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Proiectul de Directive în dezbaterea însuflețită a națiunii

în dezvoltarea ramurilor prelucrătoare, 
diversificarea și creșterea competitivității produselor

Reluăm o idee majoră 
din capitolul care a pri
lejuit comentariul nostru 
precedent, pe marginea 
proiectului de Directive : 
„In actuala etapă, lărgirea 
și gospodărirea judicioasa 
a bazei proprii de ma
terii prime și energie cons
tituie o condiție fundamen
tală a dezvoltării in ritm 
înalt a întregii economii, a 
asigurării progresului ge
neral al societății**. Adău
găm o altă idee puternic* 
reliefată, desprinsă din 
capitolul asupra căruia ne 
oprim în rîndurile de față: 
„Planul cincinal 1981-1985 
asigură dezvoltarea inten
sivă a ramurilor și sub- 
raniurilor prelucrătoare, 
în vederea ridicării subs
tanțiale a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
realizării unui grad su-
perine de--valorificare a re
surselor de materii pri
me și energie**. Așadar, o 
corelație deplină între dez
voltarea bazei de materii 
prime și energie și dezvol
tarea ramurilor industri- 

- ei prelucrătoare ! Această 
corelație este posibilă a- 
colo unde elaborarea indi
catorilor are la temelie 
cunoașterea temeinică a 
realităților și posibilități
lor din fiecare domeniu de 
activitate, integrarea de
plină a industrializării, a 
dezvoltării economice cu 
interesele generale ale 
colectivității, înțelegerea 
justă a tendințelor- ce

Promovăm 
consecvent 

MECANIZAREA
• In 1977, sectorul II 

de la I.M. Vulcan extră- 
o 

de 
în

gea, prin mecanizare, 
cantitate de cărbune 
62 498 tone • Numai 
primul semestru al anului 
1979 s-au extras, folosin- 
du-se susținerea metalică 
individuală, iar la un a- 
bataj tăierea mecanizată 
cu combina, o cantitate de 
cărbune de 65 271 de tone 
dintre care numai cu 
combina 23 732 de tone • 
Consumul de lemn de mi
nă în acest an s-a redus 

substanțial, făcindu-se o 
economie de 14 mc la 
1 000 de tone • 60,3 la su
tă din producția sectorului 
pe primele șase luni a 
fost extrasă mecanizat.

Am fost foarte nerăb
dător să citesc aprofundat 
proiectul de Directive 
Congresului ai XII-lea 
oarece lucrînd într-o 
mură , importantă a 
dustriei ■— în minerit

Ing. Nicolae VUCAN, 
șeful sectorului II, 

I.M. Vulcan

ale 
de- 
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străbat economia mondia
lă. O viziune științifică, u- 
nitară asupra unei com
plexități de ramuri și sub- 
ramuri străbate proiectul 
de Directive, punînd în 
lumină realismul obiecti
velor stabilite de partid, 
capacitatea oamenilor mun
cii de a le înfăptui, orien
tarea generală a societății 
spre un stadiu superior al 
dezvoltării sale multilate
rale.

Pînă 
atinse 
ție cu 
de 1980 la oțel, pe baza u- 
nor procedee tehnologice 
mai economicoase din punct 
de vedere energetic, la 
cupru, plumb și zinc, prin

în anul 1985 vor fi 
nivele de produc- 
mult sporite față

Vom acționa ferm 
pentru asimilarea de noi 
utilaje și îmbunătățirea 

calității
Am urmărit cu viu inte

res proiectul de Directive. 
Constructor de utilaje fiind, 
am- desprins sarcina ce re
vine întreprinderii noastre 
în viitorul cincinal. Meni
rea noastră, a constructori
lor de utilaj, așa cum re
zultă din documentele date 
recent publicității, este de 
a participa cît mai intens 
lă mecanizarea lucrărilor : 
din subteran. Fiecare om 
al muncii, fiecare comunist 
din întreprinderea noastră 
cunoaște acest lucru și ac
ționează ca atare. Uzina se 
găsește în prezent în a do- 
ua etapă de dezvoltare, e- 
tapă în care vor spori sim- : 
țitor capacitățile de pro
ducție; Este vorba de o sec
ție modernă de hidraulică, 
de o secție de mașini pen
tru abataje și prototipuri, , 
o secție de montaj a sus
ținerii mecanizate. Se vor 
extinde în același timp sec
țiile turnătorie și tratament 
termic. Dotarea acestor sec
ții cu aparatură modernă,
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valorificarea cu randamen
te îmbunătățite a materi
ilor prime miniere. In pro
ducția de aluminiu, se va 
pune accentul pe creșterea 
gradului de prelucare în 
produse laminate și ex
trudate. Va fi extinsă 
producția metalelor 
rare și va începe fabrica
rea metalelor greu fuzibi- 
le și a aliajelor acestora. 
Ritmuri și proporții în
seninate vor fi obținute în 
industria construcțiilor de 
mașini, concomitent cu 
îmbunătățirea structurilor 
de producție în concor
danță cu tendințele actu
ale și de perspectivă ale

(Continuare în pag. a 2-a) 

cu mașini-unelte automate 
și semiautomate va permi
te o creștere a productivi
tății muncii în următorul 
cincinal cu 160 000 lei pe lu
crător. Producția de utilaj 
minier va crește, de ase
menea, în cincinalul 
1981—1985 cu 6 600 tone 
față de nivelul actualului 
cincinal. Producția netă va 
fi de 2,4 ori mai mare în 
1985 față de 1980.

Pornind de la proiectul 
de Directive ale celui de al 
XII-lea Congres, organiza
ția de partid, conducerea 
unității, toți oamenii mun
cii din uzina noastră se 
preocupă în mod deosebit 
de valorificarea judicioasă 
a materiilor prime, de gă
sirea unor soluții și tehno
logii care să contribuie la

Nicolae LOBONȚ, 
secretar adjunct al 

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

(Continuare in pag. a 2-a)
\ ■

/

In pagina a 3-a : 
INIȚIATIVELE 

' MUNCITOREȘTI 
expresii ale participării 
entuziaste, conștiente Ia 
înfăptuirea exemplară a 

sarcinilor economice

Nai complexe mecanizate in mentaj
LA I.M. URICANJ

La sectorul II al IM. U- 
ricani, al cărui colectiv ra
portează de la începutul a- 
nului un plus de peste 
9 000 tone de cărbune, pînă 
la finele lunii va fi pus 
în funcțiune un nou abataj 
dotat cu complex mecani
zat de tăiere și susținere. 
Prin intrarea în exploatare 
a noului utilaj, sectorul va

LA I.M. LONEA

Un nou complex de sus
ținere și tăiere mecanizată 
se montează la sectorul III 
de la mina Lonea. Este cel 
de al treilea complex ce 
va contribui la exploatarea 
stratului 3 și care, odată 
intrat în funcțiune, va 
spori cantitatea de cărbune 
extrasă prin mecanizare. 
„Modul în care este orga

Una din formațiile fruntașe Ia I.M. Vulcan, brigada condusă de Florea Petri- 
șor (în centru) care pe primul semestru al anului 1979 a realizat un plus de cărbune 
de 1241 tone. Foto : Gh. OLTEANU

*1

Plenara
Comitetului județean
Hunedoara al P.C.R.,
comuna cu sesiunea 
Consiliului popular 

județean
Ieri, a avut loc plenara Comitetului județean Hu

nedoara al P.C.R., comună cu sesiunea Consiliului 
popular județean.

