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Tovarășului
Uae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost înmuiată 

Medalia de aur 
a Institutului de relații

Documentele Congresului al XII-lea în dezbatere internaționale din Roma
FORMAREA OMULUI NOU

cu o temeinică pregătire politică și profesională, 
capabil să răspundă exigențelor societății viitoare
Insuflețitorul program de 

dezvoltare a țării prevede 
măsuri noi pentru dezvolta
rea economico-socială echi
librată a tuturor județelor 
țării. Dacă în actualul cin
cinal s-a pus accent pe rea
lizarea unei producții in
dustriale globale minime 
de circa 10 miliarde lei pe 
fiecare județ, în viitor se
are în vedere, ținînd cont 
de creșterea forței de 

ducții globale minime de 
70 mii lei pe locuitor. Așa 
cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 4—5 iulie a.c., aceasta 
asigură o repartizare mai 
justă a forțelor de produc
ție, contribuind la ridica
rea nivelului de dezvoltare 
și civilizație al tuturor zo
nelor' țării. In aces scop 
se cer eforturi sporite din 

■ partea oamenilor’ muncii 
pentru dezvoltarea tuturor 
domeniilor de activitate în
tre care un rol important 
revine activității de for
mare a cadrelor noi, bine 
pregătite, capabile să facă 
față cerințelor viitoare ale 
producției.

Puternicul avînt pe care 
’ îl va cunoaște industria ță
rii noastre este reflectat 
de ponderea de 78 la sută 
pe care o va deține în ca
drul populației ocupate în 
economia națională, numă
rul celor cuprinși în sec
toarele neagricole. In struc
tura acestui sector, popu
lația care va lucra în in
dustrie, construcții și trans
porturi va reprezenta a-

' proape 74 la sută, cea ocu
pată în învățămînt, cultu
ră, știință și sănătate peste 
10 la sută, iar cea din ca
drul serviciilor și altor ac
tivități, circa 16 la sută.

înfăptuirea acestor orien
tări și sarcini trasate, de 
partid, are la bază forma
rea profesională a unui pu
ternic detașament consti
tuit din 1 750 000 muncitori 
calificați, 300 000 tehnici
eni, maiștri, ingineri și al
te cadre de specialitate. A- 
cest program măreț de for
mare a cadrelor se va rea
liza așa cum se prevede, în 
strînsă legătură cu cerin-

*
țele economiei și ale vieții 
sociale. în Valea Jiului, 
prin creșterea gradului de 
complexitate a producției, 
și extinderea mecanizării 
în întreprinderile miniere, 
numărul mediu al perso
nalului încadrat va -atinge 
cifra de 68 000 persoane, 
din care peste 35 000 în 
industrie.

Pentru formarea noilor 
contingente de muncitori, 
în cincinalul 1981—1985 un 
accent deosebit se va pune
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Adunări generale 
ale oamenilor 

muncii

La Palatul Republicii, a 
avut loc, marți, 24 iulie, 
ceremonia înmînării to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a Medaliei de aur cu 
plachetă a Institutului de 
relații internaționale din 
Roma, „pentru marea con
tribuție la promovarea pă
cii, bun universal al o- 
mului“, precum și a me
daliei jubiliare emisă de 
institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eli
berării României.

In cadrul aceleiași so
lemnități, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-au fost înmî- 
nate, din partea institutu
lui din Roma, Medalia de 
aur, pentru înalta sa con
tribuție științifică și teh
nică la progresul româ
nesc și mondial, și meda
lia jubiliară consacrată 
glorioasei aniversări de la 
23 August.

Aceste prestigioase dis
tincții conferite tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se 
adaugă marelui număr de 
mărturii de respect și pre
țuire ce vin să reconfirme 
necontenit, de pe toate 
meridianele, valoarea per
sonalității multilaterale a 
președintelui României, 
luptător neobosit pentru 
pace și colaborare, pen
tru edificarea unei noi or
dini economice internațio

Zb ințimpinarea^ celei de-a ,'15-a 
aniversări a eliberării patriei 

de sub dominația fascistă2—

nale, a unei lumi maî 
bune și mai drepte pe 
planeta noastră, o lume 
fără arme și războaie în. 
care popoarele să poată 
trăi în pace și libertate, 
deplin stăpîne pe destine
le lor, pe dreptul de a-și 
construi o viață demnă și 
prosperă.

La rîndul lor, distincți
ile conferite tovarășei 
Elena Ceaușescu reprezin
tă un nou și cald omagiu 
adus personalității și o- 
perei sale, care se bucură 
astăzi de un larg prestigiu 
internațional și care ono
rează deopotrivă pe toți 
oamenii de știință din ța
ra noastră.

La ceremonie au luat 
parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., precum și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți mem
brii delegației Institutului 
de relații internaționale din 
Roma, sosită în Capitală 
pentru a înrnîna tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
înaltele distincții.

In deschiderea ceremo
niei, a luat cuvîntul tova
rășul Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de 
științe sociale și politice.

(Continuare în pag. a 4-a)

Avem condiții create și le vom valorifica din plin pentru 

Creșterea volumului desfacerilor de mărfuri
în curînd se vor împlini 

doi ani de cînd a luat fi
ință întreprinderea noastră 
.comercială, în orașul Vul
can. Un bilanț făcut acum 
demonstrează necesitatea 
înființării acestei întreprin
deri, dîr și posibilitățile de 
dezvoltare, de creștere a 
volumului desfacerilor de 
mărfuri, de care dispunem. 
Astfel, valoarea totală a 
depășirilor înregistrate la 
planul de desfacere, de la 
înființarea întreprinderii și 
pînă acum, se ridică la 
peste 12 500 000 lei, planul 
de desfacere fiind depășit 
în fiecare an. Aceasta în 
condițiile în care rabatul 
comercial a fost depășit, de 
asemenea, în fiecare an I 
Cu 95 000 lei în 1977, cu 
563 000 lei în 1978 și cu 
281 000 lei în semestrul I 
ăl acestui an —, iar chel
tuielile de circulație au 
fost reduse cu 893 000 în 
Î977 și 205 000 lei în semes
trul I al acestui an. Toate 
aceste realizări au condus 

în mod firesc la depășirea 
beneficiilor totale ale în
treprinderii cu 47,59 la su
tă în 1977, -29,34 la sută în 
1978 și 45,33 la sută în se
mestrul I al acestui an. în 
același timp rentabilitatea 
întreprinderii are o deviere 
favorabilă cu 0,52 lei lă 
100 de lei desfacere în 
1977, cu 0,25 lei în 1978 
și 0,34 lei la 100 de lei des
facere în 1979, pe primele 
6 luni.

