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Documentele Congresului al Xll-lea în dezbatere

Foi» devansa punerea in funcțiune 
a întreprinderii de prod use electrotehnice

Pe platforma industrială 
din Petroșani a început a- 
nul trecut construcția în
treprinderii de prcdțise e- 
iectrotehnice. Mateajaliza- 
rea acestui nou obiectiv „in
dustrial are loc conform 
programului suplimentar de 
dezvoltare economico-socia
lă a municipiului, stabilit 
de conducerea de partid în 
urma vizitei de lucru efec
tuată în Valea Jiului de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 

: Ceaușescu. Construcția a- 
cestui obiectiv se înscrie de 
pe acum organic în orien
tările proiectului de Di
rective ale Congresului al 
Xll-lea al partidul'-i.

Faptul că intrarea
funcțiune a noii întreprin-

în

deri va asigura utilizarea 
judicioasă a forței de mun
că potențiale 
lui, a celei 
special, ne 
să apreciem 
cadrul dezbaterilor proiec
tului de Directive, o altă 
valoroasă orientare cuprin
să în același document. 
„Planul cincinal 1981—1985 
va marca o nouă și impor
tantă etapă in realizarea 
prevederilor programului 
partidului de dezvoltare e- 
conomico-socială echilibra
tă a județelor țării și sis
tematizare a tuturor loca
lităților, spre a determina 
o repartizare mai justă a 
forțelor de producție și o 
ridicare generală a niveln-

în Valea Jiu- 
feminine în 
oferă prilejul 
din nou, în

lui economic' și a gradului 
de civilizație al tuturor zo
nelor și județelor țării, ceea 
ce corespunde pe deplin 
politicii sociale și naționa
le a partidului și statului 
nostru de asigurare a unor 
condiții de muncă și de 
viață egale pentru cetățe
nii patriei".

In efortul de a concre
tiza cît mai devreme sarci
nile ee-i revin în dezvolta
rea economico-socială a mu_

Cornel LAZAR, 
maistru, șantierul 

Întreprinderii de produse 
electrotehnice Petroșani

(Continuare în pae* a 2-a)

In intîmpinarea celei
de-a 35-a aniversări

Ortaci din brigada 
condusă de comunistul 
loan Kacso de ia secto
rul VI al minei 
peni.

Mina Lupeni
50000 tone de cărbune 

extrase suplimentar
Colectivul minei Lupeni, care a chemat la între- 

50 000 TONE DE 
DE LA ÎN-

cere toți minerii țării, a totalizat 
CĂRBUNE EXTRASE SUPLIMENTAR 
CEPUTUL ANULUI.

• Producția realiza
tă peste plan în a- 
ceastă lună la nivelul 
întreprinderii : 2738
tone de cărbune coc- 
sificabil.

• Productivitatea 
muncii planificată în 
cărbune în luna iulie 
a fost depășită 
686 kg/post.

In această lună, la 
nivelul sectoarelor, ce-, 
ie mai mari realizări 
le-au obținut :

♦ LA PRODUCȚIA 
FIZICA DE CĂRBUNE 
EXTRAS: minerii sec
toarelor VII — plus 1820 
tone, VI — plus 1336 
tone, III — plus 1171 
tone și I — plus 563 
ne de cărbune.

, + LA PRODUCTIVI
TATEA MUNCII PLATATEA MUNCII

cu

de 
de 
to-

Vizita în țara noastră 
a tovarășului 

Ahmed Sekou Toure 
secretar general al Partidului Democrat 

din Guineea, președintele Republicii Guineea
, Sosirea în Capitală

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, joi, 
26 iulie, a sosit în Capi
tală, într-o vizită oficială 
de partid și de stat, tova
rășul Ahmed Sekou 
secretar general al 
dului 
neea, 
blicii

Toure, 
Parti-

Gui- 
Repu-

Democrat din 
președintele 
Populare Revoluțio-

începerea
Palatul Republicii auLa

început, joi, 26 iulie, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, se
cretar general al Parti
dului Democrat din Guine
ea, președintele Republi
cii Populare Revoluționare 
Guineea.

