
„Deceniul științei, 
tehnologiei, calității 

și eficienței
Sfera tematică a dezbate

rilor din aceste zile, pe 
marginea orientărilor fun
damentale ale dezvoltării 

■ economico-sociale a Româ
niei pentru următorii ani, a 
fost considerabil lărgită 
prin publicarea- unui nou 
document de însemnătate 
națională. Astfel, din pre
sa centrală de sîmbătâ, am 
luat cunoștință despre 
Proiectul program-directivă 
de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de 
introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—■ 
1990 și diret^iile principale 
pînă în anul 2 000, docu
ment organic integrat în 
Proiectul de Directive ale 
Congresului al Xli-lea, 
care ilustrează caracterul 

' profund științific al po
liticii partidului în direc- 
țiji promovării celor mai 

’-’«oi cuceriri ale revoluției 
tehnieo-științifice contem
porane, în întreaga operă 
de construcție socialistă.

Elaborat din inițiativa și 
cu participarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae 
C'eaușescu, proiectul pro- 
program — directivă este 
conceput pe trei etape și 
are în vedere, după cum 
se desprinde din conținut, 
soluționarea tuturor proble
melor legate de înfăptui
rea planului în cincinalul 
1981-1985. de transpunerea 

' în viață a orientărilor 
pentru cincinalul 1986—1990 
și dezvoltarea în perspec
tivă a țării noastre pînă 
în anul 2 000.

Din motivația riguros de
taliată a proiectului reți
nem că, în următorii ani. 
va trebui să crească în mod 
considerabil aportul ști

ței la dezvoltarea și moder
nizarea .forțelor de produc
ție, la progresul general al 
societății. „în domeniul 
geologiei, redăm o impor
tantă prevedere care va sta 
în atenția specialiștilor,
activitatea de cercetare va 
fi orientată spre dezvol
tarea bazei de materii pri
me și energetice, prin des
coperirea și punerea în
valoare de noi rezerve de 
combustibili minerali — 
hidrocarburi, cărbuni, șis
turi bituminoase", acționîn- 
du-se cu fermitate „prin a- 
plicarea unor metode mo
derne de investigare com
plexă, inclusiv a teledetec- 
ției, prin utilizarea de noi 
tipuri de aparatură de î- 
naltă tehnicitate, a mijloa
celor automate de prelucra
re și interpretare a date
lor, în vederea creșterii sub
stanțiale a eficienței lucră
rilor de prospectare". O- 
rientarea constantă a poli
ticii economice românești 
pentru soluționarea în pers
pectivă a tuturor probleme
lor pe care le ridică pro
gresul accelerat al Româ
niei socialiste, pentru dez
voltarea continuă a bazei 
de materii prime și ener
getice rezultă și din sarci
nile trasate activității de 
cercetare științifica din do
meniul extracției. „In in
dustria extractivă, preve
de proiectul, cercetarea va 
trebui să asigure elabora
rea de tehnologii și metode 
moderne pentru exploata
rea intensivă, în condiții de 
maximă eficiență economi
că, a tuturor rezervelor de 
substanțe minerale utile".
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In intîmpinarea celei de-a 35-a aniversări

a eliberării patriei de sub dominația fascistă

Succese
ale minerilor

din Lupeni
Cinstind prin fapte de 

muncă remarcabile mărețe
le evenimente ale anului, 
minerii de la Lupeni ra
portează depășirea sarcini
lor de extracție în luna iu
lie, la zi, cu 3316 tone căr
bune. In fruntea întrecerii 
pentru mai mult cărbune 
se află, de această dată, 
sectorul VII, cu plus 1797 
tone, și un spor al pro
ductivității muncii în căr
bune de 574 kg/post. Rezul
tate meritorii au obținut și 
minerii sectoarelor VI — 
plus 1399 tone, III — plus 
958 tone, I plus 609 tone 
cărbune.
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METAMORFOZE ÎN 
TIMP. UN SALT OGLIN
DIT DE GRAIUL CIFRE
LOR. Aici, la întreprinde
rea de utilaj minier Petro- 

i șani, in numai citeva zile 
. de contact cu oamenii mun

cii, simțim un puternic sen- 
1 timent al devenirii. Istoria 

acestei uzine începe de ta
un simplu atelier, înființat . 
cu 70 de ani in urmă. As-'

< tăzi, in filele acestei isto-i 
rii sint consemnate noi fap-1 
te; realizări de prestigiu; ț 
rod al politicii înțelepte a 
partidului și statului nos-jf 
tru. I

Dumitru Boța, secretarul ’ 
comitetului de partid, și 
Dumitru Coșa, inginerul șef 
al uzinei, n-au timpul nece
sar să privească in urmă, 
să socotească saltul făcut, 
pe care reporterul îl doreș
te cit mai exact și cit mai 
complet. Ajungem la con
cluzia să lăsăm cifrele să 
vorbească. Producția . globa
lă a crescut in 1979 fată de 
1948 de 22 ori. Valoarea me
die a fondurilor fixe a , 
sporit in acest an față de 
1975 cu aproape 50 la sută, 
iar volumul investițiilor a- 
locate pentru dezvoltare va 
ajunge in 1981 la 000 mi
lioane lei. Numărul Miner 
nilor care lucrează, aici a

crescut de la 100 ciți erau 
in 1909, la 2 700 in acest 
an, din care 800 s-au califi
cat în primii trei ini ai 
actualului cincinal. Astăzi 
se realizează la ' I.U.M.P. 
complexe mecanizate pen
tru susținerea abatajelor, 
combine de abataj, trans
portoare de mare capaci-

— J

late, instalații și elemente 
de automatizare...

I.U.M.P. este astăzi o im
presionantă poartă deschisă 
spre viitor, o vatră unde 
se făuresc conștiințe, care 
in anii 
noscut 
tare.

CUM 
COMBINĂ PE CARE 
NERII O AȘTEAPTĂ 
SUBTERAN. Care es^e actul 
de naștere ql unei combine? 
Al primei combine, 
care s-a realizat 
I.U.M.P.

rință l-a constituit anul 
1977, clnd secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
vizitat uzina și a dat indi
cații prețioase referitoare 
la asimilare^ și producerea 
de utilaje destinate meca
nizării mineritului. De a- 
tunci au trecut aproape doi 
ani, timp in care oamenii 
au gindit și au acționat. 
Astfel, in aceste zile noua 
combină de abataj a fost 
terminată. Am asistat la e- 
fecluarea rodajului, opera
ție care încununează efor
turile depuse de construc
tori.

— Dorim să ne aducem, 
contribuția la ușurarea 
muncii minerilor din sub
teran. ne spune inginerul 
Aurel Stoicoiu, cel care a 
condus execuția combinei 
pe întregul flux tehnologic.

Datorită priceperii și hăr
niciei cu care a acționat 
brigada condusă de comu
nistul Aurel Lăban, lucra
rea a fost terminată la

Valeria COANDRAȘ
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S-A NĂSCUT

(Continuare in pag. a 2-a)

socialismului a cu- 
o puternică dezvol-

CA-2 
aici la 

Momentul de refc-

o
MI-
IN

(Continuare în pac. a 2-a»

și spiritual

i

specialist
din

Ca preparator 
la secția de preparare 
Lupeni consider că sarcina

i de 
al tuturor cetățenilor țării.

Vom devansa termenele 
la lucrările de deschideri

„Industria extractiva se va dezvolta într-un ritm 
mediu anual de 4,5 —4,9 la sută. Se preverfe creșterea 
accentuată a extracției de cărbuni, care va ajunge 
în anul 1985 'la un nivel de 85—88,3 milioane tone 
cărbune net, din care- circa 85 la sută lignit. Produc
ția de huilă spălată pentru cocs crește cu 59 la sută",

în brigada pe care 0 
conduc proiectul de Direc
tive ale celui de-al XII-lea 
Congres, a fost primit cu 
o justificată mîndrie patrio
tică.