Realizările anului 1979 
aparent sînt sub cele ale 
anilor precedenți, dar a- 
ceasta, repet, numai apa
rent, pentru că sarcinile 
noastre de plan 
au crescut an de an 
în funcție de cerințele și 
necesitățile satisfacerii- so-' 
licitărilor populației. Creș
terea medie lunară în 1978 
în ceea ce privește val-areă 
planului de desfacere a 
crescut cu 2,2 la sută față 
de anei 1977, iar în anul 
1979 cu 10,3 la sută, față de 

1978 și cu 12,7 la sută fată 
de anul 1977.

Am insistat în prezenta
rea acestor cifre, a acestor 
realizări cu care ne mîn- 
drim pentru că ele consti
tuie un argument puternic, 
o bază serioasă în hotărîrea 
de nestrămutat a colectivu
lui nostru de a-și realiza 
și depăși și în anii urmă
tori sarcinile planificate, de 
a contribui la realizarea 
integrală a obiectivelor, ce 
ne revin din proiectul de 
Directive ale Congresuluf 
al XII-lea al partidului, 
sarcini ce reflectă de fapt 
creșterea continuă a nive
lului de trai al întregului 
popor.

Am reținut din proiectul 
de Directive că „volumul 
desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul

Marin IACOB, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii al 
I.C.S. Mixtă Vulcan 
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La sectorul II al
I.M. Aninoasa

Peste 1000 tone de 
cărbune peste plan

Hotărîți să întîmpine 
marea sărbătoare din au
gust cu rezultate bune, de 
la începutul lunii iulie, 
minerii sectorului II de 
la- mina Aninoasa au reu
șit să extragă o produc
ție suplimentară de 1 IU 
tone de cărbune. Rod al 
unei organizări mai bu
ne a muncii, succesele mi
nerilor din brigada lui 
Nicolae Bokor, cu .un plus 
de 540 de tone, și a celor 
din brigada lui Francisc 
Rakoczi, cu un plus de 
460 de tone, demonstrea
ză disponibilitățile pe 
care le are acest sector. 
S-au evidențiat' din a- 
cește brigăzi șefii de 
schimb Dumitru Imbru, 
Andrei Ambruș, și Au
gustin Asmarandei. De la 
lucrările de pregătire au 
depășit sarcinile de plan 
minerii din brigada con
dusă de Eftimie Geluță.

în fiecare zi, în cen
tru] Petroșaniului se 
înalță noi apartamente.

Produse suplimentare pentru consum
Colectivul Fabricii de 

produse lactate din Live- 
zeni a depășit planul pro
ducției globale cu 909 000 
lei, al producției nete cu 
265 000 lei, iar beneficiile 
peste plan se ridică, de la 
începutul anului la, 637 000 
lei. Reducerea cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei pro
ducție marfă este de 44 lei, 
față de cea planificată, iar 
la producția netă cu 14,4 
lei. S-au livrat în plus, față 
de prevederile’ inițiale 
345 hectolitri lapte, 8 tone 

brînzeturi,' 10 tone îngheța
tă și alte produse, al că
ror echivalent în produse 
lactate se ridică la 450 hec
tolitri. Contribuția la ob
ținerea acestor succese este 
fără îndoială colectivă. Pen- 
tru hărnicia dovedită în ob
ținerea acestor rezulta
te merită cuvinte de lau
dă muncitoarele Maria 
Tecșa, Valeria Maier, Maria 
Bălășoiu, Viorica Măturar, 
Săftica Darie, Rozalia Arcz 
si altele. (Marina PO
MANA),
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Pe agenda organizațiilor 
de partid

Creșterea capacităților de însilozare a 
cărbunelui, la preparația Lupeni

Comisia pentru creșterea 
productivități muncii de pe 
lingă comitetul de partid 31 
preparației din Lupeni și-a 
concretizat activitatea din 
acest an prin cîteva acțiuni 
deosebite, care au condus 
1.. îmbunătățirea procesului 
de preparare a cărbunelui, 
creșterea productivității 
muncii și sporirea indicelui 
de calitate a cărbunelui 
preparat. Formată îndeo
sebi din specialiști ai în
treprinderii și muncitori cu 
o bogată experiență în 
producție, comisia și-a în
dreptat atenția spre studie
rea temelor de importanță 
majoră pentru dezvoltarea 
producției. Una dintre a- 
cestea a fost creșterea ca
pacității de însilozare a 
cărbunelui spălat cu 1500 
tone de cărbune. Comisia 
a avut în vedere creșterile 
de producție din acest an, 
față de anul trecut, Ia mi
nele Lupeni, Uricani și 
Bărbăteni pentru a căror 
recepție vechile capacități

Operativitate in stabilirea măsurilor de 
recuperare a pierderilor

Comitetul de partid de 
la preparația Lupeni, la 
scurt timp după încheierea 
lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 4—5 iulie a.c., 
a luat hotărîrea de a asi
gura recuperarea și refold- 
sirea unei importante can
tități de cărbune care, în 
urma operațiunii de în
cărcare în vagoanele C.F.R., 
se pierdea datorită dever
sărilor din unele jgheaburi 
sau deschiderii accidentale 
a ușilor unor vagoane. Du
pă adoptarea hotăririi s-a 
trecut de urgență la aplica
rea ei. Cu ajutorul comu
niștilor din organizațiile de 
partid nr. 3 — .spălare și 
6 — transport, au fost de c. IOVANESCU

Fabrica de produse lactate Livezeni. Preparatoarea Ioana Filip, manipulează 
■’ cu atenție mașina de umplut paharele cu smîntînă. Foto : Șt. NEMECSEK
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pe dezvoltarea și moderni
zarea înyățămîntului de 
toate gradele. In perioada 
următoare, școala româ
nească va cunoaște muta
ții semnificative atît în 
structura sa, cît și în con
ținutul activității desfășu
rate. Astfel, în treapta I 
de liceu va fi cuprinsă în
treaga generație de absol
venți ai clasei a VUI-a, 
ceea ce va asigura cuprin
derea aproape în totalitate 
<a acestora în liceele indus
triale și agroindustriale. 
De asemenea, în treapta a 
Il-a, gradul de cuprindere 
va spori la circa 70 la su
tă, creîndu-se condiții op
time pentru generalizarea 
învățămîntului liceal. In 
municipiul nostru, în învă- 
țămîntul profesional vor fi 
pregătiți muncitori califi
cați , în meseriile de bază 
pentru industria minieră, 
construcția de mașini, in

de însilozare nu mai fă
ceau față. După studierea 
posibilităților de extindere 
a vechilor silozuri, a fost 
aleasă varianta optimă, ca
re a fost supusă spre apro
bare în ședința din luna 
mai a comitetului de partid, 
unde s-a hotărît și modali
tatea de acțiune. Sarcina 
■executării lucrărilor de ex
tindere a capacităților de 
însilozare a revenit echipe
lor conduse de Stancu Co- 
ropiță și Carol Cziller, șub 
îndrumarea inginerului A- 
drian Pangalos.