Convorbirile au prilejuit 
un prim și rodnic schimb 
de păreri privind stadiul 
actual al relațiilor româ- 
no-guineeze, căile și mij
loacele de promovare a a-

nare Guineea, împreună cu 
tovarășa Andree Toure.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul salonului oficial 
se aflau portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Ahmed 
kou Toure, încadrate 
drapelele de stat ale 
lor două țări.

La ora 12,30 aeronava 
specială cu care călâtoreș-

Se- 
de 

ce

te conducătorul partidului 
și statului guineez a ate
rizat.

La coborîrea din av»on, 
tovarășul Ahmed Sekou 
Toure și tovarășa Andree 
Toure au fost salutați cu , 
deosebită căldură de tova
rășul iticolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi conducători 
partid și de stat 
strîns mîinile cu

de 
și-au 

priete-

(Continuare în pag. a 4-a)

convorbirilor oficiale
cestora în viitor, precum 
și în legătură cu unele 
probleme ale situației 
ternaționale actuale.

De ambele părți a fost 
exprimată satisfacția față 
de bunele relații de prie
tenie, solidaritate și cola
borare dintre Partidul Co
munist Român și Parti
dul Democrat din Guine
ea. dintre țările și popoa
rele noastre, precum și do
rința ca aceste relații să 
se dezvolte în viitor, în 
spiritul înțelegerilor con
venite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure, la Cona
kry în 1974. .

in-

Cei doi președinți și-au 
manifestat, de asemenea, 
convingerea că aprofunda
rea legăturilor de priete
nie, colaborare și solida
ritate militantă dintre ce
le două țări, partide și po
poare va contribui la întă
rirea unității tuturor for
țelor revoluționare, demo
cratice și progresiste în 
lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului . și 
neocolonialismului, a- Po
liticii rasiste și de apart
heid, pentru triumful cau
zei libertății, păcii, inde
pendenței și progresului 
social în întreaga lume.

1N CARBU- 
sectoarelor

nificatA 
NE : minerii 
Vi — plus 1914 kg/post. 
Iii — plus 676 kg/post, 
I — plus 636 kg/post și 
VII — plus 604 kg/post.

♦ DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI SECTOA
RELE CU CELE MAI 
MARI DEPĂȘIRI ia pro
ducția fizică de cărbune 
sînt: IV — plus 20 991 
tone, VI — plus 16 051 de 
tone, VII — plus 
de tone, j — plus 
tone și V — plus 
tone de cărbune.

Miercuri, 25 iulie 
patru întreprinderi 
niere — Paroșeni, 
la, Bărbăteni și Aninoa- 
sa — și-au depășit sar
cina zilnică de plan.

• Cea mai mare depă
șire zilnică la producția 
de cărbune extras, 
gistrată în această 
o realizează mina 
șeni cu j

5820 
2541 
1685

încă 
mi- 

Petri-

înre- 
lună, 

Paro-;aza mma varo- i 
plus 589 de tone, j

Adunarea generală a oamenilor muncii de la I. M. Lupeni

Dezbateri vii, angajare plenară în vederea obținerii
de noi succese la extracția cărbunelui

telului județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean. Au fost prezenți, 
de asemenea, tovarășii Petre Furdui, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din între
prinderile miniere, petrol, geologie și ener
gie electrică, Dumitru Condrache, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și geolo
giei, Lazăr David, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor, Nicolae Haneș. 
secretai’ al comitetului municipal de 
partid, cadre din conducerea ministerului 
și Combinatului minier Valea Jiului.

Darea de seamă pe se- rate de consiliul oamenilor 
mesțrul 1 1979, prezentată i 
de loan Sav, secretarul co- rea resurselor interne 
miletului de partid pe în
treprindere și președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, a făcut o analiză exi
gentă asupra activității și 
rezultatelor obținute la in
dicatorii țehnico-economici. 
In semestrul I 
1979 a fost realizată 
o producție fizică supli
mentară de 47 000 tone căr
bune. Creșterea producției 
fizice față de semestrul I 
1978 este de peste 160 000 
tone, fiind realizată îndeo
sebi pe înzestrări tehnice 
moderne a abatajelor, acțiu- loan Gîrea, miner șef de 
nildf permanente desfășu- brigadă la sectorul 111, ing.