Lucrez de cîțiva ani buni 
la investiții. Importanța 
acestor lucrări în extracția 
de cărbune este cunoscu
tă. Faptul că am reușit să 
realizăm peste prevederi în 
acest cincinal, la inivel de 
sector 1677 ml lucrări mi
niere și sa depășim lună 
de lună productivitatea 
muncii în medie cu 20 la 
sută demonstrează cu pri
sosință că sîntem pregătiți : 
să preluăm sarcinile pre
văzute în proiectul de Di
rective.^ Merită a fi con
semnat faptul că toate bri
găzile din sector sînt „bri
găzi ale înaltei productivi-

tăți“. Brigada mea, de pil
dă, a depășit sarcinile de 
plan în primul semestru pi 
anului cu 27 la sută. Aceas
ta înseamnă în primuț rînd 
bună organizare, pricepere

Grigorescu, cu
noscut șef de brigadă la 

■ I.M. Paroșeni, cu cîțiva 
ortaci într-o clipă de ră
gaz.
Foto : Oscar SIMONIS
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Sîntem pregătiți să preluăm 
pentru spălare o cantitate 
aproape dublă de cărbune
Proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea 

constituie o adevărată oglindă a viitorului nostru re- 
fiectind in cel mai înalt grad grija partidului pentru 
ridicarea bunăstării omului. M-am bucurat ca cetă
țean, ca membru de partid cînd am constatat din nou 
preocuparea deosebită a partidului nostru pentru ri
dicarea Pe o nouă treaptă calitativă a nivelului 
trai material

Proiectul de Directive 
în dezbaterea însuflețită a națiunii

tehnică și mai ales disci
plină muncitorească, ma
terializate în metri liniari 
lucrări de deschidere.- Me

lon GRIGORESCU, 
miner, șef de brigadă 

sectorul IV investiții — 
IM. Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a)

primordială a oamenilor 
din echipa pe care o con
duc și. a mea este de a 
lupta necontenit pentru îm
bunătățirea calității cărbu- 
relui. Avem rezultate bune 
în acest sens și pot da o 
cifră comparativă. Am ob
ținut în perioada primului 
semestru ăl anului în curs 
o cantitate de cărbune coc-

sificabil mai mare cu48 081 
tone față de primul semes- 
tru al anului 1978. Am 

< reușit să obținem această 
cantitate de cărbune atît de 
necesar siderurgiei, prin 
depășirea indicelui de recu
perare cu 0,7 puncte. Da 
disponibilități mai avem-și 
sîntem hotărîți să acțio
năm pentru diminuarea la 
minimum a pierderilor de 
cărbune cocsificabil'în mix
tele energetice și steril. îm
bunătățind și mai mult in-

Vasile RACAȘAN, 
preparator specialist, 

șef de echipă ia preparația 
Lupeni

I.L.M. Petroșani. Se asamblează elementele 
complex mecanizat pentru subteran.

Un record al voinței
în sectorul III de la mina Lupeni trebuia înlocuit 

un transportor colector TR-3, lung de 160 de metri, 
cu un transportor TR-4 de aceeași lungime. Lucrarea 
trebuia executată într-un . timp foarte scurt pentru â 
nu perturba transportul cărbunelui. S-au ales oame
nii din brigăzile lui Ion Gîrea, Gheorghe Belei și Du
mitru Boboc, în total 18 mineri și doi lăcătuși. într-o

5
3
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(Continuare io pag. a 2-a)

mițru Boboc, în total 18 mineri și doi lăcătuși. într-o 5 
duminică, în schimbul I au început . să-și măsoare | 
forțele și iscusința profesională. La sfîrșitul schimbu- ? 
lui I, noul transportor se învîrtea pentru ca a doua i 
zi fluxul tehnologic să funcționeze normal. Au stabilit ; 
astfel un record pe care nu-1 pot atinge decît cei ca- \ 
re văd în muncă cea mai înaltă posibilitate de afir- j 
mare. Acest veritabil examen al voinței l-au trecut = 
ea adevărați mineri interesați de bunul mers al pro- \ 
ducției. ;
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Concluzii la

S-a încheiat un nou an de învățămînt 
politico-ideologic. Peste 76 000 de cursanți, 
cu aproape 8 000 mai mult față de pe
rioada precedentă, și-au îmbogățit cu
noștințele în cadrul dezbaterilor organi
zate pe parcursul desfășurării celor opt 
teme. O importanță deosebită a fost a- 
cordată convorbirilor de atestare, prilej 
cu care au fost puse în dezbatere princi

palele probleme teoretice și practice iz- 
vorîte din documentele de partid și de 
stat, însușite jn cei trei ani de învățămînt, 
Cîteva aspecte referitoare la acest dome
niu ne-a oferit tovarășul loan Mareu, 
directorul Cabinetului municipal pentru 
activitatea ideologică si politico-educa- 
tivă.

Deceniul
(Urmare din pag 1)

iei

— în anul de învățămînt 
politico-ideologic 1978—1979 
au fost organizate în muni
cipiul nostru 1683 de cursuri 
și cercuri, in care au fost 
cuprinși atît comuniștii cît 
și nemembrii de partid, ce
tățeni din cartiere și comu
ne. întreaga activitate a a- 
vut drept obiectiv ridicarea 
nivelului de conștiință al 
oamenilor muncii, în vede
rea participării active la 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă. 
Pentru a asigura o" eficien
ță crescîndă învățămîntu- 
lui politico-ideologic, prin 
măsurile întreprinse de or
ganizațiile de partid, încă 
de la început s-a pus un 
accent deosebit pe alegerea 
acelor forme și mijloace 
tare sînt mai aproape de 
preocupările cursanților, de 
nivelul lor de pregătire, 
în acest fel putem aprecia 
rezultatele bune obținute de 
unele cercuri de la între
prinderile miniere Petrila. 
Lupeni, Vulcan, Paroșeni și 
Dîlja, preparații, I.U.M.P., 
S.S.H.. I.F.A. Vîscoza și al
tele.

— Care a fost climatul 
în care s-au desfășurat con
vorbirile de atestare ?

— Convorbirile de atesta
re s-au. desfășurat în două 
etape, în lunile mai și iu
nie. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul peste 20 000 
cursanți. Climatul în care 
s-au desfâșuiat aceste dez
bateri. circumscris sărbăto-

de

ririi celei de-a _ „ _
sări a eliberării patriei 
întîmpinării Congresului al 
XII-lea al partidului, a fost 
dominat de o înaltă răs
pundere și combativitate 
comunistă. Trebuie să re
marcăm faptul că dezbate
rile finale au constituit un 
bun prilej pentru a jalona 
activitatea de viitor.

— Despre conținutul dez
baterilor, despre nivelul la 
care acestea s-au ridicat, 
ce ne puteți spune ?

— Datorită faptului că-au 
fost pregătite din timp, dez
baterile a’-1 fost atractive, 
interesante, axate pe pro
blemele de bază cu care se 
confruntă oamenii muncii. 
Ele s-au referit la principa
lele obiective trasate de 
Congresul al XI-le» și Con
ferința Națională ale parti
dului, de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie 
1978, la indicațiile tovarășu
lui Nieoluo Ceaușoscu, se
cretar general ai partidului, 
la hotărîrile proprii, adop
tate de organizațiile de 
partid din municipiul nos
tru. Trotarea ideilor ce se 
desprind din aceste impor
tante documente de partid 
s-a făcut în strînsă legătu
ră cu preocupările oameni
lor muncii. Putem exem
plific® dezbaterile organi
zate la nivelul cercurilor 
de la sectorul IV I.M. Pe- 
țrila, sectorul 11 I.M. Vul
can. sectorul IV I.M. Lu- 
peni, turnătorie I.U.M.P. 
etc.

35-a aniver- 
și

— Au existat și unele 
neajunsuri ?