Eficiența lucrării realiza
te-de preparatori mai cons
tă și în faptul că prelun
gește durata de funcționare 
a instalației chiar în con
dițiile cînd aproviziona
rea cu vagoane goale nu 
se face timp de 16 ore. 
Noile . capacități de însi
lozare, contribuie și la re
aducerea consumului de e- 
nergie electrică, prin evi
tarea funcționării în gol 
a instalației.

ja recuperate peste 100 
tone de cărbune;

în această acțiune s-au 
evidențiat formațiile condu
se de comuniștii Gheorghe 
Enciu și loan Graur. Sem
nificativ este faptul că a- 
ceastă activitate s-a des
fășurat după orele de pro
gram și fără să fie afecta
tă funcționarea instalației. 
Totodată, s-au luat măsuri 
pentru ca în viitor să se 
înlăture toate posibilitățile 
de a se mai risipi cărbune
le spălat. Va crește, astfel, 
atît siguranța ia încărcarea 
vagoanelor cît și indicele 
de recuperare a cărbunelui.

dustria chimică și alte ra
muri. Se va extinde în con
tinuare, învățămîntul su
perior prin creșterea nu
mărului de studenți la In
stitutul de mine din Pe
troșani, unde există deja 
și un curs seral pentru 

Formarea omului nou
pregătirea tinerilor care lu- implică în cadrul întregii 
crează nemijlocit în pro- activități o gîndire știin- 
ducția de cărbune.

Principala atenție, subli-
mata . în mod pregnant de 
secretarul general al par
tidului, trebuie să fie acor
dată integrării învățămîn
tului cu producția și cer
cetarea, pregătirii temeini
ce a viitoarelor cadre în 
concordanță cu cerințele 
progresului tehnic, ale dez-

. voltării economico soci- că a minerului tehnician,

Din inițiativa comitetu
lui executiv ai Consiliului 
popular municipal, în ul
timele săptămîni a fost in
tensificată preocuparea 
pentru finalizarea obiecti
velor gospodărești și de 
înfrumusețare din progra
mul pentru anul 1979. In 
înfăptuirea dotărilor edili
tare și amenajărilor pre-' 
conizate, un sprijin impor
tant au acordat conduceri
le unor întreprinderi, cum 
sînt cele ale I.C.M.M., 
I.P.C.V.J., E.G.C.L., E.T.P. 
care, dovedind receptivita
te față de solicitările ce 
le-au fost adresate, au o- 
ferit utilaje și brațe ” de 
muncă.

A fost continuată într-un 
ritm susținut acțiunea de 
pietruire a acostamentelor 
șoselei pînă la Livezeni ; 
s-au făcut plombări cu as
falt pe porțiunea DN-66 
din interiorul municipiu
lui ; s-a pietruit fundația 
și apoi s-a asfaltat stația 
autobuzelor I.T.A. în car
tierul Aeroport ; s-au re
făcut și asfaltat parțial tro
tuarele de pe străzile Re
publicii și I. Creangă a- 
fectate de lucrări de con
strucții. A fost intensifica
tă acțiunea pentru dega
jarea terenului ocupat de

Steagul roșu a criticat, organele tiiate răspund 
Rezolvare parțială

Ca urmare a articolului 
intitulat „Intensificarea co
laborării dintre constructor 
și beneficiar — iată cheia 
reușitei depline pe șantie
rul Vîscoza", publicat în 
ziarul nostru nr. 8315, sîn- 
tem informați, în răspunsul 
primit de la T.C.I. Craio
va, că „există o bună cola
borare între Șantierul nr. 
7 Lupeni și I.F.A. Vîscoza 
în rezolvarea problemelor 
de interes comun". Cu toa
te acestea, maj sînt încă 
probleme nerezolvate, ur- 
mînd ca beneficiarul să 
găsească soluții și pentru 
acestea — se spune în con
tinuare în răspuns. Adică: 

ale a țării. Trebuie să se 
asigure o strînsă interde
pendență între cercetători 
și oamenii muncii, făuri
torii bunurilor materiale. 
Mersul nostru înainte, pe 
calea dezvoltării multila
terale a societății spre o 
nouă. orînduire, superioară, 

țifică nouă, îndrăzneață, 
revoluționară.

Măsurile stabilite pen
tru perfecționarea conti
nuă a cunoștințelor profe
sionale ale oamenilor mun
cii, îndeosebi ale minerilor 
din Valea Jiului, în care 
un loc de seamă îl ocupă 
policalificarea, vor con
duce la formarea temeini- 

clădirile vechi în străzile 
Vasile Conta și Ion Crean
gă, colț cu strada Republi
cii, ultimul fiind deja tran
sformat în spațiu verde. In 
zona dintre stația PECO 
și S.U.T. Livezeni, a fost 
pietruit spațiul. din preaj
ma ospătăriei și a chioș-

REALIZĂRILE GOSPODĂREȘTI 
un bun al tuturor, care 
trebuie păstrat cu grijă

cului de legume și fructe 
— unități comerciale nou 
create pentru muncitorii 
de la atelierul mecanic al 
I.R.I.U.M.P., secția de mo
bilă, fabrica de produse 
lactate și populația locală. 
Au fost strînse și transpor
tate mari cantități dc alu
viuni de pe numeroase 
străzi, curățite rigolele, a- 
mehajat acostamentul și 
vopsiți parapeții pe pasa
jul spre Fabrica de trico
taje și I.M. Livezeni, cură
țat șanțul și transportat 
pămîntul de pe strada B. 
Delavrancea. Se lucrează

1) întocmirea documentați
ilor și a formelor de de
contare pentru lucrările ce 
se execută de către alte 
ministere (M. E. E. și 
M.T.Tc.) privind devierea 
rețelelor electrice și telefo
nice. Aceste rețele ocupă 
amplasamentul și în pre
zent la obiectivele gospodă
ria de combustibil, baia de 
filare, coșul de dispersie 
etc. 2) Rezolvarea depozită
rii materialelor prime din 

Creșterea> volumului desfacerilor
de mărfuri

(Urmare din pag. 1)

socialist va fi în anul 1985 
cu 30—35 la sută mai mare 
decît în 1980", iar ritmul 
mediu anual de creștere, 
în perioada 1981—1985, 
v., fi de 5,4—6,2 la 
sută. Prin realizarea 
acestui indicator con
sumul mediu pe locuitor în 
anul 1985 va fi : la carne 
și produse din carne .de 
72 kg., cu 15,4 la sută mai 
mult decît în 1980 ; la lap
te și produse din lapte în 

‘echivalent lapte — 210 li
tri, respectiv o creștere fa
ță de 1980 de 9,1 la sută-;

capabil să mînuiaseă uti
lajele de înaltă tehnicitate 
cu care sînt și vor fi do
tate întreprinderile mini
ere din bazinul nostru 
carbonifer. Se va acționa 
pentru împrospătarea cu
noștințelor oamenilor
muncii, prin reciclarea tu
turor cadrelor din econo
mie, știință și cultură, din 
întreaga viață socială.

Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
omul societății comuniste 
trebuie să fie multilateral, 
să poată munci. în orice do
meniu de activitate, în 
funcție de cerințele noi a’e 
societății. Iată de ce, în în
treaga activitate politico-e- 
ducativă, problema esenția
lă care trebuie să stea în 
fața organizațiilor de partid 
este formarea omului nou, 
bine pregătit politic și pro
fesional, capabil șă răspun
dă comandamentelor ma
jore pe care le ridică socie
tatea viitoare. ■:» 

în aceste zile la fundația 
de piatră, ■ în perspectiva 
apropiatei asfaltări a ba
zei de tenis . din apropie
rea spitalului municipal. 
Și constructorii obiectivelor 
sociale din Petroșani, au 
dovedit că pot să fie mai 
ordonați. Ei au intensificat 

ritmul de execuție a fini
sajelor exterioare, inclusiv, 
amenajările pe verticală la 
blocul 69 — care se anunță 
a fi unul dintre cele mai 
frumoase din municipiul 
nostru. S-a acționat mai 
energic decît altădată pen
tru reducerea cantităților 
de pămînt și beton împrăș
tiate pe, străzi, vopsirea pa
nourilor ce delimitează in
cintele șantierelor pe la
tura dinspre strada centra
lă. O notă de ordine au a- 
dus, de asemenea, în\ a- 
ceeași zonă centrală a o- 
rașului vopsirea împrej

obiectivele care se demo
lează conform decretului 
nr. 388/1978, cunoscînd că 
acestea ocupă și azi ampla
samentul obiectivelor fila
tură, bobinate, centrala ter
mică, stația de tratare me
canică a apei etc.

Referitor ia problemele 
constructorului vă infor
măm că T.C. Ind. Craiova 
va rezolva în cursul aces
tei luni și asigurarea per
sonalului tehnic de execu
ție prin transferarea a 3 
(trei) maiștri de la șantie
rul din Tg. Jiu.

la produse nealimentare, 
la țesături (inclusiv confec
ții) spre exemplu — va fi 
de 35,9 mp, cu 23,4 la sută 
mai mult decît în 1980 ; iar 
la înzestrarea populației cu 
bunuri de folosință înde
lungată la 1 000 de locui
tori, să luăm un singur e- 

.xemplu,' — autoturismele, 
care vor fi de 57, repr.ezen- 
tînd o creștere de 103,6 la 
sută față de 1980.

Am prezentat doar cîțiva 
din indicatorii pe care îi 
avem de realizat în activi
tatea comercială în cincina
lul următor, indicatori pre- 
zenți în proiectul de Di
rective ale Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român și care e- 
vidențiază concordanța dez
voltării economice și spo-

Iln cartierul „Vîscoza" 
din orașul Lupeni s-a tra- 
Isat recent un nou bloc cu

70 de garsoniere, destinat 
tinerilor muncitori din 
localitate. Aici urmează ca 
în curînd să înceapă lu
crările de construcție, blo
cul avînd termen de pre
dare în acest an. (C.I.)
♦-------------

Cei peste 20 de tineri 
printre care Dumitru 
Morar, Ilie Steț, Francisc 
Venczel, Dumitru Hera 
de ]a I.M. Aninoasa care 
au participat la o acțiune 

Ide muncă patriotică în 
depozitul de materiale 
au dat un real sprijin or- 

Itacilor din subteran. Ei au 
încărcat peste 20 de va- 

muirii stadionului „Jiul*, 
executarea mult așteptate
lor marcaje pieton ale și 
longitudinale, repararea, 
vopsirea și completarea in
dicatoarelor de circulație 
ca și reducerea ariei buru
ienilor în incinta gării, în 
albia Maleia și pe zonele 
verzi din preajma a nume
roase blocuri și a sediilor 
unor întreprinderi și in
stituții.

Firește, nu am putut su
blinia decît o parte din 
preocupările, inițiativele 
și acțiunile-1 rodnice ale 
gospodarilor noștri. Ele 
demonstrează că atunci 
cînd se perseverează reali
zările se pot apropia de ni
velul cerințelor. Cel mai 
important lucru este acum 
ca ritmul acțiunilor gospo
dărești și de înfrumuseța
re din ultima perioadă să 
fie continuat, rezultatele 
bune să fie amplificate. La 
fel de important este din 
partea tuturor cetățenilor, 
a șantierelor de construcții, 
a colectivului E.G.C.L. și 
a altor unități economice 
și prestatoare de servicii 
să manifeste grija cuveni
tă față de tot ce s-a reali-
zat. Nu poate fi îngăduită, 
în continuare, spre exemplu, 
depunerea de către LU.M.P. 
și alte unități, a rezidu
urilor industriale în preaj
ma hotelului „Gambrinus", 
loc îndrăgit și frecventat în 
zilele de repaus de nume
roși oameni ai muncii. Păs- 
trînd tot ce avem, sporind 
în continuare zestrea de 
dotații gospodărești — e- 
dilîtare și înfrumusețînd 
orașul în care locuim, con
tribuim ]a edificarea ca
drului nostru de muncă și 
viață cu adevărat civilizat

T. tAtarca

ririi venitului național cu 
creșterea continuă a nive
lului de trai al maselor, cu 

. realizarea unei calități noi 
a vieții materiale și spiri
tuale a întregului popor.

Toți_ lucrătorii comerciali 
din întreprinderea noastră 
cunosc acești indicatori și 
sînt hotărîți să-i realizeze 
în mod exemplar pentru 
că avem create toate con
dițiile șă o facem, pentru 
că realizîndu-i satisfacem 
solicitările cumpărătorilor, 
ale oamenilor muncii de 
pe raza orașului Vulcan, 
pentru că în felul acesta 
contribuim și noi Ia înfăp
tuirea prevederilor cuprin
se în proiectul de Directive, 
la creșterea continuă a ni
velului de trai ai întregu
lui popor.

gonete cu lemn de mină, I 
bolțari și plasă. (C.I.) t 
♦------------

In cadrul ciclului de ac- • 
jiuni metodice „Tribuna 9 
ideilor" în sala Clubului I 
sindicatelor din Vulcan. | 
prof. Mircea Poenaru, fo- > 
losindu-se de diapozitive, I 
a prezentat în fața unui • 
numeros public expunerea | 
„Omul și biosfera, rolul I 
omului în transformarea I 
mediului ambiant". (Al. | 
Cor.) • *♦—----

Zilele acestea la maga- * 
zinul de mercerie din Pe- I 
troșani au sosit umbrele I 
de producție indigenă și I 
din import. De diferite | 
culori, atît pentru bărbați g 
cît și pentru femei, noile | 
tipuri de umbrele (une- g 
le automate) sînt deosebit | 
de practice. (C. Val.) p
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Acționînd cu entuziasm pentru întîmpinarea colei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei și Congresului al Xll-lea al partidului 

cu rezultate frumoase în producție

Minerii și energeticienii Văii Jiului pun accentul pe 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE 

— Adunări generale ale oamenilor muncii —

In sectorul IV al I. M. Petrila Două cerințe imperioase pentru realizarea

Nivelul dezbaterilor a- 
dunării oamenilor muncii 
de la sectorul IV al minei 
Petrila a oglindit, deopo
trivă, maturitatea politică, 
răspunderea comunistă ' cu 
caq£-js-a acționat pe tot 
parcursul semestrului I 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție. Astfel, 
în primul semestru sectorul 
a obținut rezultate bune, 
concretizate în 17152 tone 
de cărbune extrase peste 
prevederile planului și cir- 
cjf 200 ml săpați și beto- 
nați în plus la lucrările de 
pregătire.