La lucrările plenarei și sesiunii a participat to
varășul Constantin Ilăscălescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., plenară și sesiunea au aprobat elibe
rarea tovarășului Teodor Haș din rîndurile membri
lor Comitetului județean de partid, din birou Și din 
funcțiile de prim-secretar al Comitetului județean de 
partid și președinte al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean, urmînd să i se încredințeze 
alte sarcini de răspundere.

Plenara a cooptat în rîndurile membrilor Comi
tetului județean de partid și a ales în birou și în 
funcția de prim-secretar al. Comitetului județean de 
partid pe tovarășul IOAN CIUCU*.

Prin decret prezidențial, tovarășul Ioan Ciucu a 
fost delegat să îndeplinească și funcția de președinte 
al Comitetului executiv al Consiliului popular jude
țean.

Participanții la plenară și sesiune și-au exprimat 
și cu acest prilej aprobarea deplină față de politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, fa
ță de grija deosebită a conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea 
continuă a activității de conducere în toate domeni
ile vieții politice, economice și sociale. Totodată, par
ticipanții la plenară și sesiune s-au angajat cu hotă- 
rîre și fermitate ca în întîmpinarea celei de a 35-a 
aniversări a eliberării patriei și Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, să depună toate efor
turile pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor car? 
stau în fața organizației județene de partid, a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii și să obțină noi re
alizări în îndeplinirea planului și agajamentelor pe 
acest an, pe întregul cincinal.

In intimpmarea
2» ? celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării patriei

dispune de două abataje 
de mare capacitate înzes
trate cu tehnică modernă, 
de înalt randament. Mon
tajul noului complex a fost 
încredințat unei formații 
de lucru ce și-a cîștigat de
ja Un renume în execuția 
unor asemenea operații — 
cea condusă de maistrul 
electromecanic Gheorghe 
Șerbu.

nizată munca ne îndrep
tățește, ne spunea Ilie Pă- 
ducel, președintele comi
tetului sindicatului pe mi
nă, să sperăm că termenul 
de montare va fi scurtat, 
și scurtînd termenul de 
montare, bineînțeles că 
vom grăbi punerea în func
țiune a noii capacități de 
producție

La construcția noilor hale 
industriale de la I.U.M.P.

pe șantierul 
al noilor ha- ' 
de la I.U.M.

fost ter-

Avansuri 
față de grafice

De curînd, 
de construcții 
le industriale 
Petroșani a 
minat cel dintîi obiectiv 
prevăzut pp acest an. Fi
nalizarea construcției no
ului spațiu de pro
ducție — hala 100 — j a 
avut loc în avans cu cinci 
luni față de termenul pre
văzut prin grafice. Cons
tructorii lotului 4 Petro
șani al T.C. Ind. Brașov, 
cei care execută și celelal
te obiective cuprinse în 
programul de extindere a 
capacităților productive a- 
le întreprinderii de uti
laj minier, au atins stadii . 
de execuție mult avansa
te și la hala 101 — obiectiv 
ce va fi predat pînă la 
sfîrșitul acestei luni — cu 
4 luni în avans față de 
termenul prevăzut — pre 
cum și la hala 106.
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Colectivul de la S. S. H. Vulcan
Hotărît să îndeplinească 
în mod exemplar sarcinile

In primul semestru al 
anului curent, colectivul 
de oameni ai muncii de 
la S.S.H. Vulcan s-a cla
sat pe primul loc între 
secțiile I.R.I.U.M.P. ca ur
mare a rezultatelor bu
ne obținute la majorita
tea indicatorilor de plan. 
Producția globală a fost 
realizată în proporție de 
102,4 la sută, productivi
tatea muncii a fost depă
șită cu 1374 lei pe . lucră
tor, realizîndu-se impor
tante economii de energie 
electrică, combustibil și 
metal. Bilanțul prezentat 
în adunarea generală a 
oamenilor muncii a scos 
în evidență preocuparea 
permanentă, a conducerii 
secției în ceea ce privește 
buna organizare a pro
ducției și a muncii. Pre-
luînd și ’aplicînd iniția
tiva „Eu pro
duc, eu <;on-

pri-
maxi-

bitorii au avut o atitudine 
fermă, critică. Mai sînt, 
încă, multe rezerve 
vind folosirea la
mum a timpului de lucru, 
a poliservirii mașinilor u- 
nelte, întărirea 
disciplinei. Se impune, de 
asemenea, o 
mai intensă î,n 
privește 
pregătirii

ordinii și

preocupare 
ceea ce 

perfecționarea 
profesionale, a 

asimilării de noi produse. 
In euvîntul lor, vorbito

rii s-au referit și la 
cerea săptămînii de 
care a început la 1 
a.c., creindu-se în 
fel mai mult timp 
necesar refacerii forței de 
muncă, la faptul că și ei 
vor fi, alături de mineri, 
printre primii care vor be
neficia de mărirea retri
buției, cu începere die la 
1 august 1979.

.WA'.V.WA'.'.W/.W Adunarea ge
nerală a scos 

troiez, eu ras- Adunări generale ale cu pregnan- 
pund“, 
zile 
de 
Vi j dea,

redu- 
lucru, 
Iulie 
acest 
liber

(Urinare din pag. 1) proiecțanții și constructorii derne de. fabricație 
de utilaj minier din Valea industria textilă," 
Jiului care, printr-o strîn- 
să colaborare cu cadrele 
de specialitate din pro
ducție, printr-o activitate 
conceptivă intensă, sînt 
chemați să soluționeze in
tegral problemele viitoare 
ale mecanizării și automa
tizării minelor.

progresului tehnic, acțio- 
nîndu-se prin dezvoltarea 
cu prioritate a subramuri- 
Tor moderne — electroni
ca,

brigă- 
conduse . 
Nicolae 
Zeno Canea, 

hai Matyus s-au 
pat nu numai ca 
om să-și realizeze 
sarcinile de plan, ci și să 
dea lucrări de bună cali
tate, fapt care a făcut ca 
toate produsele să fie e- 
xecutate la timp și livrate 
unităților miniere la ter
menul stabilit. Majoritatea 
celor care au participat la 
dezbateri — Mircea Săn- 
dulescu, Ion Petcu, Teodor 

i Fiilop,
Vlaic, 
sub- 

oame- 
rea- 
sar- 
scos

în

in 
conco

mitent cu diversificarea 
structurii sortimentale la 
tricotaje, confecții, valori
ficarea -superioară a resur
selor pentru producția de 
încălțăminte, blănărie 
marochinărie.