— Din controalele efec
tuate s-a constatat că atît 
în timpul anului cit și cu 
prilejul convorbirilor de 
atestare, în unele cercuri 
de la minele Livezeni, Băr- 
băteni, Aninoasâ, Grup II 
construcții nu a existat 
preocupare suficientă pen
tru dezbaterea problemelor. 
Aceasta a condus la rezul
tate nesatisfăcătoare în 
procesul de producție, în 
comportamentul și răspun
derea unor cadre de condu
cere, ale comuniștilor. Este 
necesar ca organizațiile de 
partid de aici, cu prilejul 
analizelor care vor avea 
loc, să adopte atitudine fer
mă față de asemenea lip
suri.

— Invățămintul politico- 
ideologic s-a încheiat. Ce 
acțiuni se întreprind 
această perioadă ?

— Activitatea de educa
ție, pînă la deschiderea 
noului an de învățămînt 
politic, nu cunoaște „vacan
ță". Străbatem o perioadă 
deosebit de. importantă. în 
întîmpinarea Congresului ai 
XII-lea al partidului vom. 
organiza cicluri de expu
neri și conferințe, întîiniri 
și dezbateri. Întreaga acti
vitate politico-ideologică 
din această perioadă este 
axată pe studierea și însu
șirea prevederilor din Ho- 
tărîrea Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii privind înfăptuirea 
programului de creștere a 
nivelului de trai în perioa
da 1976—1980, pe dezbate
rea și însușirea prevederi
lor proiectului de Directive 
ale Congresului al XII-lea 
al partidului.

Valeriu COANDRĂȘ

în municipiul nostru, ea 
principal furnizor de huilă 
energetică și cocsificabilă, 
cercetătorii, in- colaborare 
cu specialiștii din între
prinderile de extracție, de 
preparare și construcții -de 
utilaj minier, și cu cadrele 
Institutului de mine, sînt 
chemați să desfășoare o in
tensă activitate conceptivă 
pentru a da viață progra
mului de mecanizare și- 
modernizare a mineritului 
carbonifer, adoptat cu doi 
ani în urmă din inițiati
va și la indicația secretaru
lui general al partidului. 
Eforul conceptiv va trebui 
să fie întreptat spre adap
tarea celor mai moderne u- 
tilaje la condițiile speci
fice de zăcămînt din Valea 
Jiului, introducerea de noi 
utilaje fabricate pe plan 
local, realizarea de insta
lații și sisteme tehnice 
complexe de tăiere și sus-

ținere a frontului de lucru.
Realizările dobîndite pî

nă în prezent de colectivele 
celor două unități de cer
cetare - - I.C.P.M.C. și 
C.C.S.M. — precum și suc
cesele evidente înregistrate 
de specialiștii de la I.M. 
Lupeni, I.M. Paroșeni și al
te întreprinderi sînt o cer
tă garanție ' a faptului că 
prevederile proiectului vor 
fț, înfăptuite integral, că 
cercetarea științifică din do
meniul carbonifer și minier 
se va situa ’ la noi cote de 
'eficiență, ’ în pas cu cerin
țele economiei naționale, 
la nivelul exigențelor pe 
care le impune etapa 1981— 
1990, o etapă străbătută de 
obiectivele mobilizatoare 
ale „deceniului științei, teh
nologiei, calității și eficien
ței “.

Chemată să contribuie 
direct la progresul acce
lerat al mineritului carbo
nifer, activitatea de cerceta
re științifică și dezvoltare

tehnologică din municipiul 
nostru trebuie să răspundă 
operativ problemelor legate, 
de creșterea producției prin 
gneralizarea mecanizării 
complexe și automatizării, 
să asigure scurtarea ciclu
lui cercetare — proiectare 
— producție, concomitent 
cu reducerea costurilor și 
sporirea rentabilității eco
nomice. Reținem, și în a- 
cest sens, din proiectul su
pus dezbaterii publice, o 
prevedere directoare sub 
semnul căreia este înscrisă 
finalitatea oricărei acțiuni • 
de cercetare : „Nici o cer
cetare nu va putea fi abor
dată, și, cu aiit mai mult, 
introdusă ia producție, da
că nu pornește de la nece
sitatea de a se obține la 
fiecare produs, la fiecare 
tehnologie nouă, o înaltă 
eficiență economică, un ni
vel tehnic și calitativ com
parativ cu cele mai avan
sate realizări pe plan mon
dial".

Vom devansa termenele
(Urmare d’m pai- 1)

în

0 vatră unde se făuresc
1

(Urmare din pac. 1)

timp. Aurel Trifon, Victor 
Socaci, Vasile Rusu, Gheor- 
ghe Burlan, Gheorghe Jiga, 
Mihai Dumitrescu. Dumi
tru Leib și Petru Feher 
sint nunsai cițiva dintre cei 
care au semnat actul de 
naștere al combinei. Acești 
oameni, pentru a se de- 

'prinde cu noua activitate, 
i au trebuit să invețe simbo

luri, să citească desene, să 
i treacă prin miini de la -el 
i mai mic șurub de eiteva
■ grame pinâ la cea mai grea
■ piesă care cintărește 5 tone.

MICROINTERVIU CU
■ DECANUL DE VlRSTA AL
■ UZINEI. Comunistul Petru 
i Voinea de la secția repa

rații mecanice este decanul 
de virstă ^-colectivului. De 
42 de ani lucrează in a- 
ceeași secție. Ne întoarcem 
in urmă cu 42 de ani, la

. vremea cind maistrul prin
cipal de astăzi Petru Vpi- 
nea batea la porțile uzinei 
să se angajeze.

— Ce era uzina atunci ?
— Un simplu atelier, de 

mărimea unei secții de as- 
citeva

cu
res t, 
cio- 
As-

K
I

j
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conștiințe
tă al uzinei se află acum 
in fața pensiei, 
face 
tru 
cum 
cele 
te ale uzinei, care 
suși maistrul Petru Voinea

O TlNĂRA VISEAZĂ 
SA DEVINĂ „CINEV£“ 
UN TlNAR A AJUNS LA 
FAZA PE ȚARĂ A OLIM 
PIADEI SUDORILOR. Așa 
este ! Una din cele mai ti 
nete frezjare de la secția 
mecanică 2, Mariana Fantini 
visează să devină „cineva“ 
Ge înseamnă pentru ea a 
cest lucru ?! Nicidecum sa 
ajungă un star de cinema 
nici n-ar avea asemenea 
calități. Vrea să ajungă 
muncitoare de înaltă 
ficare. Pentru aceasta 
pus întreaga ambiție.

— Este cea mai

rită să consemnăm faptul 
că sectorul și-a realizat de
ja sarcinile de plan pe pri
mii patru ani ai cincinalul, 
prilej de mîndrie și satis
facție pentru țot colectivul 
nostru. Acționînd nu numai 
pentru realizarea sarcini
lor de producție, ci și pen
tru gospodărirea judicioa
să a materiei prime și ma
terialelor, oamenii muncii 
din cadrul sectorului au 
reușit să economisească în 
acest timp peste 130 mc 
lemn folos și să recupereze 
850 de armături metalice.

Experiența dobîndită, 
succesele obținute pînă în 
prezent sînt tot atrtea ar
gumente care ne fac să a- 
firmăm că obiectivele îns
crise în proiectul de Di
rective sînt pe măsura pu
terilor noastre. Așa cum 
rezultă din documentele de 
partid recent apărute, creș
terea accentuată a extrac
ției de cărbuni, care va a- 
junge în anul 198ăf la un 
nivel de 85—88,3 milioane

are la ba- 
luc rări lor

tone cărbune net 
ză mecanizarea 
din subteran. Zestrea teh
nică de care dispunem, 
precum și cea de care vom 
beneficia în continuare va 
face ca nivelul lucrărilor 
de deschidere în anul 1980 
la mina noastră să crească 
cu 20 la sută față de acest 
an. în cincinalul viitor, la 
aceste lucrări creșterea va 
fi de 31 la sută față de 
actualul cincinal. Produc
tivitatea muncii va fi în 
cincinalul 1981—1985 supe
rioară anului 1980 cu 13 737 
lei.

