducției, ridicarea mai ac

centuată a nivelului teh
nic al produselor, simpli
ficarea activității de pro
iectare, desfășurarea în con
diții mai bune a întregii 
activități economice.

Un obiectiv esențial va 
trebui să-l constituie re
ducerea substanțială a con
sumurilor de materii pri
me, materiale și energie, a 
importurilor, concomitent 
cu îmbunătățirea calitativă 
a produselor, urmărindu-se, 
în acest domeniu, situarea 
la nivelul celor mai bune 
realizări atinse Pe plan 
mondial.

în încheierea consfătui
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că specialiștii 
din cercetare și proiectarea 
tehnologică și de construc
ții, inobilizîndu-și larg în
treaga l°r capacitate de 
creație, conlucrînd tot mai 
strîhs cu muncitorii, teh
nicienii și specialiștii din 
întreprinderi, își vor în
deplini Cu succes sarcinile 
de răspundere ce le revin în 
legătură cu desfășurarea 
activității de tipizare în 
toate ramurile economiei 
naționale, asigurînd astfel 
folosirea la un nivel supe
rior a mijloacelor de pro
ducție, a materiilor prime, 
materialelor și energiei, ri
dicarea la o nouă calitate 
și o eficiență sporită a în
tregii activități de produc
ție.

Evoluția situației din Nicaragua
MANAGUA 16 (Ager- 

pres). Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională (FSLN) 
din Nicaragua a anunțat 
că forțele sale controlea
ză, în prezent, în întregime 
provincia Carazo, de la sud 
de Managua. Totodată, tru
pele somozlste sînt atacate 
puternic și în unele zone 
ale capitalei. După cum 
remarcă agențiile interna
ționale de presă, în rîndul 
Gărzii Naționale, fidelă 
dictatorului, se observă o

reală derută exprimată și 
prin nenumărate dezertări.

Noi victorii asupra for
țelor regimului somozist au 
obținut insurgenții și în 
provincia Matagalpa, Ia 
Las Calabazas, unde arti
leria FSLN a doborît un 
avion „C-47" aparținînd 
Gărzii Naționale, precum 
și în provincia Granada, la 
Nandaime, unde a fost, do
borît un alt aparat, un 
„C-46“ care încerca să a* 
provizioneze cu arme și 
muniții trupele somoziste.

Grupul de șantiere fnergoconstrucția
Dera-Mintia
ÎNCADREAZĂ

ABSOLVENȚI Al TREPTEI I DE LICEU 
pentru calificare în următoarele meserii 1

— dulgheri
— fierar beton

- ‘ — instalator sanitar
ș — instalator ventilații

— izolatori termici

.De asemenea, încadrează
ABSOLVENȚII TREPTEI A ll-A DE LICEU 

în următoarele meserii :

.- mecanici auto Diesel și Benz
% — tinichigiu auto

— sudori autogen
— instalatori sanitari
— tinichigiu constructor și ventilații
— izolatori termici

Informații suplimentare la sediul Grupului 
din Nlîntia sau telefon 13220 - 13221.

Componența noului
BEIRUT 16 (Agerpres). 

După întrevederea pe care 
a avut-p cu președintele 
Libanului, Elias Sarkis, 
primul ministru desemnat. 
Selim Al-Hoss, a anunțat 
luni componența noului gu
vern, în care figurează 12 
membri, .șapte deputați și 
cinci personalități politice 
din afara Parlamentului,

guvern al Libanului 
printre care Charles He- 
lou, fost șef al statului în 
perioada 1964—1970, numit 
ministru de stat.

Fuad Boutros a fost nu
mit vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe, 
în timp ce Ministerul A- 
părării a fost încredințat 
lui Joseph Skaff.

Ciocniri armate în Iran
TEHERAN 16 (Agerpres), 

Un comunicat publicat de 
agenția PARS, reluat de a- 
genția France Presse, in
formează că luni a inter
venit un acord între gu
vernatorul general al pro
vinciei Kurdistan și „o 
parte a Consiliului regio
nal din Sanadadj", în le
gătură cu reinstaurarea 
calmului în orașul Mari- 
van, unde, în urma unor 
ciocniri violente, au fost 
ucise, sîmbătă, 24 de per
soane și rănite alte apro
ximativ 40.

Pe de altă parte, agen
ția France Presse infor
mează că Aii Alavi guver
natorul orașului Khoram- 
shahr, din provincia Khu- 
zestan, unde, începînd de 
duminică, au loc violente 
ciocniri armate, și-a pre
zentat demisia. Potrivit u- 
nor surse informate — 
menționează agenția — lup
tele se dau între forțele 
de ordine și „gardienii re
voluției", pe de o parte, și 
cei considerați contrarevo
luționari pe de altă parte.