Reține atenția ritmul 
diu anual de 7,2—8,2

daria casnică, precum șî 
fabricarea unei game sor
timentale adecvate de 
produse dietetice și pen
tru copii.

Corelația dintre ramu
rile industriale care asi
gură baza de materii pri
me și energie și ramurile 
industriale prelucrătoare 
este pregnant ilustrată prin 
orientarea spre un ‘ ni
vel tehnic sporit și o ca
litate superioară a pro
duselor, formulată în pro
iectul de Directive: „In 
toate ramurile, va trebui 
realizată îmbunătățirea 
standardelor și normelor 
interne, punerea lor de 
acord cu noile cerințe de 
calitate ale pieții interne 
și externe, 
progresului 
temporan“.

mecanica fină, mașini
le unelte, utilajele .tehno
logice complexe. „Indus
tria electronică, redăm o 
prevedere grăitoare din 
proiect, va creste în 1985 
față de 1980 de 2,3-2,4 ori 
fiind orientată cu precă
dere spre dezvoltarea pro
ducției mijloacelor de au
tomatizare și a tehnicii de 
calcul, a microprocesoare
lor, echipamentelor de 
electronică indus
trială și componentelor e- 
lectrontce. Va fi diversifi
cată și extinsă producția 
bunurilor electronice de 
larg consum, prin asimila
rea de noi tipuri de ra
dioreceptoare, casetofoa- 
ne, precum și a televizoa
relor color".

Consemnăm, în acest 
context, creșterea substan
țială _ de peste 2 ori — 
pe care o va înregistra 
producția de utilaj minier, 
îndeosebi pe seama asi
milării, adaptării și fabri
cării complexelor meca
nizate pentru subteran șl 
a altor instalații și echi
pamente moderne. Din a- 
ceastă prevedere, de mare 
însemnătate pentru eco
nomia municipiului nos
tru, rezultă îndatoriri ex
prese pentru cercetătorii,

Șl

me-
la

0 politică fermă, 
o viziune economică înaintată

cu exigențele 
tehnic con- 

In ideea ma
joră a transformării can
tității într-o nouă calitate 
superioară, colectivele de 
oameni ai muncii sînt 
chemate, să desfășoare o 
activitate rodnică, eficien
tă ’ 
de 
țe 
ve 
tehnic și calitativ", 
buind, pe această cale, lâ 
valorificarea cu cele mai 
bune rezultate a materiilor 
prime, la gospodărirea ju
dicioasă a avuției naționa
le și, prin acestea, la în
făptuirea programului de 
creștere a bunăstării tu
turor celor- ce muncesc.

Creșterile susținute, pre
văzute ip proiectul de Di
rective rețin atenția și al
tor colective de muncă 
din Valea Jiului. Producția 
de fibre și fire sintetice 
va spori în 1985 fată 
1980 de • - • - 
dezvolta 
de fibre 
domenii

. mentul 
ză creșterea va fi de 2,4— 
2,6 ori. In ramura exploa
tării și prelucrării lemnu
lui se va urmări sporirea 
gradului de valorificare a 
masei lemnoase, punîndu- 
se accentul pe creșterea și 
diversificarea producției de 
mobilă și a celorlalte pro
duse finite din lemn. Vor 
fi extinse tehnologii mo-

de
1,6—1,8 ori ; se va 
rapid producția 
și fire artificiale, 
în care la sorti- 
fire mătase visco-

sută prevăzut în ramura 
industriei alimentare,
pe seama valorificării e- 
ficiente a materiilor pri
me agricole. „In cadrul 
subramurilor producătoa
re de alimente de 
redăm în continuare
proiectul de Directive 
prevedere cu privire 
producția de carne, 
pește, uleiuri, zahăr
conserve, concoriiitent 
sporirea volumului de 
ducție, se va asigura 
tinderea gamei sortimenta
le cu noi produse calita
tiv superioare", 
vută în vedere 
substanțială, a 
de preparate și
rate culinare, pentru 
șurarea muncii în gospo-

bază, 
din 

o 
la 

lapte, 
și 

cu 
pro- 
ex-

„în vederea realizării 
produse cu performan- 
superioare, competitiv 
din punct de vedere 

contri-

evi- 
adezi- 

oame- 
de po- 
promo- 
Comu-

oamenilor muncii tă 
WWWWWWWWiWA deîlta 

unea
nilor muncii față 
tica consecventă, 
vată de Partidul 
nist Român în direcția ri
dicării necontenite â ni
velului de trai al celor 
ce muncesc, politică reflec
tată și de noua majorare 
a retribuțiilor cu începere 
de la 1 august a.c. între
gul colectiv al S.S.1I. și-a 
manifestat hotărîrea de a 
realiza și depăși sarcini
le de plan, de a executa 
lucrări de bună calitate. 
Rezultatele obținute la 
nivelul secției reflectă în 
primul rînd preocuparea 
organizației de partid, sin
dicat, U.T.C. a conducerii 
secției, a tuturor oame
nilor muncii pentru trans
punerea in viață a indica
țiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eu pri
vire la mecanizarea lucră
rilor In subteran. Ele sînt 
rodul gîndirii 
întregului colectiv, al 
nei bune organizări 
producției și a 
concluzie care, de 
ș-a desprins 
din dezbaterile ce 
vut loc în cadrul 
nării generale.

Mi- 
preocu- 
fiecare 
zilnic

Baidoc, Alexandru 
Ionel Efțițnie, Aurel 
Vasile Arbagic _ au 
liniat preocupările 
nilor muncii pentru 
lizarea și depășirea 
vinilor de plan. S-a 
in evidență, de asemenea, 
faptul că există o atitudi
ne înaintată față de mun
că.