Avînd în vedere că Ia • 
1 august noi. minerii vom 
beneficia printre primii de 
mărirea retribuției, do-

reșc să exprim hofărîrea 
colectivului în care lucrez 
de a face totul pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar 
sarcinile încredințate de 
partid. In cinstea măreței 
sărbători de la 23 August, 
colectivul sectorului IV in
vestiții raportează la zi o 
depășire de 77 ml lucrări 
de deschidere. La cel 
XII-lea Congres a| 
dtilui, eveniment de 
portanță istorică în 
poporului, plusul îl
majora cu încă 23 ml. Sin- 
tem conștienți de sarcinile 
ce ne revin din proiectul 
de Directive, iar faptele 
noastre de muncă vor de
monstra că minerii știu să 
șfyle ducă la îndeplinire.

de-al 
parti- 

im- 
viața 
vom

Slntem pregătiți si preta 
ea 

aproape dub ă de cărta
(Urmare din pat- 1)

un bilanț al 
decenii, am 
s-a format 

mai înaintate

tăzi, cu o forjă și 
strunguri acționate cu 
rele de transmisie. In 
unelte.le de lucru erau 
canul, pila și dalta..;
tăzi, uzina este o fabrică nu 
numai de utilaje ci și de 
conștiințe. Aici am crescut 
și-am învățat, ne-am per- 

\ fecționat, ajungînd să cons- 
; truim complexe mecanizate 
; de înaltă tehnicitate.
: Sub îndrumarea atentă a
■ maistrului Petru Voinea, 
i la I.U.M.P. au crescut zeci 
î de .tineri. Decanul de virs-

șgmestru al anului trecui) 
— dovedește că erieînd pu
tem face față unor livrări 
cantitative mai mari. 
Ridicarea nivelului de cu
noștințe ale preparatorilor 
din secția spălare va avea 
efecte pozitive asupra cali
tății cărbunelui. Se vor or
ganiza cursuri pentru po
licalificarea muncitorilor 
ce servesc instalațiile de 
concentrare.

Perseverind pentru îmbu
nătățirea calității cărl ne- 
lui spălat, pentru mărirea 
selectivității de concentra
re a instalațiilor de prepa
rare, reeuperînd importan
te cantități de cărbune coc- 
sificabU acționăm în direc
ția jalonată de secretarul 
general ai partidului, tova
rășul Nico’ae Ceaușescu, 
de a deveni o țară inde
pendentă din punct de ve
dere al energiei și combus
tibilului. întreaga 
muncă va purta 
responsabilității conștiente 

miinile'
noas- 

înălți- 
oentru

dicele de recuperare, ne 
vom aduce contribuția la 
realizarea
1981—1985
de huilă
cocs cU 59

Strungarul Iosif Gcdeon. unul din veteranii ateli
erului electromecanic al I.M. Lonea.

Foto : Ion LEON ARD

Dacă am 
celor pa 
constata 
una din 
conștiin 
este în

buna 
muncitoare din secția noas 
tră, ne spune maistrul prin 
cipul Alexandru Demeter 
In fiecare lună își realizea 
ză și 
plan, 
siune

Un 
făcut 
la 25 
venit 
din județ, iar la olimpiada 
pe țară a obținut locul IV 
Sudurile pe care le execut 
tă, au la bază un anumi 
liant — dragostea și pasiu
nea — cu care acest tinăr 
s-a legat de meserie. In a- 
cest fel utecistul Ion Găina 
a devenit unul dintre ce 
mai buni meseriași din uzi
nă. .Una dintre cele mai no 
conștiințe care se afirmă as
tăzi. i

depășește sarcinile de 
Depune efort și pa 
in tot ceea ce face, 
alt-tinăr cu care an 
cunoștință, Ion Găină 
de ani citi are, a de- 
cel mai bun sudor

I
I

O expediție interesantă, 
cu caracter educativ, a în
ceput ieri pe rîul Mu
reș. De la Mintia și pînă 
la Arad, timp de o săptă- 
mînă, vor naviga 5 plute 
cu echipaje în care se 
întîlnesc pionieri, membri 
ai cercului turistic de la 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Petroșani, 
cu membri ai formației 
Salvamont, tineri de la

wi|HI
* -■ ■.

I.U.M.P., S.T.R.A. și din 
comerț. (T.S.)

★
Numeroase femei din o- 

rașul Vulcan, au partici
pat la un cadran educațio
nal pe tema": „Rolul fami
liei, educarea tinerei ge
nerații în spiritul respec
tului față de muncă și în
vățătură, a răspunderii 
în familie și societate". 
Acțiunea a fost urmată 
de 'un microspectacol de 
muzică populară româ
nească. (Al. Cor.)

în cincinalul 
a unei cantități 
spălată pentru 
la sută mai ma

re, așa cum prevede pro
iectul de Directive. O par
te din instalațiile folosite 
la spălare sini noi și avem 
posibilitatea folosirii la 
maximum a acestor mașini, 
în prezent, încercăm și cred 
că experimentul nostru va 
da rezultate bune să re- 
iratăm mixtele lndrocicloa- 
ne in scopul obținerii unei 
cantități suplimentare de 
cărbune cocsificabil.

Creșterea cantității de 
cărbune extras în viitorul 
cincinal ne v;1 găsi ''me 
pregătiți. Sîntem pregă 
eu utilajele pe care le' a-', 
vein in dotare să preluăm 
pentru spălare de la între
prinderile miniere o can
titate aproape d iblă de 
cărbune. Faptul că în pri
mul seme-tru al acestui an 
am recepționai o cantitate 
de cărbune mai mare 
110 479 tone față de primul

noastră 
pecetea

cu

că viitorul stă în 
noastre, iar faptele 
tre se vor ridica la 
mea erijii partidului 
bunăstarea noastră.

Șeful cîe telescaun-Cons
tantin Marcău ne infor
mează că. în perio .da 30 
iulie — 15 august, teleș- 
câimul din Paring nu mai 
funcționează din motive 
tehnice. în această perioa
dă lucrătorii secției • de 
transport pe, cablu Bra
șov, ăi I.S.C.l.R. Sibiu și 
personalul 
vor executa 
destructiv
(LV.)

telescaunului 
controlul nc- 
al cablului.

Membrii cenaclului lite
rar „Flori de cimp", con
dus de prof. Constantin 
Pavel, care activează pe 
lingă Casa de cultură din 
Uricani. au prezentat în 
cadrul unei întîiniri cu 
tinerii locatari ai căminu
lui de nelamiliști din lo
calitate, spicuiri din crea
ția proprie : poezie, proză 
scurtă și epigrame. (Al. 
Cor.)

I
I
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La Orăștie, Jiul a dispu

tat, în săptămîna trecută, 
o nouă partidă amicală din 
seria pregătirilor pentru 
noul sezon, cu ale cărei a- 
mănunte eram datori citi
torilor. Oaspeții și-au eta
lat superioritatea tehnică 
și tactică în compania di
vizionarei B. Dacia, supe
rioritate edificată și pe ta
bela be marcaj, în prima 
repriză, prin golul lui Sta
na, în urma unei frumoase 
combinații cu Iamandi. La 
reluare, Jiul și-a mărit han
dicapul, Sălăgean l-a pus 
în poziție de șut pe Varga 
și fostul mijlocaș-al Mure
șului Deva a înscris pla
sat. întîlnirea amicală a 
degenerat apoi, datorită ex
cesului de patriotism local 
al cavalerilor fluierului, . 
care au favorizat gazdele, 
au refuzat divizionarei A 

-tă' penalty, făcut însă ca
dou gazdelor și astfel, la 
sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc, tabela de marcaj 
arăta egalitate : 2—2 (1—0).