într-o atmosferă 
nunțai caracter de 
a avut loc adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii? Au parti
cipat mineri, șefi de brigadâ-și de schimb, 
specialiști al extracției din marile capa
cități de producție, maiștri, ingineri, teh
nicieni și economiști din cadrul sectoare
lor de producție, investiții și auxiliare, 
compartimentelor funcționale și atelierelor 
minei. . , ' ' .

La lucrările adunării a luat parte tova
rășul Ioan Ciucu,prinj-secretar al Comi-

pătrunsă 
lucru, la

de un pro- 
mina Lupeni

SE MATERIALIZEAZĂ angajamentul constritutorilor

în luna iulie» cele mai înalte 
ritmuri de execuție

Constructorii blocului A3 
din Lupeni. cu 48 aparta
mente, confirmă prin rit
mul deosebit de înalt al 
execuției din luna iulie, 
că-și vor onora angaja
mentul asumat de a finali
za acest nou obiectiv des
tinat familiilor de mineri 
cu o lună mai devreme. 
Lucrările de construcții fi-

ind încheiate integral, iar 
tencuielile interioare în 
proporție de 85 la sută, 
constructorii au început fi
nisările exterioare, termi
nate pînă la această da
tă în proporție de 60 la 
sută. Valoarea lucrărilor 
efectuate de constructori, 
în luna iulie, depășește cu

400 000 lei pe cea din luna 
precedentă. Toate formați
ile de lucru ale șantierului, 
între care cele conduse de 
Tudor Sandu. Nicolae A- 
vram, Gheorghe Moșneag, 
Aurel Pălivan. Marin Du
nă și altele, își depă.esc’ 
cu peste 20 la sută sarcini
le proprii.

muncii pentru valorifica- 
—. și

posibilităților de creștere a 
extracției, participării ac
tive a tuturor sectoarelor, 
a celor mai multe brigăzi 
și formații de lucru la solu
ționarea eu competență și 
operativitate a probleme
lor ivite în procesul mun
cii.

în spirit exigent, darea 
de seamă a scos în evidență 
și neajunsurile care au 
persistat în activitatea unor 
formații de lucru. Critica 
a fost adincită și de par- 
ticipanții la dezbateri —

Dumitru Dănciulescu, șeful 
sectorului IV, Constantin 
Păunescu, miner șef de 
brigadă la sectorul I, Mi
hai Doroftei, maistru, se
cretar de partid la secto
rul V, Mircea Suba, șeful 
sectorului transport, pre
ședintele consiliului de con
trol muncitoresc, Dumitra 
Cîmpean, președinta comi
siei de femei, Âron Cristea, 
miner pensionar, fost di
rector al minei Lupeni în 
primii ani după actul na
ționalizării din 194r, Gheor
ghe Toma, miner șef de 
brigadă la investiții, Silviu 
Năstase, secretarul comite
tului U.T.C. pe mină. loan 
Kacso, miner șef de bri
gadă la sectorul VI, mg. 
Titus Costache, director cu • 
probleme electromecanice, 
și Wiliam Szuder. pensio
nar. fost director general 
al Combinatului minier din 
Valea Jiului. In cuvîntul 
lor, vorbitorii s-au referit 
la cauzele unor rămâneri 
în urmă, au făcuț propu
neri iientru înlăturarea nea-

(Continuare in pag a 3-ai
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Activitatea politică strîns 
legată de cerințele producției

Amplul program stabilit 
cu prilejul vizitei de lucru 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ce-iiișescu. în ' Vale» Jiu
lui, constituie pentru co
lectivul I. M. Petrilg o 
călăuză permanentă în ac
tivitatea pe care o desfă
șoară. In centrul preocu
părilor comitetului de 
partid, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
de la mina noastră, a stat 
ridicarea nivelului tehnic 
al producției, îmbunătăți
rea organizării muncii, 
creșterea productivității

Viața de partid De ce pe zona verde?

muncii. Toate aceste preo
cupări au determinat ’ obți
nerea pe primul semestru 
al anului a unei producții 
suplimentare de peste 
30 000 tone de cărbune și a 
unui avans de peste 200 ml 
Ia lucrările de investiții și 
pregătire.