O atenție deosebită
fost acordată 
de noi utilaje, 
nării cu materiale, 
tații produselor, 
unor însemnate economii 
de materii prime, precum 
și onorării angajamente
lor asumate. Desigur, au 
fost evidențiate și o serie 
de greutăți cu care co
lectivul secției se confrun
tă, deficiențe față de care 
în discuțiile purtate

a
asimilării 
aprovizio- 

cali- 
obținerii

și acțiunii 
u- 
a 

muncii, 
altfel, 

cu claritate 
au a- 
adu-

Asimilarea de noi utilaje
(Urinare din pag. 1)

redueerea cît mai substan
țială a cheltuielilor mate
riale, a costurilor de pro
ducție, Trebuie menționat 
faptul că dotarea tehnică 
de care dispunem în pre
zent, buna organizare a 
producției și a muncii au 
creat posibilitatea depăși
rii, în primul semestru al 
anului, a tuturor indicato
rilor de. plan. De pildă, in
dicatorul producție netă 
a fost realizat în proporție 
de 102,1 la sută, producția 
globală a fost depășită cu 
7,3 milioane lei, producti
vitatea muncii realizată a 
întrecut sarcinile planifica
te Cu 1611 lei pe fiecare 
om al muncii. Au fost eco
nomisite 246 tone de me
tal. La cheltuielile materia
le s-a înregistrat e redu
cere de 2 lei la • mie lei 
producție marfă. Toate a-

ceste realizări sînt pentru 
colectivul nostru un prilej 
de mindrie și totodată ne 
mobilizează în obținerea 
de noi și prestigioase suc
cese.

Indicațiile date de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru 
efectuată în uzina noastră 
au imprimat un suflu în
noitor activității de meca
nizare a lucrărilor din sub
teran. Experiența pe care 
am acumulat-o în dome
niul asimilării de utilaje 
demonstrează grăitor acest 
lucru. Pînă în prezent s-au 
asimilat deja 4 tipuri de 
complexe mecanizate (unul 
dintre acestea s-a și expe
diat minerilor de la Anl- 

complex de abataj 
scurt tip

Este a- 
creșterea 

producției 
semiprepa-

u-

Promovăm consecvent 
MECANIZAREA

(Urmare din pag. 1)

oamenilor 
le sporim co
in folosirea

am reușit să 
abatajele me- 

productivități de 
pe post, 

numărul *e-
din 
mi- 

stră-

Constantin GRAURE

In atelierul de armături TH Paroșeni al I.R.LU.M. Petroșani se taie profilele 
metalice. Foto : Gh. OLTEAN U

KW- ■ SKw’ ’ < ■

Un grup de pionieri de 
la școlile generale nr. 5 
și nr. 6 din orașul Petri- 
la au plecat, ieri, într-o 
tabără la Baia de Ara
mă. In această tabără 
pionierească ei vor pe
trece, alături de alți pi
onieri din țară, 12 zile de 
binemeritată odihnă ac
tivă. (V.S.).

De curînd, la I.M. Lo- 
nea au absolvit cursurile 
de calificare în meseria de 
mineri 54 de muncitori, 
iar în meseria de lăcătuși 
20. Deci fronturile de lu
cru de la mina Lonea 
vor dispune de încadra
re cu oameni cu califi
care corespunzătoare. 
(G.P.).

* ~~
In vederea diversifică

rii și îmbunătățirii 
lității prestărilor

servicii către -populație, 
cooperativa „Unirea’* în
cadrează, pe perioade re
glementate prin lege, 

. meseriași pensionari în 
specialitățile reparații și 
zugrăveli pentru locuin
țe, croitorie, tîmplărie,' 
tinichigerie și alte 
scrii. (T.V.).

mc-

ca
de

•w

na), 
pentru front
SMA-1 și SMA-2, combină 
de abataj CA-1 care a in
trat în probele de atelier 
și căreia in cîteva zile i se 
va face recepția de către 
beneficiar, transportor tip 
TRC-2 și instalația de u- 
mectat strate. Bineînțeles, 
nu ne vom opri aici. Vom 
acționa în continuare nu 
numai pentru asimilarea 
de utilaje ci. și pentru îm
bunătățirea calității acesto
ra. De fapt, în proiectul de 
Directive un loc aparte îi 
ocupă calitatea produselor. 
Dînd o mare importanță a- 
cestei probleme, construc
torii de utilaje sînt hotă- 
rîți să furnizeze unităților 
miniere utilaje de bună ca
litate și la timp.

Măsurile ce le vom lua 
în ceea ce privește califi
carea și specializarea ca
drelor sînt menite să ducă 
la îmbunătățirea continuă- 
a calității produselor. Con- 
știenți de faptul că spori
rea producției de cărbune 
are la bază mecanizarea 
complexă, constructorii de 
utilaje nu vor precupeți 
nici un efort pentru a se 
încadra în termenele de li
vrare a utilajelor. Rezerve
le de care dispunem în acest 
sens, precum și în ceea ce 
privește poliservirea mași
nilor unelte, întărirea ordi
nii și disciplinei, ne întă
resc convingerea că sarcini
le reieșite din proiectul de 
Directive ale celui de al 
XH-leă Congres al parti
dului pot fi realizate în 
întregime.

am vrut să cunosc prin
cipalele direcții de dezvol
tare în cincinalul viitor, 
sarcinile ce ne revin în 
acest domeniu. Sarcinile 
sînt foarte mobilizatoare 
și avînd o bază și o ex
periență acumulată dej 1 
în introducerea mecani
zării. avem certitudinea 
realizării lor. Alături de 
mineri, noi, tehnicienii 
și inginerii 
sectorul II al 
nei Vulcan ne vom
dui să găsim soluțiile cele 
mai adecvate pentru o 
exploatare care să ne per
mită realizarea de pro
ducții și mai mari. Spori
rea producției de huilă 
spălată pentru cocs cu 
59 la sută și realizarea u- 
nei producții nete de 85 
pînă la 88,3 milioane to
ne de cărbune, constituie 
pentru noi punctul de re
ferință în mobilizarea e- 
forturilor, în căutarea și 
descoperirea de posibili
tăți și resurse care să ne 
permită să creștem canti
tatea de cărbune - extras. 
Fiind într-o perioadă de 
tranziție de la exploata
rea clasică la mecanizare, 
este și firesc să avem și 
greutăți. In cadrul secto
rului am reușit să meca- 
nizăm o bună parte din 
lucrări, să folosim susți
nerea individuală metali
că înlocuind astfel lem
nul, economisind impor
tante cantități din acest 
material’ necesare în alte 
sectoare ale economiei 
noastre naționale. PriQtr-o 
mal bună organizare a 
muncii, prin găsirea celor 
mai eficiente soluții teh
nice vom reuși să depă
șim greutățile generate o- 
biectiv de configurația 
straturilor pe care le ex-

plotăm sau pe cele apăru
te ca urmare a trecerii de 
la metodele vechi de ex
ploatare la cele noi. Vom 
pune un accent deosebit 
pe educarea 
căutind să 
interesarea 
mecanizării.