Pentru duminică, Jiul 
a invitat ca partener de 
întrecere, pe gazonul pro
priu, o formație ambițioa
să, Pandurii Tg. Jiu. care a 
promovat recent în B. sub 
conducerea fostului inter
național Ion Pîrcălab. 
această dată, la cîrma 
chipei se află Doda, 
vremuri component ai 
nerului Deva. Noul 
maci" are la îndemînă 
lot numeros, alcătuit 
fbtbaliști 
fizic, 
Partida a avut o desfășu
rarea diferită, pe reprize, 
în prima, linie mediană a 
gazdelor Răutu — Stoica — 
Beleauă, deși formată din 
jucători tineri, cu o mare 
putere de luptă, nu a reu
șit să,„lege", jocpl compar
timentelor extreme. Ba 
chiar, gorjenii au ripostat

De 
i e- 

pe 
Mi- 

„cîr- 
un 

din 
excelent dotați 

cu o bună condiție.

pe contraatac, Băluță. un 
spiriduș cu tendoane de 
cauciuc, i-a făcut „zi frip
tă" lui Petre Grigore iar 
Coleașcă a cîștigat destule 
dueluri în zona 
Licsandru. în 
înaltul atacant 
rilor a șutat în 
al lui Cavai.

După pauza, antrenorii o- 
perează schimbări în am» 
bele teamuri, la Jiul se de-

Bădin — 
min. 35, 

al pandu- 
Butul stîng

aripa stingă, în min. 63, 
.Sălăgean pornește în cursă, 
îl deschide bine pe Stana, 
care șutează d intr-o buca
tă : 2—0. Confruntarea cîș- 
tigă în spectacol, suporte
rii aplaudă reușitele ț'avo- 
riților lor, 4 minute mai 
tîrziu, pe ruta Cassai — 
Sălăgean, un balon prinde 
pe picior greșit apărarea 
adversă, urmează o centra
re pe care Iamandi o expe-

Noi partide amicale
Victoria se decide 

pe „placa turnantă"
tașează noua alcătuire a 
„plăcii turnante" Stoica — 
Stana Varga, care a ho- 
tărî-t soarta meciului. Ul
timii doi, adepți ai jocului 
combinativ, subtilă îmbi
nare de driblinguri și pa
se, au provocat dezechili
brul oltenilor pe aripa 
dreaptă, de unde au făcut 
centrări ideale pentru Ia
mandi. La o astfel de fa
ză, în min. 55, Miculescu 
(marcat de „suplimentele" 
gurmandului în vacanță, 
dar mai puțin dur ca la 
Corvinul) a expediat o lo
vitură liberă în careul ad
vers, pe care Iamandi a 
direcționat-o, cu violență în 
plasă, Papuc nereușind să 
intervină. De partea cea
laltă. Băluță și-a chemat 
coechipierii în atac, Petre 
Grigore l-a „temporizat", 
prin durități, motiv pentru 
oare, pe bună dreptate, ar
bitrul Stocker îl trimite pe 
tușă să mediteze. Gazdele, 
acționînd simplu la mijloc, 
și-au mărit avantajul. Pe

diază, cu capul, în plasă. 
Ultima modificare a tabelei 
de marcaj se petrece în 
min. 75, cînd Varga îl pu
ne în poziție de șut pe Gu- 
ran, — o lovitură cu stîn- 
gul, fără preluare și- jucăto
rul care încă nu confirmă, 
ba chiar manifestă o anu
me blazare, stabilește scorul 
final 4—0 (0—0). Victorie 
meritată a divizionarilor 
A, cu un joc plăcut, cu 
mai multe acțiuni reușite 
în repriza secundă. Iai.iandi. 
Sălăgean și Bucurescu au 
ratat însă și în alte ocazii 
favorabile. Cei trei înain
tași ar trebui să-și regleze 
de pe acum tirul, pentru a

ram—r 9 mm» 9 9 «v 9 mm» 9 mm 9 9

sezonul
bătaie

nu ne provoca în 
oficial prea multă 
de cap.

Marele 
campanii 
trecut la 
lui, l-am 
țescu. Stoichiță . are pro
bleme în lotul universitari
lor pentru mondiale, unde 
vrea să confirme buna com
portare la Jiul. Am cîștigat 
însă, alături de Stoica, cîți- 
va băieți tehnici și ambi
țioși — Stana, Varga, Rău- 
tu, Beleauă, care vor im
prima, în acest comparti
ment, noul stil de luptă al 
Jiului, se pare că mijlocul 
va constitui atuul de forță 
al divizionarei noastre.

Spicuim cîteva date din 
bogatul program al viitoa
relor partide amicale, pe 
care le va susține echipa 
antrenată de Nae Oaidă si 
Gogu Tonca: Marți, 
evoluează la 
nu Severin, 
divizionarei < 
are loc, pe ! 
tru, disputa < 
Napoca; duminică se des
fășoară prima manșă a con
fruntărilor cu A.S.A. Tg. 
Mureș. La începutul lunii 
viitoare, între partidele sus
ținute cu Unirea Alba Iu- 
lia și revanșa cu A.S.A., 
jucătorii Jiului au grija 
testelor fizice, pe care le 
vor trece, cu siguranță, în 
compania altor divizionare 
A, la Pitești.

Ion VULPE

cîștig al 
de vară ;

mijlocul
pierdut pe

acestei 
s-a pe
te renu- 

: Mul-

Jiul 
i Drobeta Tur
in compania 

C Metalul ; joi 
stadionul nos- 
cu C-F.R. Cluj-

Etapa județeană a „Cupei minerul**
Succese ale sportivilor Văii Jiului

Bazele sportive de la sta
dionul Jiul Petroșani și ce
le aparținînd asociației 
sportive Constructorul mi
nier din localitate, au găz-

9 9

Fotbaliștii de performanță se formează 
cu perseverență și responsabilitate !

nap După multe emoții, ia- 
tă-ne scăpați de spectrul 
retrogradării în divizia B, 
ocupînd la sfîrșitul actualu
lui campionat un modest 
T- și deloc onorant — loc 
14 în ierarhia fotbalului 
din țara noastră. Situația 
nu este prea roză nici în 
perspectivă; deoarece lec- 
tiirînd clasamentul juniori
lor, „cadeții" Jiului se si
tuează pe penultimul loc 
în clasamentul celei de a 
treia ediții a diviziei na
ționale rezervate lor. Din 
cele 34 de meciuri disputa
te, juniorii noștri au obți
nut doar 7 victorii. 5 ega- 
luri și 21 de înfrîngeri, 
totalizînd 19 puncte, golave
raj 26—60. Deci nu avem 
asigurat nici schimbul de’ 
mîine din propria pepinie
ră, așa cum a reușit Cor
vinul Hunedoara, care, deși 
a promovat în prima e- 
chipă cîteva talente auten
tice, posedă juniori de pers
pectivă. Fapt oglindit de 
locul II pe care-1 ocupă în 
clasament. Comparația în
deamnă la meditație, deoa
rece ..importul" de jucători 
gata formați, deși a dat 
pentru moment unele re
zultate, nu este calea cea 
mai bună de urmat pentru 
menținerea echipei Jiul în 
primul eșalon al țării.

Ascensiunea 
seara ierarhică
tului se poate asigura 
mod deosebit prin creșterea 
și promovarea elementelor 
locale. Mărturie în acest 
sens sînt locurile obținute 
pe acele vremuri cînd lotul 
echipei Jiul era alcă’tuit în 
mare majoritate din jucă
tori formați, crescuți și 
promovați din propria pe
pinieră sau de la celelal-.

sigură pe 
a clasamen- 

în

♦ »
te asociații sportive din 
municipiu. Să exemplifi
căm : regretatul Crîsnic, u- 
nuț dintre cei mai buni 
portari ai țării în acele vre
muri, a învățat abeceda
rul fotbalului la Parîngul 
Lonea. La Jiul talentul său 
a fost șlefuit, iar Crîsnic a 
devenit pentru multă vre
me portarul titular al e- 
chipei, apărînd chiar butu
rile „naționalei", cînd exis
ta o pleiadă de portari de 
excepție, dintre care-i a- 
mintim pe Voinescu și To
ma. Porțaru] Coznia, rezer
va lui Crîsnic, a crescut 
în pepiniera Jiului ca și 
Farkaș 11, Crăciun, Szoke, 
Onea. Talente autentice a 
Gabor, Stocker, și alții au 
fost promovate și din echi
pele din Vale,- care activau arja terenurilor libere 
în campionatul județean de 
fotbal. Șirul tinerelor ta
lente locale promovate în 
prima echipă a Jiului ar 
.putea continua, iar locurile 
fruntașe obținute în divi
zia A de cea mai simpati
zată formație din munici
piul nostru sint cunoscute. 
Să fi secat „izvorul" de ta
lente în' ale fotbalului din 
Valea Jiului ? Greu de cre
zut I Facem această < 
mație bazîndu-ne pe faptul 
că ecliip.j Liceului indus
trial din Petroșani s-a ca
lificat in etapa de zonă de 
la Drobeta >.Turnu Severin, 
iar aceea a C.S.M. Petro
șani a ajuns finalistă pe 
ramură între echipele din 
cadrul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei.