în cadrul adunărilor de 
partid ne-am preocupat de 
antrenarea comuniștilor la 
dezbaterea problemelor ma
jore cu care oamenii mun
cii se confruntă în cadrul 
procesului de producție, de 
creșterea combativității și 
răspunderii în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Un 
asemenea stil de muncă 
caracterizează organizațiile 
de partid de la sectoarele 
1V, 111 și V care în aceas
tă perioadă au analizat 
probleme concrete, din ac
tivitatea de producție pen
tru creșterea productivității 
muncii în abataj, întărirea 
ordinii și disciplinei, redu
cerea cheltuielilor materia
le de pr&ducție.

Comitetul nostru de 
partid, comisiile pe proble
me au avut în atenție ca 
în cadrul învățămintulai 
de partid, cu prilejul con
vorbirilor de atestare care 
s-au încheiat recent, să fie 
dezbătute principalele pro
bleme care frămîntă colec
tivul de oameni ai muncii. 
De pildă, formarea unor 
convingeri sănătoase des
pre muncă, sporirea încre
derii în mînuirea tehnicii 
noi, constituie probleme pe 
care s-a insistat foarte mult 
în această perioadă. Astfel, 
în teg iMi mare parte, pro
ducția de cărbune care se 
realizează la mina Petrila 
este extrasă cu mijloace 
mecanizate. Trecerea de la 

abataje cameră cu’ susține
re în lemn la abataje cu 
front lung cu susținere me
canizată, a necesitat o pre
gătire superioară din par
tea oamenilor muncii, for
marea unor deprinderi noi, 
în concordanță cu operați
ile care se execută cu a- 
ceste utilaje de înaltă teh
nicitate.

Comuniștii, oamenii mun
cii de la întreprinderea 
noastră, în contextul eve
nimentelor pe care le vom 
sărbători în acest an, sînt 
angajați într-o permanentă

întrecere pentru a da ță
rii cit mai mult cărbune. 
Un număr sporit de bri
găzi și formații de lucru 
aplică astăzi cu succes ini
țiativele muncitorești. Ast
fel „Brigada înaltei pro
ductivități" -a fost îmbră
țișată de 24 formații de 
lucru, 19 aplică cu succes 
inițiativa „Brigada de 
producție și educație”, iar 
84 de maiștri „Dirigenția 
muncitorească". Aplicînd 
cu perseverență aceste ini
țiative, brigăzile conduse 
de Eugen Voîcu, Alexandru 
Lazov, Francisc Bartha, Du
mitru Leonte și Constantin 
Alexa au obținut importan
te cantități de cărbune pes
te plan.

Spre/ aceste probleme a 
fost orientată și propagați-, 
da vizuală din incinta mi-’ 
nei și de la sectoare. Edi
țiile la gazetele de perte 
panourile și graficei* oglin
desc în permanență preo
cupările comuniștilor, ale 
oamenilor muncii pentru 
transpunerea în viață a 
noului mecanism eeonomi- 
co~financi3r, îmbunătățirea 
calității producției și redu
cerea costurilor materiale 
de producție, a consumului 
de combustibil și energie.

Acțiunile întreprinse de 
organizațiile de partid 
de la mina Petrila 
în această perioadă sînt 
strînș legate de cerințele 
producției, ale oamenilor 
muncii. Ele ne oferă garan
ția realizării sarcinilor e- 
conomice și angajamente
lor pe care ni le-am asu
mat

Ing. Aurel NICOLA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de la 
I.M. Petrila I

Vigoarea și tinerețea o- 
rașaiui Vulcan.