Făptui că 
realizăm in 
canizate
aproape 7 tone 
că s-a redus 
cidentelor ne dă garanția 
că minerii din sectoruS 
nostru vot- fi și ntai re
ceptivi la nou. Plusul de 
cărbune realizat pe prime
le șase luni de brigăâte 
conduse de Florea Petri- 
șor (1241 de tone), Iosif 
Costea (1358 de tone) și 
Grigore Cojocaru (719 to
ne), producțiile suplimen
tare extrase din abataje 
eu susținere individuală, 
cele realizate cu combi
na pentru tăiere constitu
ie încă o dovadă a efici
enței folosirii metodelor 
și tehnologiilor noi de 
exploatare, a faptului că 
oamenii sectorului nos
tru au intrat intr-un 
proces 
găduie cunoașterea 
rectă a avantajelor 
canizării.

Mai avem încă 
de făcut pînă vom 
P' Ia atingerea 
ficiențe 
muncii; 
întotdeauna ne-a 
cut. De aceea toți 
țorii de răspundere 
sector sîntem ferm hotărîți 
să depunem un efort de 
gindire pentru adaptareă 
la mecanizare a metode
lor de lucru la stratele din 
sectorul nostru care să ne 
conducă la 
exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XU-lea. 1

au
formativ ce le în- 

di- 
me-

multe 
ajun- 

unei e- 
superioare a 

ritmicitatea nu 
satisfă- 

fac- 
din

îndeplinirea

Răspundem cititorilor
• SARU CONSTANTIN, 

Vulcan : Miercuri. 4 iulie 
a.c., contabilul. șef al 
I.R.I.U.M.P., tovarășul Cons
tantin Lupulescu, ne-a in
format că a virat asociați
ilor de locatari din orașul 
Vulcan toate sumele dato
rate.

• .ȘTEFAN CATRINA, 
Vulcan: După ce obțineți 
datele necesare, adresați- 
vă pentru elucidarea si-

tuației în care vă aflați 
instituțiilor menționate în 
scrisoarea trimisă redacți
ei. Nu este bine să se fa
că două anchete paralele 
pentru același caz.

• UN GRUP DE PEN
SIONARI : Vă rugăm să 
vă prezentați la Oficiul mu
nicipal pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, 
de unde veți primi toate 
lămuririle.
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In întîmpinarea marilor evenimente ale anului

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI 
expresii ale participării entuziaste, conștiente 

la înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice
S-a încheiat un nou semestru de activita

te. Rezultatele economice obținute de oamenii 
muncii din Valea Jiului au fost oglindite perio
dic în coloanele ziarului nostru. Expresie a pre
ocupărilor comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, inițiativele muncitorești, îzvorîte din co
lective fruntașe ale Văii Jiului, au fost aplicate 
în această primă parte a anului de către 475 
de brigăzi și formații de lucru. Rezultatele ob
ținute reflectă climatul stimulativ de muncă, de 
emulație și răspundere 
cinilor ce revin fiecărui 
semnăm mai jos cîteva

pentru îndeplinirea sar- 
colectiv de muncă. Coh- 
din aceste realizări.

0 „Brigada de pro
ducție și educație 

socialistă"
Prin creșterea răspun

derii pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
printr-o educație perma
nentă desfășurată în rîn- 
dul oamenilor muncii, în 
prima parte a anului, un 
număr de 221 de brigăzi și 
formații de lucru, cuprin- 
zînd 4131 de muncitori, au 
aplicat cu succes această 
inițiativă valoroasă. Rezul
tatele obținute : 119 000 to
ne de cărbune, 7 917 me
tri cubi executați la lucră
rile de investiții, ceea ce 
reflectă creșterea preocu
părilor pentru sporirea pro-

Cunoscutul șef de brigadă Eugen Voicu de Ia I.M. Petrila se consultă cu ortacii Ia 
ieșirea din schimb.

• „Brigada înaltei 
productivități**

/

Inițiativă lansată de bri
gada condusă de comunis
tul Eugen Voicu de la mina 
Petrila a fost aplicată în a- 
cest semestru de către 193 
de brigăzi și formații de 
lucru. Dintre acestea 144 
și-au îndeplinit sarcinile de 
pian, realizînd 166 471 to
ne de cărbune. De aseme
nea, la lucrările de investi
ții, prin exploatarea unor 
combine de înalt randa
ment productiv, s-au reali
zat 8 953 metri cubi. Se 
remarcă o preocupare spo
rită pentru aprovizionarea 
tehnico-materială a brigă
zilor cu materialele nece
sare, întărirea ordinii și 
disciplinei pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor 
la fiecare loc de muncă. 
Pe primul loc- s-au clasat 
brigăzile conduse de : Eu- 
gen Voicu (I.M. Petrila). 

““"Constantin Lupulescu (I.M.
Lupeni). Dumitru Sabău 
(I.M. Vulcan), Iosif Clam- 
ba (I.M. Lonea), Simion 
Moraru (I.M. Aninoasa), A- 
urel Soeol (I.M. Uricani), 
Constantin Buta (I.M. 
Dîlja), Spiru Ciortea 
(I.C.M.M.), Gheorhge Ono- 
frei (I.M. Bărbăteni) și 
Francisc. Fazakag (I.M. Pa- 
roseni).

Mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni!

jde HUMtâi T
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menii muncii au fost re
zolvate o serie de proble
me, înlăturate neajunsuri,

0 „Fiecare cadru 
tehnic-ingineresc să 
rezolve anual o pro
blemă tehnică sau or
ganizatorică egală în 
valoare cu ciștigul re
alizat pe un an"

Numai 93 de ingineri, 
tehnicieni, economiști din 
cei 604 care aplică această 
inițiativă, au realizat în a- 
cest semestru probleme 
tehnice legate de îmbună
tățirea producției, pentru 
cr.eșterea gradului de meca
nizare și automatizare a o- 
perațiilor de muncă ce soli
cită efort fizic. Valoarea 
acestora se ridică la 
13 746 000 lei. Se remarcă 
aportul deosebit adus de 
unele cadre, tehnice ca 
Titus Costache, de la I.M. 
Lupeni (6 080 000 lei). Ludo
vic Doczi de la I.M. Vul
can (o 888 000 lei) și Nieu- 
șor Vulpe de la I.U.M. Pe
troșani (1 628 000 lei). O 
contribuție însemnată au 
adus-o și tovarășii Alfred 
Hummel de la I.M. Dîlja și 
Iosif Kelemen de la I-M. 
Paroșeni. Privită în ansam
blu, situația este necores
punzătoare. Față de numă
rul inginerilor, tehnicieni
lor și economiștilor care lu
crează în muncipiul nostru, 
nivelul realizărilor este

■ foarte scăzut.«Este necesar 
oa și la întreprinderile 
miniere Petrila, Lonea 
Uricani să se acționeze 
acest sens.
0 „Să circulăm 

zi pe lună cu combus
tibil economisit"

eliberării patriei de sub dominația fascis
tă și a Congresului al Xll-lea al partidului - APLICIND INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI 
VALOROASE —, să muncim cu elan nețărmurit, cu mai mult spor, pentru depășirea 
producției de cărbune, executarea unor lucrări miniere și utilaje de calitate superi
oară, să acționăm pentru reducerea consumurilor de materiale și energie, răspunzind 
prin noi fapte de muncă grijii părintești a partidului față de creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce muncesc.