A fost reliefată cu preg
nanță în cadrul dezbateri
lor, preocuparea sporită a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din sector 
pentru buna organizare a 
producției, folosirea la ma
ximum a capacităților de 
producție, creșterea randa
mentului muncii. Py primul 
loc în întrecere se situează 
brigada condusă de comu
nistul Eugen Voicu, de un
de a fost lansată inițiativa 
„Brigada înaltei producti
vități", inițiativă care a 
cîștigat tot. mai. mult teren., 
Desfășurîndu-și activitatea 

- în patru abataje frontale, 
dotate cu complexe meca
nizate, brigada a depășit 
sarcinile de plan pe pri
mul semestru al anului cu 
15 190 tone de cărbune, ob- 
ținînd cele mai mari ran
damente la nivelul între- 
fflflSderii, ceea ce face ca 
retribuția lor să 
considerabil.

Rezultate bune 
tă primă parte a
fost obținute și de brigăzi-

le conduse de Francisc 
Bartha (plus 2717 tone căr
bune), Gheorghe Tom a 
(plus 153) și Leon Deak 
(plus 537). De asemenea, 
productivitatea muncii în 
cărbune a fost realizată în 
proporție de 136 la sută, 
înregistrîndu-se o depășire

toate resursele materiale 
și umane de care dispune 
sectorul. Redăm cîteva din
tre acestea : •
deosebită în care
abatajul nr. 438
acordarea unei priorități în 
ceea ce privește aprovizio-

Situația 
se află 

impune

făcut și să aibă cu ce 
facă. (Stelian Maftei, șef 

brigadă) O Aprovizio-

Principala cale de creștere a producției 
de cărbune

RIDICAREA
PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII
de 1,857 kilograme cărbune 
pe post, precum și o eco
nomie la cheltuielile de 
producție de 8,67 lei/tona 
de cărbune extras.

Majoritatea participanți- 
lor la dezbateri și-au ex
primat adeziunea deplină, 
profunda recunoștință față 
de noile măsuri adoptate 
de conducerea partidului 
referitoare la creșterea ni
velului de trai, grija pe 
care personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, 
poartă minerilor.

în cadrul adunării 
fost arătate și o serie 
greutăți, lipsuri care 
să nu fie puse în valoare

narea și asistența tehnică. 
(Francisc Bartha, șef de 
brigadă) • Omul este fac
torul esențial, de care de
pinde realizarea planului. 
Am observat că atunci cînd 
muncim mai bine, cînd ne 
organizăm mai bine, reali
zăm mai mult. Fiecare mi
ner trebuie să știe Ce are

de 
să 
de
narea este un factor de ba
ză pentru realizarea ritmică 
a planului. De cîteva luni, 
brigada noastră nu și-a rea
lizat planul pentru că 
ne-au lipsit o serie de ma
teriale. (Ilie Staicu, miner) 
• Ne lipsește plasa metali
că. Trebuie ca aceasta să 
aibă un coeficient mai ma
re de rezistență. (Vasile 

. Helineanu, miner).
în întîmpinarea celei de-a 

35-a aniversări a eliberării 
patriei și ’a Congresului al 
Xll-lea al partidului, co
lectivul sectorului s-a an
gajat să realizeze 5 000 tone 
cărbune peste prevederile 
planului.

— Angajamentul pe care 
ni l-am luat, pe baza mă
surilor stabilite, spunea to
varășul Vasile Ene, secreta
rul comitetului de partid 
pe sector, reflectă hotărî- 
rea fermă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din cadrul sectorului 
tru a ridica tot mai 
nivelul realizărilor la 
ducția de cărbune.

planului de producție la sectorul IV
I.M. Lohea

0R6AMZAREA EXIGENTĂ A MUNCI 
ÎN ABATAJE Șl ÎNTĂRIREA 

DISCIPLINEI
fost probleme- 
cărora au gra- 

partici-

pen-
sus

pro

Valeriu COANDRAȘ

Două au 
le în jurul 
vitat dezbaterile __ 1
panților la adunarea gene
rală a oamenilor muncii 
din sectorul IV ai l.M. Lo- 
nea : redresarea producției 
sectorului în cel mai scurt 
timp și întărirea discipli
nei. Aceasta din urmă, u- 
na din cauzele principale 
pentru care nu s-au reali
zat sarcinile de plan pe 
sector, a fost discutată sub 
toate aspectele. Din darea 
de seamă a rezultat că pe 
primul semestru planul de 
producție a fost realizat 
doar în proporție de 98,1 
la sută, iar la pregătiri în 
proporție de 96 ia sută. în 
principal rămînerea în ur
mă s-a datorat nereșpec- 
tării tehnologiei de lucru, 
din care cauză s-au pro
dus numeroase surpări, ne- 
realizîndu-se astfel produc
tivitatea muncii și, deci, 
producția de cărbune. La 
aceasta s-au adăugat ab
sențele nemotivate, în nu
măr destul de mare, ne- 
respectarea programului de 
lucru, precum și întreține
rea ne'corespunzătoare a ti- 
tilajelor din sector. în a- 
cest s^ns s-au adus' critici 
vehemente brigăzilor con
duse de Ion Cioară și Nieo- 
lae' Chiriac, minerilor Va
sile Ciobotaru, Ion Glăvan, 
Constantin ■ Sofrin, Vasile 
Hatos, Ion Camen și Gheor
ghe Pantea, care au mani
festat delăsare în muncă, 
indisciplină în . producție, 
ceea ce a dus la nerealiza- 
rea sarcinilor de plan in
dividuale 
sectorului.
aceștia au fost evidențiate 
eforturile
cît mai bune depuse de șe-

fii de brigadă Iosif Clara- 
ba (cea mai bună briga
dă), Viorel Negru, Petru 
Zorilă, Ion Miclea si Ion 
Ilea.