Salutară pentru depista
rea tinerelor talente este 
și inițiativa C.Î4.E.F.S. de 
a organiza jocuri cu carac
ter de verificare a „speran
țelor". La aceste jocuri au 
fost descoperite cîteva ta-

lente autentice, dintre care 
enumerăm pe : Popa (Mi
nerul Aninoasa). Ghișan 
(C.S.S. Petroșani), Preda 
(Preparatorul Petrila), și al
ții ale căror calități de fot
baliști, dacă sînt șlefuite cu 
grijă, pot fi promovate cu 
curaj în eșaloane superioa
re. Demnă de luat în sea
mă este și inițiativa de a 
se organiza campionatele 
de fotbal jale liceelor la 
categoriile de vîrstă 15—16 
ani și 17—18 ani. Spre re
gretul nostru, chiar și_ la 
aceste campionate, au exis
tat unele absențe și arare
ori s-a întîmplat ca Ta a; 
ceste jocuri să fie prezenți 
specialiști în ale fotbalu
lui, care să depisteze tine
rele talente. Cu toate

duit etapa județeană a com
petiției polisportive dota
tă cu „Cupa minerul", la 
care au participat sportivii 
calificați la această fază 
din Deva. Petroșani și Brad. 

t>upa disputarea întrece
rilor, care Ia unele probe 
au fost destul de echilibra
te, pentru etapa de zonă 
care va avea Ioc în 29 iu
lie a.c. tot Ia Petroșani, 
s-au calificat: Atletism,
15ă8 m, Alexandru Jianu 
(I.R.I.U.M. Petroșani), grau- 
tate, Sabin Munteanu (I.M. 
Livezeni), lungime, Mircea 
Golcea (I.M. Barza), tenis 
de cîmp. Alexandru Groza 
(I.M. Deva), volei, Prepara
ți., Corcești.

întrecerile de popice și 
șah, desfășurate pe bazele 

’ sportive ale asociației spor
tive Constructorul minier, 
au adus în final victoria 
sportivilor noștri care au 
ocupat locurile I prin Ni- 
colae Croitoru (I.M. Petri
la) la popice și Mihai Pas
ca (I.M. Dîlja) la șah.

■ Aurel SLĂBII

Voi cintinua să 
lupeni, cit ni

s
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de pe atunci a 
din lotul nostru 
și în Următoare- 
sa joc pe ace-
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în coloanele ziarului nos
tru sînt, frecvent prezen
tați sportivi ai Văii Jiului 
ce se disting prin hotărirea 
și abnegația cu care luptă 
pentru culorile clubului pe 
care îl reprezintă. Unul din
tre ei este Dumitru Stelian, 
fundașul central al echipei 
de fotbal Minerul Lupeni.

— Cum ați -ajuns să jucați 
în Valea Jiului ?

— Prezența mea 
pa minerilor din 
este, de fapt, o
după o absență de 3 ani. 
în acest timp am fost ple
cat la București, unde am 
absolvit o școală tehnieă. 
Prima dată am îmbrăcat 
tricoul „Minerului" în se
zonul fotbalistic 1973—1974.

— Cum se explică reve
nirea in Vale 1

— Este o vorbă : „Prima 
dragoste nu se uită nicio
dată". După satisfacerea 
stagiului militar, în 1977, au 
încolțit în mine germenii 
„primei iubiri fotbalistice" 
și am revenit în Lupeni, 
la> echipa la care m-am con
sacrat. De fapt mă mai le
ga de aceste locuri și o 
punte sentimentală : soția 
mea este din Vale, mai e- 
xact din Lupeni.

— După cite știm, ați ju-

cat ca mijlocaș, iar acum, 
alături de Burdangiu, sin- 
teți unul din apărătorii de 
bază ai Minerului. Cum s-a 
întîmplat'?

— Era intr-un meci cu 
Metalurgistul Cugir, din 
sezonul trecut. Din cauza 
accidentării lui Tonca, am 
fost retras în dispozitivul 
defensiv, alături de Burdan
giu. Criza 
fundașilor 
a făcut ca 
le întîlniri
iași post. Și așa am ajuns 
să joc și în prezent ca fun
daș central. Totul s-a da
torat, deci, unei situații „li
mită".

— Care sint proiectele de 
viitor ?

— In primul rînd aș dori 
ca peste ani și ani culori
le echipei Minerul să 
apărate de... Dumitru 
Am fost și voi fi mereu 
lături de echipă, atit
bucurii cit »i la necazuri. 
Sper că împreună cu cole
gii mei de echipă, cu care 
mă înțeleg foarte ține, să 
trecem peste dificultățile de j 
moment și să împlinim vi
sul suporterilor noștri, a- 
cela de a reveni in eșalo
nul secund. Totul depinde 
de noi. Fără dăruire, serio
zitate și muncă, multă mun
că, nu poți fi fotbalist.

— Putem conchide deci 
ci, atunci cind va veni vre
mea să vă puneți ghetele-n 
cui, veți rămine tot in Lu
peni ?

— Deocamdată am doar 
28 de ani. Am mare poftă 
și voință să’ joc. Voi conti
nua să îmbrac tricoul roșu- 
negru al echipei minerilor 
din Lupeni atita timp cit 
voi fi util formației.
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Alexandru TĂTAR

Fotbal

Scoruri mari To primele moduri
Tradiționala competiție de fotbal dotată cu „Cupa 

minerul" rezervată tinerilor din unitățile miniere din 
Valea Jiului, organizată de către C.M.E.F.S„ a adus la 
startul întrecerilor 16 echipe din rindul jucătorilor ne. 
legitimați. Meciurile au loc sistem eliminatoriu.

Iată primele rezultate : I.M. Lonea — I.M. Dîlja 
12—11; I.M. Petrila — I.M. Livezeni 8—4 ; Prepara
ta Petrila — C.M.V.J. 0—3, I.M Aninoasa — Prepa- 
rația Coroești 3—0 ; I.M. Vulcan — I.M. Lupeni 3—0; 
I.M. Paroșeni — Preparația Lupeni 2—6; I.M. Uricani 
— I.M. Bărbăteni 3—0; I.U.M.P. — C.C.S.M. 4—0 ; 
I.M. Aninoasa — C.M.V.J. 0—3, neprezentare din par
te a gazdelor. (Staicu BĂLOI).

restrîns considerabil,
piii pot fi văzuți și în pre
zent cît e ziulica de mare 
bătînd mingea. Mulți tre
cători se opresc șt pri
vesc ardoarea cu care-și 
dispută victoria. N-ar putea 
s-o facă și antrenorii cu 
intenția bună de a-i selec
ționa pe cei mai buni pen
tru a forma din ei, la ni
velul fiecărui club sau a- 

afir- sociație, 5—6 echipe de 
copii pentru care să se or
ganizeze cu regularitate 
meciuri în deschiderea 
chipelor de seniori, 
cum se făcea cu ani 
urmă pe stadionul Jiul ? 
Incepînd de la copii și ju
niori, Valea Jiului are nu
meroase tăierile în ale 
fotbalului. Menirea antreno
rilor este să-i
să se ocupe de 
lor cu dragoste, 
responsabilitate.

depisteze, 
creșterea 

pasiune și
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în lacul apărut în ar
ma lucrărilor de la noua 
preparație din Livezeni, 
tinerii dornici de binefă
cătoarele răcori ale apei 
din cartierul Aeroport, 
unde numai la cîteva sute 
de metri se află un strand, 
vin să facă baie. Asta 
deocamdată, pentru că în 
curînd peste acest lac de 

o 
mai

acumulare va crește 
construcție. Și vor 
trece ani pînă cînd ștran
dul din cartier va răniîne 
tot un „amfiteatru" pen
tru concertul broaștelor ?!
(IU.)
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normalizarea situației din Nicaragua

(Ager- 
într-un comunicat 

Naționale 
San- 
Nați- 

Ni- 
Sta- 

l al 
co- 

Carlos Nunez, 
Wil-

MANAGUA 23 
preș), 
al Direcțiunii 
Comune a Frontului
dinist de Eliberare 
onalâ (F.S.L.N.) din 
caragaa se arată că 
tul Major General 
F.S.L.N., format din 
mandanții 
Joaquin Cuadra și 
liam Ramirez, a fost în
sărcinat cu restabilirea or
dinii în țară și la Mana
gua. „Actele de vandalism 
și indisciplină vor fi pe
depsite potrivit noilor legi 
date publicității"*.