Vom devansa punerea în funcțiune a întreprinderii
de produse electrotehnice

(Urmare din pag. 1) 

nicipiului, colectivul de 
constructori ai lotului din 
Petroșani al T.C. Ind. Bra
șov — executantul noului 
obiectiv — pe șantierul în
treprinderii de produse e- 
lectrotehnice a realizat pî
nă în prezent aproape în
tregul volum de lucrări de 
construcții, cu condiții de 
execuție, planificat pe in- 
tregU) ap. Lucrăm jn a- 
vans la toate obiectivele 
cuprinse în grafice. In rit
mul intens în care se mun
cește, pînă jn luna septem
brie vom încheia întreaga 
structură de rezistență și 
vom trece Ia închiderea vi
itoarelor suprafețe produc
tive. Jumătate din hala de 
echipament electric este 
terminată, iar prin elibera
rea amplasamentului, chiar 
din aceste zile continuăm 
execuția în același ritm 
grăbit Ia cealaltă jumătate. 
Pînă la sfîrșitui lunii iu
lie, structura de rezistență 
a halei cablaje va fi în
cheiată, astfel îneît în în- 
tîmpinarea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării pa
triei să putem raporta fi
nalizarea obiectivului. Am

Din scrisorile sosite Ici redacție
Vad comercial și la periferie

Unitatea nr. 9, de desfa
cere a produselor alimen
tare, se 'află în Dărănești. 
Deci situată într-unul din 
cartierele mărginașe ale o- 
rașului Petroșani. Și totuși” 
aici vin să cumpere nu nu
mai locuitorii din împre
jurimi, ei și din alte părți. 
De ce ? Pentru că pe lingă 
o servire promptă și civi
lizată, în această unitate 
găsesc în permanență ' utr 
bogat sortiment de mărfuri. 
Cit privește condica de su-
gestiî și reclamații, ea este
imaculată. Iar echipa ae 
control obștesc a găsit totul 
în ordine. Există însă și li
nele neajunsuri. Lucrătorii

A trecut mai bine de un 
deceniu de cînd locatarii 
blocului 3 de pe strada Va
sile Roaită din Petroșani 
au amenajat și întreținut 
părculețul de pe fostul te
ren viran dintre blocurile 
3 și 5. Locatarii Ion 
Poenaru, Ion Mălăescu, Ion 
Cristescu, Carol Deneș, Ion 
Rîșnoveanu, Petru Lăscă- 

atacat lucrările Ia labora
torul de produse electro
tehnice, iar corpul pentru 
produse finite laminate es
te integral ridicat.

Rezultatele noastre rod
nice au fost hotărâtor de
terminate de bogata dotare 
tehnică de care dispunem, 
de utilajele de mare capa
citate pe care le utilizăm 
la parametri superiori, pen- 

. tru mecanizarea .integrală a 
operațiilor. La punctul de 
lucru am amenajat o li
nie tehnologică de montaj 
de pe care elementele pre
fabricate utilizate în pro
porție de sută la sută pen
tru toate structurile — sînt 
montate direct din mașini
le de mare capacitate în 
care sînt transportate. Pro
cedee moderne de montaj 
ne permit să lucrăm cu 
forță de muncă redusă, î- 
nalt calificată însă, și să 
realizăm productivități su
perioare ale muncii, de
pășind acest indicator la 
nivelul fiecărei formații de 
lucru în proporție de 15-20 
la sută. Dintre formațiile 
complexe de constructori, 
monturi și mecanizatori ca
re s-au remarcat prin con
tribuția adusă la devansa

care aduc laptele și produ
sele lactate lasă navetele, 
din comoditate, în strada 
de sus, deși există posibi
lități să le aducă pînă în 
fața magazinului. Pînă sînt 
transportate de .acolo (cir
ca 20—30 metri) produsele 
stau în arșiță sau pioaie. 
Ar mai fi necesar ca 
I.C.V.A. să ridice cu. mai 
multă operativitate amba
lajele, pentru a nu ocupa 
spațiile necesare depozita
rii mărfurilor și mai bunei 
serviri a oamenilor mun-
cii.