Pentru' depășirea situa
ției nefavorabile în care se 
află sectorul, s-au făcut nu
meroase propuneri, s-a sta
bilit un amplu program 
de îmbunătățire a activită
ții în care majoritatea pro
blemelor vizează creșterea 
liniei de front, înlocuirea 
și repararea utilajelor de
fecte. îmbunătățirea subs
tanțială a aprovizionării și, 
bineînțeles întărirea disci
plinei, care reclamă în
tronarea unui climat sănă
tos, de intransigență față 
de lipsuri, cei dintîi care 
trebuie să intervină, să fie 
ortacii, membrii brigăzilor.

în cuvîntui lor, vorbi
torii — Petru Corobea, Fer
dinand Costina. loan Bo- 
teanu, Gheorghe Enucă 
— au scos în evidență fap
tul că deși planul pe luna 
în curs este în creștere, nu 
este nerealizabil ; un mare 
accent va trebui pus însă 

- pe organizarea procesului 
de producție începînd de 
la conducerea sectorului pî- 
nă la nivelul schimburilor. 
Din dezbateri s-a desprins 
hotărîrea minerilor ca mă
rețele evenimente din a- 
cest an — sărbătorirea e- 
liberării patriei și Congre
sul ai Xll-lea al partidu
lui 
te
rului cu sarcinile îndepli
nite, participanții manifes- 
tîndu-și atașamentul lor 
față de politica partidului.

Mai multă grijă pentru

în aceas- 
anului au

sporească

fondului locativ
Adunarea generală a oa

menilor muncii de la 
E.G.C.L. Lupeni a reliefat 
bilanțul rodnic, cu care s-a 
încheiat semestrul 1 al a- 
nului 1979. Ia majoritatea 
indicatorilor de plan. Da
rea de seamă a scos în e- 
vidență și noi rezerve in
terne ale exploatării. S-a 
subliniat necesitatea obține
rii unei eficiențe sporite 
jn utilizarea fondurilor 
pentru întreținerea locuin
țelor proprietate de stat.

Este pecesar să se înțe
leagă de toți lucrătorii 
1J.G.C.L. — șe arată în 
darea de seamă —, că fie
care centimetru, fiecare 
gram de material risipit 
înseamnă o pierdere pen
tru economie. Problema re
ducerii cheltuielilor și a 
consumului de materiale 
trebuie să devină în în
treaga activitate o proble
mă centrală.

Pentru întreținerea și re
pararea fondului locativ de 
stat s-au executat repara
ții hidroizolatoare la 11 te
rase, reparații și dezinfec- 
ții la 21 subsoluri, eliminare 
rea fenomenului de con
dens la 40 de apartamen-

te, reparații curente 
toate centralele termice, re
vizii generale la 42 ascen
soare. Dintre greutățile sur
venite în munca E.G.C.L. 
Lupeni se pot aminti res
tanțele unor asociații de 
locatari, care „uită“ achita
rea în termen a contrava
lorii unor lucrări. Printre 
cele care aii restanțe se 
numără asociația 10 A și 
10 B ambele 'din Vulcan, 
așociația C-T. Vîscoza IV 
și C.T. A 8 ambele din Lu
peni. Totalul restanțelor

■ însumează peste 553 000 
lei... Alte deficiențe pe 
care conducerea E.G.C.L, 
se străduiește să le elimi
ne sînt indisciplina, lipsa 
de pregăhre profesională 
corespunzătoare a unor me
seriași, intervențiile cu în- 
tîrziere pentru remedierea 
deranjamentelor. Cei care 
au luat cuvîntui — Gheor
ghe Croitoru, Lepădat Va- 
siescu, Călin Ianovici, Ioan 
Lucaci, Ioan Ferăstrău, 
Gheorghe Serafinceanu, 
loan Stănilă, Octavian Si- 
mota — au subliniat nece
sitatea întăririi răspunde
rii in toate compartimen
tele de activitate.

Mineri din brigăzile 
fruntașe ale sectorului 
IV al minei Lupeni, ies 
din șut.

Foto : Gh. OLTEANU

Adunarea generală a sta
bilit măsuri ca aprovizio
narea cu materiale să fie 
corespunzătoare, ceea. ce va 
contribui la mai buna în
treținere' a fondului loca
tiv. Numeroasele propuneri 
făcute de participanții la 
dezbateri, aprobate de a- 
dunarea generală a oame
nilor muncii exprimă ho
tărîrea colectivului de la 
E.G.C.L. ; uueni de a-și în
deplini sarcinile ce-i revin 
în direcția mai bunei gos
podăriri a tuturor locali
tăților ce intră în sfera sa 
de activitate.

Alexandru TATAR

și, implicit, ale 
In contrast cu

pentru rezultate

— să fie întîmpina- 
de colectivul secto-

C. STANESCU
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Preocupare centrală a colectivului de la U. E. Paroșeni
îmbunătățirea funcționării instalațiilor

Recent, la Uzina electri
că Paroșeni s-a ținut adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii. 
Forul suprem al conduce
rii muncitorești a uzinei a 
dezbătut activitatea econo- 
mico-socială a colectivului 
pe primul semestru al anu
lui în curs. Dezbaterile 
au reliefat realizări bune 
la indicatorii tehnico- eco
nomici. Producția de ener
gie electrică a fost depă
șită, față de prevederile de 
plan, cu 3 118 000 kWh. gra
ficul de putere a fost rea
lizat în proporție de 107,7 
la sută, iar producția netă 
a fost depășită cu 
lei. La activitatea 
rații s-a remarcat 
calității la 
executate în 
existat o mai 
pare pentru

6 474 000 
de repa- 
creșterea 
lucrările

A

sistenței tehnice formațiilor 
de reparații, o mai bună a- 
provizionare cu materiale 
și piese de schimb. De ase
menea a fost mai redus 
numărul accidentelor și a- 
variilor. Vorbitorii Emil Li
pan, șef tuj-ă de la atelie
rul combustibil, Viorel Cos- 
tinaș, sudor reparații caza
ne, Paul Nicula, maistru 
exploatări cazane, ing. Ște
fan Rădulescu, șef secție 
electrică, ing. Nicolae Slă- 
vei, șef secție reparații, 
Nicolae Isfan, șef atelier 
reparații construcții. ing. 
Gavril Gabor, șef secție ex
ploatare, ing. Gheorghe Di- 
nea, șef serviciu programa
re producție, ing «Fiorea 
Beres, director tehnic al 
I.E.C. Deva s-au referit și 
la greutățile întîmpinate, 
unele carențe generate mai

toate
acest an.
bună preocu- 
acordarea a- ales de lipsa de personal,

necesitatea întăririi și mai 
mult a disciplinei. Toți par
ticipanții la dezbateri au 
făcut, propuneri concrete 
pentru remedierea lipsuri
lor și neajunsurilor care 
se mai manifestă.