In cinstea celei de a 35-a aniversări a

ducției de cărbune și exe
cutarea unor lucrări de ca
litate superioară. Pot fi e- 
vidențiate în acest sens 
brigăzile de la I.M. Lupeni 
și I.M. Lonea care au rea
lizat 77 168 și respectiv 
16 167 tone de. cărbune. Pri
mul loc a revenit brigăzi
lor conduse de Gheorghe 
Tonja (I.M. Lupeni), loan 
Cojocariu (I.M. Lonea), Pe-

tru Cocolan (I.M. Petrila), 
Vasile Zâharia (I.M. Dîljă), . 
Vasile Maxim (I.M. Live
zeni), Iuliu Damian (I.M. 
Aninoasa), Titu Teacenco 
(I.M. Paroșen.i)u Ion Pin- 
tecan (I.M. Bărbăteni), lu
ll u Nagy (I.M. Uricani). 
Gheorghe, Sava (I.M. Vul
can), Tudor Sandu (Grup 
11 construcții) și loan Scur- 
tu (I.U.M.. Petroșani).

• „Contul colector de economii 
al sectorului"

In primul semestru al anului, brigada condusă de 
Lonea, aplicînd i- 
educație socialis- 

cu peste 16 000 to-

minerul loan Cojocariu de la I.M. 
nițiativa „Brigada de producție și 
tă" a depășit prevederile'nlanului 
ne de cărbune.

Pagină realizată de Valeriu COANDRĂȘ
Ilustrația : Ion LICIU

Avînd ca obiectiv antre
narea lucrătorilor din toa
te sectoarele la reducerea 
cheltuielilor de producție, 
a consumurilor de materia
le, combustibil și energie, 
prin aplicarea de noi tehno
logii și metode avansate, 
această inițiativă a cîștigat 
tot mai mult teren. In se
mestrul I al acestui an, 
inițiativa a fost îmbrățișa
tă de 49 sectoare de la în
treprinderile miniere pre
cum și secția prelucrări la 
cald de la I.U.M. Petroșani. 
De remarcat faptul că cel 
mai mare sector de la mi
na Lupeni, sectorul IV, a 
realizat în acest semestru 
la contul colector al secto
rului suma de 12 732 887 lei, 
iar la secția prelucrări la

cald de la I.U.M. Petro
șani peste 3 milioane lei. 
Rezultate -bune au obținut 
și sectorul I de la I.M. Vul
can, sectorul II al I.M. Uri- 
cani, sectorul IV al I.M. 
Petrila și altele. In total, la 
nivelul municipiului, pe 
primul semestru al anului, • 
s-au „colectat" 19 848 742 
lei. Nesatisfăcătoare se pre
zintă situația la întreprin
derile miniere Dîlja, 
Aninoasa și LOnea care pe 
primul semestru nu au 
realizat nici un leu econo
mii la contul colector al 
sectorului. Oare aceste uni
tăți nu consideră că iniția
tiva vine în sprijinul pro
cesului de producție, al 
oamenilor muncii ?!

0 „Dirigenția 
muncitorească

Școala fără note și cata
log, dirigenția muncitoreas
că a contribuit activ in a- 
cest semestru la întărirea 
ordinii și disciplinei. 375 
de maiștri din cadrul unor 
unități miniere, 
și I.U.M.P. au aplicat cu . 
succes această

-Rezultatele? In primul se
mestru o reducere a absen
țelor nemotivate și a în
călcărilor N.D.P.M: O preo
cupare permanentă au ma
nifestat-o maiștrii Ion Bu- 
șe (I.M. Petrila), Gheorghe 
Timofticiuc 
sa), Adrian 
Vulcan), 
(I.P.C.V.J.),

LP.C.V.J.

inițiativă.

(I.M. Aninoa- 
Fuiorea (I.M. 
loan Horga 
Marcu Stoian 

(I.M. Uricani), Titus Peș- 
tenaru (I.U.M.P.) și Mihai 
Sandu (I.M. Livezeni). In 
discuțiile purtate cu oa-

și 
în

o

Inițiativa a fost aplicată 
la E.T.P., E.G.C.L. Lupeni, 
C.F.R. Petroșani, l.T.A. Pe
troșani, LP.C.V.J. și Grup 
II construcții. Printr-o gos
podărire judicioasă a com
bustibilului s-au economi
sit 24 682 litri benzină, 
180 000 litri motorină și 
246 tone cărbune. Se evi
dențiază tovarășii : Tudora- 
che Mititelu, Alexandru O- 
șeneagă, Petru Viționescu, 
Alexandru Buțu, Teodor 
Leon și Alexandru Verasto.

Concluziile ce se desprind în urma aplicării iniția
tivelor muncitorești în primu] semestru al anului vor 
fi prezentate la niVelu! organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.C. Colectivele de oameni ai muncii pun 
accentul pe sporirea producției de cărbune, economi
sirea de materiale, combustibil și energie, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei. Cu toate acestea, reali
zările obținute Ia nivelul municipiului, în prima par
te a anului nu șînt pe măsura așteptărilor. Iată de ce 
este necesară o atenție sporită pentru aplicarea iniți
ativelor muncioreși.
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încheierea sesiunii plenare 
a Consiliului economic 

rcmâno-american
WASHINGTON 18 (A-

gerpres). — La Washington 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a VI-a sesiuni ple
nare a Consiliului econo
mi româno-american. La 
lucrări au participat ofi
cialități guvernamentale 
ate celor două țări, mem
bri ai camerelor de co
merț, conducători ai unor 
firme și. instituții banca
re. consilieri și experți.

Importanța sesiunii a 
fost subliniată de mesaje
le adresate sesiunii Con
siliului de președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
de președintele Statelor 
Unite ale Americii, Jimmy 
Carter.

In încheierea lucrărilor 
copreședinții 'Consiliului e- 
conomic româno-american 
au semnat un comunicat 
comun în care părțile au

reiterat importanța acor
dului comercial și a a- 
cordului pe termen lung 
de cooperare economică, 
industrială și tehnică și au 
reafirmat rolul vital al 
clauzei , națiunii celei mai 
favorizate în dezvoltarea 
reciproc avantajoasă a 
comerțului bilateral. Sec
ția americană a Consiliu
lui și-a efxprimat din nou 
sprijinul puternic pentru 
acordarea in continuare 
României a clauzei na
țiunii celei mai favorizate.