Mica publicitate
VIND Fiat 1100, Uricani, 

Valea de Brazi nr. 70. (576)
PIERDUT diplomă de 

absolvire a Școlii generale 
de 7 clase, eliberată în a- 
nul 1963, de Școala gene
rală a comunei Șerbănești. 
județul Olt, pe numele Țin
ea Constantin. Se declară 
nulă. (577)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a 8 clase elibe
rată de Școala generală 
Schela, comuna Alexandru 
Ioan Cuza, județul Iași, în 
anul 1968, pe numele Blaj 
Mihai. Se declară nulă. 
(579)

ANU..Ț DE FAMILIE
SOȚIA Iustina, fiii, 

nurorile, frații și nepoții 
anunță cu adîncă durere 
că azi, 17 iunie 1979, se 
împlinește un an de la 
dispariția scumpului soț, 
tată și bunic, a celui ce 
a fost
BALOGH FRANCISC 

(577)

I.I.P.P. „PECO“ 
Timișoara 
Depozitul 

Vulcan 
anunță :

La toate stațiile 
PECO din Valea 
Jiului SE ACHIZI
ȚIONEAZĂ ACU
MULATORI UZAȚI 
de la beneficiarii și 
turiștii interni.

FILME

Observarea atentă a re
alităților Europei con
temporane permite să se 
tragă conluzia că eforturi
le în vederea statornicirii 
securității și colaborării 
pașnice pe continent se 
desfășoară astăzi în con
diții calitativ noi, care
oferă șanse sporite de 
succes. Se poate afirma că 
în decursul anilor s-a pro
dus o permanentă și subs
tanțială lărgire și diversi
ficare a relațiilor bilate
rale dintre statele euro
pene pe toate planurile — 
politic, economic, tehni- 
cp-științific, cultural. Spo
rește neîncetat numărul 
acordurilor, convențiilor, 
înțelegerilor în cele mai 
diferite domenii, menite 
să confere o bază solidă, 
de durată, acestor relații ; 
capătă o tot mai largă 
amploare acțiunea pentru 
lichidarea discriminărilor 
și barierelor artificiale 
în calea schimburilor co
merciale, pentru statorni
cirea principiilor echită
ții și avantajului reciproc 
în relațiile economice in- 
tercuroperie, acțiuni la ca
re România socialistă și-a 
adus și își aduce o con
tribuție esențială. Are loc 
o evoluție constantă, deși 
sinuoasă, spre îmbunătăți
rea atmosferei generale a 
raporturilor pe plan euro
pean, se amplifică contac
tele politice la toate nive
lurile, au loc vizite și în- 
tîlniri între conducătorii 
de state, se angajează ne
gocieri în vederea regle
mentării unor probleme a-

flate încă în suspensie.
Analiza lucidă, realistă, 

profund științifică făcu
tă de partidul nostru în 
legătură cu situația actu
ală din Europa, elocvent 
exprimată în repetate rîn- 
duri de președintele Nicolae 
Ceaușescu conduce la ide- 
ea majoră că, acum, este 
necesar să se intensifice 
eforturile tuturor popoa-

pașnic al continentului 
nostru.

In lumina rezultatelor 
slabe ale reuniunii de la 
Belgrad se impune trece
rea hotărîtă, efectivă, 
rezultate palpabile la 
plicarea prevederilor 
care au subscris, în 
șefii de stat sau de 
vern din 35 de țări ale 
lumii, exprimînd voința

cu 
a- 
la 

1975, 
gu-

România, țară socialis
tă europeană, vital inte
resată în asigurarea pă
cii și securității interna
ționale, a condițiilor ne
cesare pentru desfășura
rea vastei opere construc
tive în care este angaja
tă, atribuie securității 
rope,ne semnificația
nui obiectiv de primă 
portanță al politicii

eu- 
u- 

im- 
sale

relor europene în vede
rea traducerii în viață a 
prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în 
ropa (C.S.C.E.). Este o 
titudine incontestabilă 
încheierea cu succes 
C.S.C.E. a constituit o 
torie fără precedent a 
țiunii, a înțelegerii dintre 
statele acestui continent, 
locul unde s-au declanșat 
cele două conflagrații 
mondiale și unde, astăzi, 
sînt concentrate cele mai 
mari efective și forțe mi
litare, cele mai puternice 
arsenale și se află față în 
față cele două blocuri 
litare. . Indiscutabil, 
doptarea documentelor 
la Helsinki nu poate 
considerată decît începu
tul unui progres în vede
rea asigurării unui viitor