Adunai ea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la Uzina elec
trică Paroșeni a hotărît în 
unanimitate realizarea în
tocmai a măsurilor propuse 
și adoptate în această a- 
dunare, pentru perfecțio
narea activității, realizarea 
tuturor indicatorilor tebni- 
co-economici și asigurarea 
funcționării uzinei, a insta
lațiilor energetice, la pa
rametri optimi.

Iuliu POPA,
subredacția Vulcan,
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Tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei 
Elena Ceaușescu 
le-a fost înmuiată 

Medafia de aur
a Institutului de relații 
internaționale din Roma

L

(Urmare din pag, 1)

In continuare, au ros
tit alocuțiuni omagiale 
prof. dr. Giovanni Battis
ta Bonelli, Giancarlo de 
Carolis, prof. dr. - Giancar
lo Elia Valori și prof dr. 
Adolfo Gamberini, mem
bri ai delegației italiene.

înaltele distincții au fost 
înmînate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu de 
Giancarlo Elia Valori, se
cretar general al Institutu
lui de relații internaționa
le din. Roma.

Șefului statului român 
i-au fost înmînate, de a- 
semenea, un volum, apă
rut în limba italiană, cu 
articole și cuvîntări ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intitulat sem
nificativ „Pentru o lume 
mai dreaptă și_ mai bună“, 
precum și culegeri de 
texte juridice italiene și 
un album ilustrat care în
fățișează palatul _ monu
ment al Senatului italian.

Tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost în- 
mînată, totodată, o repro
ducere în miniatură du
pă o operă sculpturală flo
rentină. . (

Din partea oaspeților au 
mai fost oferite tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 

două lucrări de pictură i- 
taliană contemporană.

Exprimînd calde mulțu
miri, a luat, cuvîntul tova
rășa Elena Ceaușescu.

invitat să ia cuvîntul la 
ceremonie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit 
o cuvîntare, care a fost 
urmărită cu deosebit in
teres și deplină aprobare 
de cei prezenți.

Adresîndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
a luat cuvîntul președin
tele Academiei de științe 
sociale și politice, tovarășul 
Mihnea Gheorghiu.

Membrii delegației Insti
tutului de relații internațio
nale din Roma au felicitat 
călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru distincțiile ce le-au 
fost conferite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost, de ase
menea felicitați cu căldură 
de tovarășii din conduce
rea partidului , și statului 
nostru.

In încheierea ceremoni
ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat 
cu membrii delegației ita- I 
liene și s-au întreținut cu 
ei într-o atmosferă de cal- I 
dă cordialitate. i '

Intilnire de lucru 
româno-sirianâ

DAMASC 24 (Agcrpres). 
---- Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului co
merțului exterior și coope
rării. economice internațio
nale, a avut întîlniri de 
lucru cu ministrul econo
miei și comerțului exteri
or al Siriei, Mohammad 
Al-Imady, cu care a anali
zat stadiul relațiilor eco
nomice bilaterale și posi
bilități de lărgire a schim
burilor și cooperării econo
mice și tehnice între Româ
nia și Siria.

Protest libanez
. NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). — Reprezentan
tul libanez la Națiunile 
Unite a adresat secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o scrisoare în 
care protestează în legă
tură cu ultimele atacuri 
ale aviației israeliene . îm
potriva regiunilor din su
dul Libanului, soldate, cu 
opt morți și 19 răniți, 
în scrisoare se arată că 
atacul brutal af aviației 
israeliene a fost complet 
nejustificat și neprovocat. 
El survine într-un moment 
în care se depun eforturi 
intense în vederea aplică
rii rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate, în special a 
celei adoptate luna trecută 
privind încetarea tuturor 
ostilităților și crearea u- 
nei zone de pace în sudul

S.U.A.

Un studiu privind discriminarea 
în domeniul locuințelor

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). — Deși au trecut 
mai mult de zece ani de 
la adoptarea legislației pri
vind drepturile civile _ 
care interzice, între alte
le, discriminarea în dome
niul locuințelor — aceasta 
continuă să fie practicată 
pe scară largă în S.U.A. _ 
se arată într-un studiu al 
Departamentului pentru

Nicaragua va iniția o politică 
de nealiniere și de apropiere 

față de țările socialiste
MANAGUA 24 (Ager

pres). — într-un interviu 
acordat agenției Prensa 
Latina, Sergio Ramirez 
Mercado, membru al Jun
tei Guvernului de Recons
trucție Națională din Nica
ragua, a declarat că țara 
sa va cere primirea în 
cadrul mișcării țărilor ne
aliniate. „Politica de ne
aliniere va reprezenta di
recția de bază a politicii 
noastre externe" — a spus 
el. „Nicaragua va solici-

la Națiunile Unite
Libanului, Acțiunea isra- 
eliană, care constituie o 
sfidare a hotărîrilor Con
siliului de Securitate, a 
subminat și mai mult efor
turile în această direcție, 
a creat un climat de in
securitate — se arată în în
cheierea scrisorii.

★
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Statele Unite au 
condamnat oficial- raidu
rile aeriene efectuate de a- 
viația israeliană în Liban.

Departamentul de stat 
a dat publicității un co
municat în care se preci
zează că au fost întreprin
se demersuri pe lîngă gu
vernul Israelului pentru 
a-1 „avertiza11 în legătură 
cu consecințele unor ase
menea raiduri.

locuințe și dezvoltarea ur
bană (H.U.D.).

Studiul _ citat de a- 
genția UPI — aduce do
vezi concludente, potrivit 
cărora populația de culoa
re are de făcut față dis
criminărilor atît în do
meniul vînzărilor, ■ cît și 
în cel al închirierilor de 
locuințe, inclusiv în ce 
privește prevederile con
tractuale. 

ta ajutor din partea țări
lor nealiniate și va iniția o 
nouă politică de apropiere 
față de țările socialiste11 —■ 
a declarat Ramirez.

Referindu-se, pe de al-’ 
tă parte. la lărgirea ba
zei de mase a guvernului, 
la necesitatea participării 
maselor populare la con
ducerea și organizarea tre
burilor țării, Sergio Ra
mirez a arătat că formele 
concrete de participare vor 
fi sindicatele, comitetele 
de apărare civilă, comite
tele de cartier, Mișcarea 
Poporului. Unit (M.P.U.), 
Frontul Patriotic Național 
(F.P.N.), alte ■ organizații 
de masă.

în ceea ce privește ce
lelalte forțe politice din . 
țară, ele pot să se organi
zeze, cu excepția celor de 
tendință somozistă, care au 
fost interzise prin decrete 
speciale.