Totodată, s-a anupțat că 
noile autorități au stabi
lit un control strict asu
pra vânzării de combusti
bili. precum și asupra tu
turor activităților din ser
viciile publice „pentru 
a se împiedica actele de 
furt și de vandalism co
mise la Managua în ulti
mele zile de elemente an
tisociale".

★
MANAGUA. 23 (Ager

pres). — După eliberarea 
țării și instalarea guver
nului de reconstrucție na
țională, Nicaragua cu-

noaște în aceste zile fe
bra reconstrucției.

Prezenți la Managua, tri
mișii marilor agenții de 
presă semnalează faptul că 
mii și mij de locuitori ai 
capitalei, mobilizați de a- 
pelul guvernului, au înce
put să refacă străzile ca
pitalei, al căror maca
dam a fost folosit pentru 
ridicarea de baricade în. 
timpul ciocnirilor violen
te dintre detașamentele 
Frontului Sandinist de E- 
liberare Națională și 
tăți fidele dictatorului 
nastasio Somoza.

Luni, au fost redeschi
se centrele comerciale și 
stațiile de distribuire a 
combustibililor. în aceeași 
zi. a fost redeschis aero
portul internațional din 
Managua, care poartă, de 
acum înainte, numele lui 
Augosto Cezar Sandino.

uni-
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Retragerea trupelor americane—condiție 
a soluționării pașnice a problemei coreene

PHENIAN 23 (Agerpres). 
— Agenția ACTC decla
ră că decizia președintelui 

- S.U.A., Jimmy Carter, de 
a suspenda retragere^ tru
pelor americane din Co
reea de Sud obstruction 
nează pacea și reunifica- 
rea pașnică a acestei țări 
și amenință grav pacea în 
Asia și în lume. Situația 
rezultată ajută popoarelor 
să înțeleagă mai clar că, 
atîta vreme cît trupele 
S.U.A. rămîn în Coreea de 
Sud — se spune în de
clarația ACTC — pacea și 
reunificarea pașnică a 
Coreei sînt de neconceput. 
S.U.A. trebuie să re
nunțe la planul lor de a 
menține Coreea permanent 
divizată și de a-și păstra 
controlul asupra Coreei de 
Sud și să-și retragă fără

întîrziere toate trupele și 
întregul armament din Co
reea de Sud— se arată în 
declarația agenției ACTC.

Pentru o soluționare 
pașnică a problemei co
reene — subliniază ACTC 
— este necesar, în primul 
rînd, să înceapă convorbi
rile între R.P.D. Coreeană 
și S.U.A. în scopul înlo
cuirii acordului de ar
mistițiu.
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a noului 
a fi cons-

Incidente rasiale în S.U.A
WASHINGTON 23 

gerpres). — Regiunea 
dică a Statelor Unite, 
earul unor violente
dente rasiale în anii ’60. es
te din nou în efervescen
ță, scrie, într-un comenta
riu, agenția France Pres- 
se. De câteva săptămîni, in
cidentele se ~ multiplică în 
Arkansas, Mississippi și 
Alabama, unde au avut 
loc numeroase ciocniri în
tre Ku Klux Klan și-popu
lația de culoare. Deterio
rarea situației economice 
în Statele Unite și, în spe-

4

1N CADRUL UNEI FES
TIVITĂȚI care a avut loc 
în localitatea R.A.S. Keb- 
dana, pe malul Mării Me- 
diterane, primul ministru 
al guvernului 
Maati Bouabid. 
tra de temelie 
port ce urmează
truit de întreprinderea ro
mânească de comerț ex
terior;

ARMATA IRANIANĂ 
a. intervenit în mai mul
te centre ale provinciei 
Kurdistan, preluînd con
trolul asupra șoselei și 
trecătorii ce leagă Iranul 
de Turcia. In prezent, a- 
rată agenția,. PARS, secu
ritatea a fost restabilită 
în zonă, iar o parte a re
belilor au fost arestați.

INDICELE GENERAL 
al prețurilor a crescut, în 
Italia, în luna mai cu 13,7 
la sută față de aceeași pe- ' 
rioadă a anului trecut, se 
relevă într-un comunicat 
al Institutului național de 
statistică „INSTAT", dat 
publicității la Roma.

RESURSELE POTENȚI
ALE DE URANIU exis
tente pe glob sînț estima
te între 9,9 și 22,1 milioa- 
re tone, iar cele . cunoscu
te în prezent la 4,28 mili
oane tone — potrivit A- 
genției pentru energie ’ nu- 

- cleară a O.E.C.D. Potri
vit O.E.C.D., cerințele 
mondiale de uraniu sînt 
estimate la 35 000 tone pen
tru anul 1979 și Ia 43 000 
tone pentru 1980.

MEDICAMENTE 
DIN VENIN 

Incepind din 1974, cerce
tătorii Institutului de zo
ologie din provincia Iunnan 
(R.P. Chineză) au efectuat 
cercetări privind 
carea veninului de 
în care scop 
șapte 
noși. 
alizat 
grene 
ză, pentru fabricarea de 
reactive.

Veninul de șarpe este 1 
format dintr-o mixtură 
complicată de proteine ca
re conțin neurotoxină, car- 
diotoxină, alte peste zece 
elemente de diferite feluri, 
precum și zece tipuri 
enzime.

bărbații și 
„MIȘCAREA 
feministă"

- In Occident — scrie 
vista „Jeune Afrique' — 
mai este suficient, 
ca un bărbat să aducă bani 
acasă pentru a putea fi 
bine apreciat. Trebuie ca 
el să și măture sau sa 
șteargă praf ul. Un sondaj e- 
fectuat de o comisie 
europeană asupra 
dinii bărbaților față

valorifi-
■ șarpe, 

au analizat 
specii de șerpi veni- 
Din venin el au . re- 
sedative pentru mi- 
și acidamina oxida-

cial, creșterea șomajului, a- 
rată agenția, au contribuit 
la exacerbare^ confruntă
rilor. .La Decatur, un oră
șel din nordul statului 
Alabama, au avut loc cioc
niri violente " între extre
miștii albi și grupuri ale 
negrilor. La Birmingham, 
unul din cele mai 
orașe industriale din 
dul Statelor Unite, o 
ră de culoare de 22 
ani a fpst. ucisă de un poli
țist, în urma -unor inciden
te similare. •

sută dintre englezi se Iau-, 
dă că participă, adesea, la 
sarcinile gospodărești : bu
cătărie, spălatul . vaselor, 
îngrijirea copiilor bolnavi. 
In schimb, numai 15 la 
sută dintre italieni fac a- 
cest lucru și 30. la sută din
tre ei declară, rușinați, că 
nu au colaborat niciodată la 
astfel de sarcini. ■ : -

Orientul 
Mijlociu

BEIRUT 23 (Agerpres).
— Aviația isrâeliană a 
bombardat, duminică sea
ra, localitățile Khaizaran 

' și Sarafand. situate la sud 
de Saida, și localitățile 
Damour și Nemeeh, situate 
la 30 km sud de capitala 
libaneză.