Ambele părți au reafir
mat. de asemenea, obiecti
vul lor de a atinge în 
1980 un nivel al schim
burilor lor comerciale 
ciproce de un miliard 
dolari.

Consiliul a convenit
țină cea de a VII-a sesiu
ne în România.

Întîlnire la nivel înalt 
sovieto-cehoslovacă

MOSCOVA 18 (Ager
pres). — La 18 iulie, în 
Crimeea, ă avut loc o în
tîlnire prietenească între 
Leonid Brejnev, secretai’ 
general al C,C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Gustav Husak, 
secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia,

pri- 
cele

președintele R.S. Ceho
slovace, care se află în 
U.ll SS la odihnă. Au fost 
discutate probleme 
vind relațiile dintre
două țări. De asemenea"; ă 
avut loc un schimb de pă
reri în probleme interna
ționale actuale, infor
mează agenția TASS.

re-
de

să

Instalație de hidrogenare a cărbunelui
BONN 18 (Agerpres). — 

Compania vest-germană 
„Ruhrkohle" a hotărît cons
truirea la Bottroț), într-o 
mină care-i aparține, a 
unei instalații de hidroge
nare a cărbunelui. Proiec
tul va fi realizat în co
laborare cu firma „Veba 
Oele", care va asigura ra
finarea produsului. Ins
talația va începe să func- 

. țieneze în 1981.
Acestei instalații-pilot îi 

vor urma altele de mare 
capacitate. Una dintre ele

se află în studiu la în
treprinderea carboniferă 
din Brunswick, care, a- 
preciază specialiștii, va 
putea furniza 100 milioa
ne tone de petrol prin 
folosirea zăcămintelor de 
șisturi bituminoase de la 
Schandelahr, nu departe 
de Brunswick.

Dupăplecarea fostului dictator Somoza

de forțele
- MANAGUA 18 (Agerpres)
— Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională din Ni
caragua a declanșat în 
cursul zilei de marți o o- 
fensivă generală asupra ca
pitalei, după ce președinte
le Camerei Deputaților, 
Francisco Urcuyo, a pre
luat puterea în urma de
misiei generalului Anasta- 
sîo Somoza. Noul președin
te interimar, într-o alo
cuțiune rostită la scurt 
timp după preluarea func
ției, a lăsat să se înțelea
gă că" intenționează să se 
mențină la putere pînă la 
încheierea, în anul 1981, 
a mandatului fostului dic
tator.

sandiniste din
Președintele interimar a 

cerut Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională să 
depună armele, chemînd 
la un așa-zis dialog na
țional pentru reconstrucție.

Referindu-se la aceas
tă declarație, Manuel Es
pinoza, purtător de cuvînt 
al Guvernului de Recons
trucție Națională, a sub
liniat că aceasta înseamnă 
noi vărsări de sînge. Suc
cesorii lui Somoza — a sub
liniat el — „încearcă să 
creeze confuzie în; rîndul 
opiniei publice. Sîntem 
confruntați cu o manevră 
care încearcă să înșele

regi-

Ofensivă generală asupra capitalei, declanșată 
Nicaragua
el însuși împotriva 
mului somozist".

In noua situație creată, 
cînd declarațiile și acți
unile lui Urcuyo înseamnă, 
de fapt, „un regim somo- 
zist fără Somoza", unită
țile Frontului Sandinist de 

: Eliberare Națională avan
sează pe toate fronturile 
spre capitală.

Surse americane citate 
de agențiile internaționale 
de presă afirmă că pre
ședintele interimar Urcuyo 
ignoră deschis acordurile 
încheiate înainte de acce
sul său la putere, care 
prevedeau o preluare ime- 

aspirațiile poporului nica- diată a puterii Guvernului 
raguan, care s-a pronunțat de Reconstrucție Națională.

Demisii 
din guvernul S.UX

WASHINGTON 18 (A-
gerpires). — Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a di
fuzat, marți, o declarație 
în care se arată că pre
ședintele Jimmy Carter „a 
avut o discuție serioasă și 
îndelungată cu membrii 
cabinetului și cu oficialită
țile Casei Albe despre pri
oritățile Administrației sa
le. Toți membrii 
tului și înaltele 
tăți ale Casei Albe 
oferit demisiile în 
acestei 
luare, 
xamina 
demisie 
pid. în 
Inițiativa membrilor 
vernului și a consilierilor 
președintelui are ca obiec
tiv— se apreciază — să 
faciliteze remanierea Ad
ministrației americane, re
maniere pe care președin
tele Carter a lăsat-o să se 
întrevadă în ultimele zile.

perioade de 
Președintele 
aceste oferte 
cu atenție și 
următoarele

cabine- 
oficiali- 

și.-au 
timpul 

eva- 
va fi

de 
ra- 

zile".
gu-

A . *
Una dintre orientările de

finitorii ale politicii externe 
a României este dezvolta
rea amplă a relaților de co
laborare și solidaritate mi
litantă cu țările în curs de 

’ dezvoltare. In spiritul aces
tei politici, România so
cialistă, ea însăși' țară în 
curs de dezvoltare, întreți
ne relații de colaborare pe 
toate planurile — politic, 
economic, tehnieo-științific, 
cultural — cu peste 100 de 

I țări în curs de dezvoltare, 
- relații puternic stimulate 

de vizitele întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în numeroase țări din a- 
ceastă categorie, de docu
mentele de mare impor
tanță semnate cu aceste pri
lej uri.

Ca un leit motiv al po
liticii României, ca o Coor
donată esențială a laborioa
sei activități pe plan in
ternațional a șefului statu
lui român se înscrie nece
sitatea de prim ordin a fă
uririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, care 
să ducă la relații .de egali
tate și echitate, la respec
tarea dreptului fiecărei na
țiuni de a fi deplin stăpînă 
pe bogățiile naționale și de 
a le valorifica în deplină 
concordanță cu interesele 
proprii, la lichidarea hotă- 
rîtă a politicii imperialiste 
și colonialiste. O ilustrare 
concretă, materială, a po- 