Criză fără precedent 
a guvernului israelian

TEL AVIV 24 (Ager
pres). _ O atmosferă de 
criză fără precedent zgu
duie guvernul israelian de 
la ședința Consiliului de 
Miniștri din 17 iulie, al 
cărei obiectiv declarat era 
adoptarea unor măsuri e- 
conomice draconice , desti
nate reducerii sensibile a 
cheltuielilor de stat în 
cadrul luptei împotriva 
inflației galopante — scrie

Exploatarea zăcămintelor de cărbuni 
din Tanzania

DAR ES SALAAM 24
(Agerpres). — Studiile teh
nice privind deschiderea 
minei de cărbuni Songwe- 
Kiwira, din Tanzania, au 
arătat că se poate asigura 
o producție anuală de 
300 000 tone. în zona res
pectivă urmează să fie 
construită o microcentrală 
termică de 24 MW și o li
nie de transportare a e- 
nergiei electrice spre loca
litatea Mbeya. '

PORTUGALIA

Consultări pentru . 
formarea unui 

guvern de tranziție
LISABONA 24 (Ager

pres). _ Premierul de
semnat al Portugaliei. Ma
ria de Lurdcs Pintasilgo, 
și-a început consultările 
consacrate formării unui 
guvern de tranziție. a- 
vînd drept principală sar
cină soluționarea proble
melor curente și pregăti
rea alegerilor generala 
„intercalate11 din 'toamna 
acestui an, informează a- 
genția ANOP.

Potrivit legislației por
tugheze, premierul desem
nat are la dispoziție 10 zi-, 
le de la numirea sa pen
tru constituirea guvernu
lui, după care va trebui 
să prezinte în parlament 
programul guvernamental 
spre a fi aprobat. După 
instalarea guvernului de 
tranziție, președintele re
publicii, cu avizul favora
bil al Consiliului Revoluți
ei, va dizolva parlamentul 
și va stabili data alegeri
lor legislative.

. cotidianul „Le Monde“. Po- 
j trivit aceleași publicații, 
j ritmul inflației urmează 

să crească, în acest an,
la 90 la sută.

întreaga țară se aș
teaptă la suprimarea sub
vențiilor acordate de stat 
pentru bunurile de pri
mă necesitate, adică creș
terea prețului la pîine, 
lapte, .ulei etc., între 80 și 
200 la sută.

în legătură cu proiectul 
privind extinderea minei 
Ilima se apreciază că pro
ducția va putea să crească 
de la nivelul actual, de 
1500 tone pe an, la ^300 
tone, în 1980. PrincipSfti 
beneficiari sînt fabricile 
de preparare o ceaiului ți 
cafelei, care utilizează căr
bunele pentru uscarea a- 
cestor produse. în viitorul 
apropiat o parte din căr
bune va fi utilizat la

I
I
I
I
I
I
I
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MIM
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Compania a 7-a 
sub clar de lună ; Repu
blica : Imposibila po
veste de dragoste; Uni
rea : Dansul tobelor, se
riile I-II.

PETRILA: Prinț . și 
cerșetor.

LONEA ; Excursie ciu
dată.

ANINOASA : Brațele
Afroditei.

VULCAN: Insule în 
derivă.

LUPENI — Cultural : 
Vreau să vă văd; Mun
citoresc : Umbra 
rii în zbor.

URICANI: 80
sari.

16,55 Folclor din Repu-ț 
blica Populară De
mocrată Coreeană.

17,10 Creatorul și 
ca sa — Vida
za. "
Atenție la... 
atenție !
Jurnal din 

ea — film 
mentar. 
Festivalul 
„Cin tarea 
niei“. 
din

epo-
Ge-

17,45

18,05

18,20

ne-

Gui.ne- 
docu-

18,40
18,50
19,00
19,15 țării 

de Di-
Con-

TV

păsă-
I

de hu-
19,30
20,00

16,00 Telex.
16,05 Biblioteca 

lui.
16,25 Arii din opere cu 

soprana Silvia Voi- 
nea.

16,45 Tragerea
preș.

gcolaru-

I
pronoex-

i

21,40

național 
Româ- 

Selecțiuni 
spectacolul sus

ținut la Tîrgu Mu
reș.
Publicitate.

1001 de seri.
Telejurnal.
In dezbaterea 
_ Proiectul 
rective ale
greșului al XII-lea 
al Partidului Comu
nist Român. 
Noi, femeile ! 
Telecinemateca. Ci
clul „Mari regizori, 
mari actori11. „Omul 
liniștit** — Premieră 
TV.
Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții: 7,00 Radiojurnal.

8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Disc muzical fol
cloric. 10,30 Reportaj. Cu
ba pe calea socialismu
lui. 10,45 Cîntece revolu
ționare. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul 
pionierilor. 12,00 Bule
tin ție știri. 12,05 Dinx 
comoara folclorului nos
tru.' 12,35 Repere inter
pretative. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Clubul invita- 
ților. 16,00 Radiojurnal. 
16,15 Cîntece de Mircea 
Neagu. 16,25 23 August 
XXXV _ Coloanele 
plinirilor noastre • 
liste. 16,40 Muzică 
șoară. 17,00 Buletin 
știri, 
române, 
populară, 
ritmic.

I

I
I

Uzina electrică Paroșeni
noua fabrică de ciment dirt 
Mbeya și la fabrica de 
hîrtie din Mufindi.

îm- 
socia- 

u-
i de 

17,05 Odă limbii 
17,25 Muzică 
17,40 Evantai 

18,00 Orele serii.
20,00 Interpreți ai 
tecului popular. 20,30 Tot 
ce are țara mai
23 August 1944 _ 23 Au
gust 1979. Monumentele 
muncii noastre. 20,50 Ca
dențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 21,30 Con
semnări. 35 de ani în 
vîrsta țării. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

cîn-

frumos.

recrutează tineri pentru treapta I de liceu 
și absolvenți treapta I de liceu pentru școla
rizare prin unitățile școlare :
O Prin GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI

— pentru treapta I de liceu în specia
litatea de l *

— mecanici
PENTRU ȘCOALA PROFESIONALĂ, în 

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

getice
Pentru treapta a ll-a de liceu în speci

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

— pentru treapta l, specialitatea me
canică

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

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

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, nr. 90,

REVENIT LA NEW
YORK după recentul său 
turneu în diferite țări ale 
lumii, secretarul general 
al O.N.U., Kurt .Wald
heim, a luat legătura cu 
membrii grupului de con-1 
tact pentru Namibia al ce
lor cinci țări occidentale 
angajate în această acțiu
ne — Marea Britanie, Sta
tele Unite, Franța, Canada 
și R.F. Germania —> în 
scopul de a încerca o a- 
ventuală relansare a plă- 
riului occidental privind 
accesul Namibiei (teritoriu 
african administrat ilegal 
de Republica Sud-Africană) 
la independență.

ÎN SECȚIA DE FURFU
ROL a Combinatului chi
mic din Pet, Ungaria de vest, 
s-a produs un incendiu în 
cursul testării unul utilaj 
de producție finlandeză 
informează agenția MTL 
Trei specialiști finlandezi 
au suferit arsuri serioase, 
iar doi specialiști unguri 
~ arsuri ușoare.

telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). lu AKLL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