Potrivit unui bilanț o- 
ficial au fost ucise a- 
proximativ 20 de persoa
ne și rănite alte 60. Zeci, 
de case au fost distruse, 
iar întinse zone de culturi 
agricole au fost 
nic afectate.

Aviația siriană a

puter-

de

re-
nu 

. astăzi,

vest- 
,atiiu- 

de 
mișcarea feministă" ~ a dez
văluit, îndeosebi, că... 58 la

mari 
s.u- 

tînă- 
de

Fiind întrebate, ce cred 
despre răspunsurile băr
baților lor, . britanicele sînt 
de părere că cel puțin 10 
la sută dintre ele „sini exa
gerate", iar italiencele că 
21 la sută dintre afirma- ■ 
ții nu sint decit... lăudă- 
roșenii. Numai danezii par 
să fi spus adevărul : aceș
tia sint și cei mai dispuși 
să împartă sarcinile me
najere.

„POVESTEA CELOR 
5 CERCURI" OLIMPICE

„Povestea celor 5 cercuri" 
se intitulează superproduc
ția cinematografică italo- 
sovietică, avînd ca subiect 
momente din istoria J.O. și 
pregătirile Olimpiadei de 
vară de la Moscova din

toresc : Umbra păsării în 
zbor.

TV
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Compania a 7-a 
sub clar de lună ; Repu- 

po- 
Uni-

ViCll 1U11U ,

blica : imposibila 
veste de dragoste ; 
rea: Dansul tobelor.

PETRILA: Ciocolată
cu alune.

LONEA: Sărbătoarea 
cartofilor copți.

ANINOASA: Brațele
Afroditei.

VULCAN: 
d3tă.

LUPENI
Vreau să vă

9,00 Sinteze recapitula
tive.
— Matematică.

9,30 Cîntece și jocuri 
populare.

10,00 Film serial: 
varul. Episodul 
(reluare).

10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05

16.30

Excursie ciu-

— Cultural 
văd ; Munci-

Cal-
5

Laudă olimpicilor 
școlii românești.
Almanah pionie
resc.
Din țările socialis
te : Republica Popu
lară Democrată Co
reeană. Ritmurile

dezvoltării socialis
te.

17,00 Polci, mazurci și ta
in inter- 
orchestrei 
din Pra-

18,05

18,20

18,50
19,00
19,15

național 
Româ-

rantele 
preta rea 
„Dvorak" 
ga.

17,20 Sport.
17,45 Ți-e trupul greu de 

roade, țara mea — 
emisiune de versuri. 
Festivalul 
„Cîntarea
niei". Selecțiuni din 
etapa republicană.
Revista social-poli- 
tică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
In dezbaterea ță
rii. Proiectul Progra
mului — Directivă

inter
venit pentru a respinge a- 
tacul israelian.

Intr-o declarație 
difuzată, premierul 
nez. Selim Al-Hoss, 
damnat raidul Aviației is- 
raeliene calificîndu-1 drept 
0 crimă împotriva cetă
țenilor: pașnici. .................

radio- 
liba- 

a con-

produce- 
necesare 

pentru

19S0. Filmul cuprinde, de 
asemenea, „portretele" a 5

■ mari campioni consacr.ați la 
olimpiadele de la Roma', 

■Tokio, Mexic, Munchen și 
■Montreal. Regizorul -prin-: 
cipal al acestei pelicule (in 
două serii) este italianul 
Romolo Marcellini, un spe
cialist- al fllirtejpr: inspira
te din' lumea sportului.

CENTRALĂ 
FOTOVOLTAICĂ

* Societatea italiină " „Of- 
ficine Galileo" din Florența 
va construi o centrală foto- 
voltaică pentru 
rea electricității 
încălzirii apei și
utilizarea in agricultură. A- 
ceastă inițiativă de folosi
re a energiei solare este 
cea mai importantă de a- 
cest gen adoptată pină a- 
nm in Italia. Uzina va 
permite și o regularizare a 
temperaturii aerului in sere 
și silozuri agricole.

ARHIPELAGURI 
SUB GHEAȚĂ

Cercetătorii sovietici din 
Antarctica au descoperit, cu 
ajutorul radiolocației, o se
rie de arhipelaguri, ascun
se sub straturile groase de 
gheață și zăpadă în zona 
Mării Weddell. Ele au fost 
trecute pe hărțile Antarcti
cii.

de cercetare și dez
voltare în domeniul 
energiei, perioada 
1981-1990 și orien
tările principale pî- 

• nă în anul 2000.
19,30 Lupta antifascistă 

în România (IV). 1
Mai 1939 — Uria
șa demonstrație an
tifascistă.

20,00 Soliști și formații de 
muzică ușoară.

20,20 Seară de teatru: 
„Wilhelm Teii" de 
Friedrich Schiller.
Premieră pe țară. 

21,35 Telejurnal.
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Uzina electrică Paroșeni 
recrutează tineri pentru treapta I de liceu 
și absolvenți treapta I de liceu pentru școla
rizare prin unitățile școlare :
• Prin GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI

— pentru treapta I de liceu în specia
litatea de :

— mecanici
PENTRU ȘCOALA PROFESIONALĂ, în 

meseriile de :
— electrician centrale stații și rețele
— mecanic mașini și utilaje termoener-

g etice . - £
Pentru treapta a ll-ă de liceu în speci

alitatea mecanic mașini și utilaje termo- 
energetice.
• Prin LICEUL INDUSTRIAL VULCAN,

— pentru treapta I, specialitatea me
canică

— pentru treapta a II-a de liceu, in spe
cialitatea mecanic mașini și utilaje termo- 
energetice.

înscrierile se fac la secretariatele școli
lor menționate mai sus, pînă la data de 22 
august a.c. inclusiv.

Grupul școlar minier 
Petroșani

primește înscrieri pentru 
următoarele forme de învățămînt:

A. LICEU

■ — mine, petrol, geologie 44 locuri, (băieți)
— mecanică 6 locuri (băieți)

B. ȘCOALA PROFESIONALĂ

— miner 36 lacuri (băieți)
— lăcătuș mecanic pentru

utilaj tehnologic 11 locuri (băieți)
— sudor , 26 locuri (băieți

și fete)
— electrician de mină 31 locuri (băiețlW^

La liceu se pot înscrie absolvenți ai 
treptei I care au obținut cel puțin media 5 
la concursul de admitere de la orice alt li
ceu și profil.

In perioada 20 iulie - 31 august 1979 
se organizează cursuri de pregătire la : ma- . 
tematică și fizică pentru candidații la con
cursul pentru treapta a ll-a din sesiunea 
septembrie 1979.

Informații suplimentare la secretariatul 
școlii din strada Republicii nr. 7, telefon 
41574.

Mica publicitate
VIND apartament 3 ca

mere confort sporit. De
va, telefon 21797. (598)

VIND Moskvici- 412 și 
garaj. Lupeni, strada Pa- 
rîngului, bloc A4, ap. 12. 
(601).

SCHIMB apartament 2 
camere, bucătărie, în Pe- 
trila, contra apartament 3 
sau 4 camere în Petroșani. 
Informații Petrila, strada

7 Noiembrie, bloc 1, ap. 17.
(599) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goga 
Iozsef, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.
(600) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pre- 
cup Maria, eliberată de 
preparația Petrila. Se de
clară nulă. (596)

ANUNȚURI
Cu lacrimi în ochi co

piii, părinții, frații, a- 
nunță împlinirea a 4 
ani, la 26 iulie, de la 
decesul celei ce a fost

FLOREA ILEANA, 
taxatoare. In veci o vom 
plînge.

DE FAMILIE
SOȚIA Matilda, A- 

drian fiu, anunță cu a- 
dîneă durere că azi, 24 
iulie 1979 se împlinește 
un an de la dispariția 
tragică a celui ce a fost 
BRÎNDUȘA ION NELU 
îi vom păstra ® amin
tire veșnică. (603).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). AU'AKVL; lipogratia Petroșani, sir. Republicu, nr. «L