Eu- 
cer- 

că 
a 

vic- 
ra-

ml
a
de
fi

efectivele

popoarelor din Europa, și 
nu numai din Europa, de 
a se ajunge la asigurarea 
climatului de pace și co
operare, la profilarea u- 
nui curs ireversibil al des
tinderii. Popoarele euro
pene nu se vor simți în 
siguranță, nu se vor bucu
ra de o reală securitate, 
dacă sporesc
militare și depozitele de 
arme, inclusiv nucleare, 
întreaga evoluție 
a relațiilor intereuropene, 
mutațiile politice 
avut loc, precum și con
ținutul și spiritul .contac
telor oficiale la nivelul fo
rurilor de decizie din sta
tele continentului pun pe 
primul plan necesitatea de 
a se trece acum de 
faza declarațiilor de 
ne intenții la cea a 
țiunilor practice, concrete.

externe. Este un fapt larg 
recunoscut pe plan . inter
național că România soci
alistă, prin politica sa ac
tivă, principială, de pace 
și colaborare cu toate sta
tele lumii, indiferent de 
sistemul social-politic, po
tențial economic sau mili
tar, de așezare geografi
că, militează neobosit pen
tru afirmarea unor rela- 

'ții noi, la baza cărora pu-
recentă ne principiile independen

ței și suveranității națio- 
care au nale, egalității în drep

turi, neamestecului în tre
burile interne, renunțării 
la forță și la amenințarea 
cu forță ; se pronunță ferm 
pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice, prin tra
tative, a stărilor de 
cordare și conflict, a 
chidării fenomenului 
dezvoltării și edificării u

nei noi ordini economice 
internaționale.

Atașată profund cau
zei securității pe conti
nentul nostru și acționînd 
continuu pentru aplicarea 
în viață a Actului 
de la Helsinki ca 
unitar, România a 
derat întotdeauna 
al ca, în cadrul procesu
lui de edificare a securi
tății europene, destinde
rea politică să fie comple
tată cu măsuri de dezan
gajare militară și dezar
mare. „Noi considerăm — 

'sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că 
reuniunea de anul viitor de 
la Madrid trebuie să ' dea 
un nou impuls înfăptuirii 
tilturor prevederilor docu-' 
montelor semnate la Hel
sinki și, în mod deosebit, 
să deschidă calea trecerii 
la dezangajare militară, la 
dezarmare și, în special, 
la dezarmarea nucleară. A- 
vem în vedere, în cadrul 
acestor măsuri, desființarea 
^locurilor militare, a 
zelor militare străine, 
tragerea trupelor de 
teritoriul altor state, crea
rea unui climat de încre-

final 
un tot 
consi- 
esenți-

ba- 
re- 
pe

la 
bu- 
ac-

în-
li-

sub-

dere și securitate pentru 
toate statele. Numai pe 
această cale putem asigu
ra realizarea în fapt a u- 
nor relații noi, de egalita
te, de încredere, putem 
înfăptui securitatea și co
operarea în Europa și des
chide perspectiva unei păci 
trainice pe continent și in 
întreaga lume“. ' ’

Marin GHEORGHE

PETROȘANI — 7 No- . 
iembrie : 80 de husari ; I 
Republica : Un om de . 
zăpadă ; Unirea : Viața I 
merge înainte. "

PETRILA : Aleargă I
după mine ca să te I 
prind. I

LONEA : Omul fără | 
identitate. ■

ANINOASA : Excursie I 
ciudată. *

VULCAN : Brațele I
Afroditei. !

LUPENI — Muncita- | 
resc : Vară tîrzle. I

TV |
9,00 Sinteze recapitu- • 

lative pentru elevi. 
10,00 Film se
rial Calvarul. Reluarea 
episodului 4. 10,50 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Din 
tainele meseriilor. 16,25 
Almanahul pionierilor. < 
16,50 Din țările socialis- | 
te : R.S.F. Iugoslavia. . 
17,00 Muzică din opere I 
în interpretarea basu- ’ 
lui Nicolae Florei. 17,20 I 
Patrie, aripa mea — e- I 
misiune în versuri. 17,40 I 
Irakul contemporan. | 
18,00 Festivalul național ■ 
„Cîntarea României". | 
18,20 Film despre dez- 
voltarea sistemului e- I 
ducațional în țara noas- • 
tră. 18,50 1001 de seri, I 
19,00 Telejurnal. 19,15 I 
In dezbaterea țârii — I 
Proiectul de directive a- I 
le Congresului al XII-lea | 
al P. C. R. 19,45 Lupta | 
antifascistă în România , 
(III). 20,15 Seară de tea- I 
tru: „Musafirul de du- 
minică" de Petre Ispas. I 
21,35 Telejurnal. *
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