• liticii României de a între
ține relații pe deplin echi
tabile, în beneficiul reciproc 
cu acest grup mare de sta
te din lume, o constituie și 
dezvoltarea amplă a cola
borării economice și, î 
primul rînd, a cooperării 77 și ca invitată la activi- unui raport just între pre-
in producție, formă de co- tatea mișcării nealiniate, țurile produselor agricole

laborare modernă, menită pentru unirea pe plan in
ternațional a eforturilor 
statelor în curs de dezvol
tare în vederea instaurării 
unor relații internaționale 
noi, de egalitate și echita
te pe toate planurile, care 
să permită lichidarea gra
vei, anomalii pe care o re-

să contribuie la punerea în 
valoare a resurselor națio
nale ale acestora, la crea
rea unor economii de sine 
stătătoare. Ponderea schim
burilor comerciale cu state
le în.curs de dezvoltare, în 
totalul relațiilor comerciale 
ale țării noastre, a crescut prezintă actuala împărțire
de la 7 la . sută în 1965 la a lumii în bogați și săraci,
peste 21 la sută în prezent, în acest sens, un document

pentru cauza țărilor 
în curs de dezvoltare

definitoriu al politicii st i- ' 
tului nostru în vederea a- 
șezării pe baze noi a re
lațiilor economice interna
ționale a fost mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat în luna mai celei 
de-a V-a sesiuni a UNCTÂD 
de la Manila. Cunoscut as
tăzi .sub numele de „Cele 
zece propuneri11,' mesajul 
șefului statului român 
preconizează un program 
de lungă durată, pînă în a- 
nul 2 000 — prevăzînd mă
suri să asigure creșterea 
mai rapidă a economiei Ță
rilor în curs de dezvoltare. 
Mesajul arată că se impun 
programe speciale pei.tru 
dezvoltarea agriculturii, in-

urmînd să ajungă la 25—30 
la sută în 1980. Cele peste 
130 de obiective economi
ce realizate în comun cu 
țara noastră în țările în 
curs de dezvoltare, activi
tatea celor 30 de societăți 
mixte în domeniile indus
triei, agriculturii, construc
țiilor, transportului, comer
țului, asistența tehnică sub 
diferite forme și sprijinul 
acordat de România pentru 
formarea de cadre națio
nale reliefează pregnant so
lidaritatea în fapte a parti
dului și statului nostru cu 
popoarele țărilor care au 
pășit pe calea dezvoltării 
libere și independente.

Cu deosebită ■ fermitate _
Acționează România, Ca dustriei și transporturilor. 

în .: membră a grupului celor Totodată se ceră' stabilirea

și cele ale mărfurilor in
dustriale, precum și necesi
tatea unei ample colabo
rări internaționale în ca
drul căreia țările dezvolta
te sînt chemate să asigure 
un sprijin larg și multila
teral statelor in curs de 
dezvoltare, efortul acestora 
din urmă rămînînd însă 
prioritar. In mesajul preșe- 
ședintelui României se pro
pune și crearea unui Fond 
de dezvoltare pentru țările 
în curs de dezvoltare, prin 
participarea țărilor indus
trializate, precum șl prin 
economiile realizate pe ba
za reducerii cheltuielilor 
militare cu 10—15 la sută, 
din care jumătate să fie 
destinate Fondului pentru 
ajutorarea țărilor slab dez
voltate. Consecventă .acestei 
poziții de sprijinire a sta
telor în curs de dezvoltare 
pentru emanciparea lor po

litică și economică. Româ
nia a propus crearea unui 
organism permanent al a- 
cestor state care să trateze 
cu țările dezvoltate, în 
mod organizat și în condi
ții de deplină egalitate, 
problemele relațiilor din
tre ele,pe baza unei plat
forme comune.

Toate acestea sînt mărtu
rii elocvente ale politicii 
României pentru întări
rea continuă a solidarită
ții și colaborării cu țările 
în curs de dezvoltare, pen
tru un nou curs în ansam
blul relațiilor internaționa
le care să conducă la fău
rirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, în care toa
te națiunile șă se bucure 
de binefacerile progresului 
și civilizației.

A. D.
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PETROȘANI — 7 
iembrie : Insula în deri
vă ; Republica : 
sul de Buftea ;
Viața merge înainte,

PETRILA : Omul fără 
identitate.

LONEA : Clipa, seri
ile I-II.

ANINOASA : Aleargă 
după mine ca să te prind.

VULCAN : Prinț și cer
șetor.

LUPENI — Cultural :
Print si cerșetor.

URICANI: Ciocolată
cu alune.

Expre-
Unirea :

în dezbaterea țârn 
— Proiectul de Di
rective ale Con
gresului al XII-lea 
al P.C.R.
Ora tineretului.
Teatru" scurt : „Pri
mul pas“ — Come
die de actualitate 
de Octavian Sava, 
după Nicolae Țic.
Invitație lâ

Telejurnal.

RADIO

dans cu 
Toader.

I 
I
I 
I
I
I

9,00

TV
Sinteze recapitula
tive pentru elevi. 
Șoimii patriei. 
Muzică ușoară. 
Publicitate.
Album folcloric, 
Telex.

16,00 Telex.
16,05

9,30
9,40

10,20
10,25
10,50

16,25

18.00
18,25

18,50
19,00

Școala contempora
nă.
Festivalul național 
„Cîntarea Români
ei".
Mult e dulce...
La fața locului.
Cîntă" orchestra 
„Crișana" a Filar
monicii de stat din 
Oradea.
Reportaj pe glob : 
Bogota capitala Co
lumbiei.
Muzică Ușoară.
Revista social-po- 
litică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.

13,00 
Club 
Radiojurnal. 16,15 
ce de Adalbert Winkler. 
16,25 Tehnică și organi
zare în agricultură.
Noi- înregistrări cu 
chestra și soliștii 
samblului „Călușul", 
Scornicești. 17,00 
tin de știri. 17,05 Univer- I 
sul familiei. 17,30 Instan- I 
tanee solistice. 18,00 O- I 
rele serii. 20,00 Festiva- t 
lui național „Cîntarea 
României". 20,30 Refle
xele timpului. 20.40 Ca
dențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00-5,00 Non 
stop muzical nocturn.

De la 1 la : 
univers 20.

3. 15,00
16,00 

Cînte-

16,40 
or- 
an- 
din 

Bule-

PRONOEXPRES
Rezultatele 

noexpres din
Extragerea

44 37 31
Extragerea

19 14 9 26.
Fond : 1 193 469 lei
Report : 441 818 lei;

tragerii Pro-
18 iulie 1979
I : 15 30 45

a II a: 8 21

I 
I 
I

C.M.V.J. Petroșani 
întreprinderea 

pentru administrarea cantmdor 
si cazare

ÎNCADREAZĂ URGENT :

— zidari

— zugravi

— tîmplari

— instalatori sanitari

— sudor

Informații/ zilnic la sediul întreprinde
rii din strada Mihai Viteăzu nr. 2, intre o- 
rele 7-15.

— — 1 

Mina Țebea 
din orașul Brad 

încadrează direct sau prin transfer :

- ȘEF DEPOZIT EXPLOZIV SUPRAFAȚĂ
Condiții de încadrare :

— să aibă carnet de artificier

— să nu aibă antecedente penale.

Limite de retribuire 2356 — 2448 lei. Se 
asigură locuință după 6 luni de la încadra
re.

Informații suplimentare la biroul perso
nal, telefon 1370.

lU’AUULi Tipugralia Petroșani, sic. Republici», ar »•-