Wilhelm LOJADI,
Petroșani

ianu, Ion Trușcă, Dumitru 
Anca, Vasile Holinger, Vic
tor Chirițescu, precum și 
elevii Mariana Brîndău, 
Ramona Lăscăian, Sorin 
Holinger, Dana Bîră, Car
men și Remus Haidamac, 
Lucian Cristescu au adus 
și plantat arbuști ornamen
tali, trandafiri, amenajînd 
aici un plăcut loc cu iarbă

rea stadiilor fizice de exe
cuție, trebuie amintite cele 
conduse de Petru Răuț, An- 

1 drei Molnar, loan Roșea, 
Dumitru Neagu, Gheorghe 
Soiceanu, lucrătorii Dumi
tru Lăeeanu, Iosif Toter- 
man, Vaier Coșoveanu și 
alții. Aetivitatea din șan
tiere a fost organizată per
manent în schimburi pre
lungite, iar în ultima vre-. 
me, odată cu creșterea vo
lumului de lucrări și n rit
mului de execuție ne-am 
organizat activitatea ne 
două schimburi atît la 
montaj, cît și la stația de 
betoane și transportul pre
fabricatelor.

în cincinalul următor, ra
mura industrială din care 
face parte noua întreprin
dere de produse electroteh
nice din municipiu, se va 
dezvolta în ritmuri dintre 
cele mai înalte, de 2,3—2,4 
ori. Constructorii acestui o- 
bieetiv muncesc eu tot ela
nul, depun toate strădani
ile pentru a devansa pu
nerea sa în funcțiune, a- 
dueîndu-și astfel contribu
ția ia materializarea pro
gramului cuprins în docu
mentele programatice ale 
Congresului al XlI-lea al 
partidului.

și flori.
In ziua de 26 iunie (și 

nu numai atunci !) un 
grup de tineri de 14-18 ani 
de la blocul nr. 5 au trans
format părculețul într-un 
teren de fotbal, distrugînd 
zona verde, arbuștii și tran
dafirii. Culmea e că unii 
părinți ai „combatanților” 
priveau satisfăcuți- din bal
coanele și de la ferestre
le blocului nr. 5, isprava 
odraslelor lor. Sesizat de 
pionierele Dana Bîra, Ma
riana Brîndău, Daniela 
Boiciuc, Claudia Deneș și 
altele, președintele blocului 
nr. 3 a intervenit prompt, 
încurajați de unii părinți, 
care l-au bruscat pe res
ponsabil, copiii au conti
nuat să se joace mai de
parte și o fac de atunci 
zi de zi. Faptul este cu atît 
mai regretabil cu cît nu
mai la circa 100 m de bloc 
există terenul bituminizat 
al Școlii generale nr. 1, 
unde mingea poate fi bătu
tă în voie, fără a distruge 
o zonă verde amenajată cu 
trudă si migală""

Ion V. MOISE 
strada Vasile Ro.tită, bl. 3, 

Petroșani

Un nou depozit pen- I 
tru alimente va fi dat | 
în folosință în incinta . 
minei Lupeni. Acesta I 
este lestinat păstrării * 
corespunzătoare a le- I 
gumelor și fructelor, ■ 
pentru asigurarea hra
nei minerilor Ia canti
nă, (C. Văl.).

O fetiță de nouă ani, . 
Eva Boldizar din Lu- I 
peni, s-a pierdut. Ulti- • 
ma dată a fost văzută I

Iîn ziua de 13 iulie a.c., I 
jueîndu-se pe strada Vi- | 
itorului din Lupeni, în I 
cartierul Braia II. De | 
atunci n-a mai fost vă- . 
zută. Ea este îmbră- I 
cată în pantaloni de I 
culoare roșie, halat șeo- | 
Iar și încălțată cu te-"i 
nisi. Cine poate da rela
ții, este rugat să se a- I 
dreseze familiei feti- ■ 
ței, din cartierul Braia |. 
II, strada Viitorului, I 
bloc 11, -apartamentul • 
14. (V.S.). |

DUMINICA. 29 IULIE

8,45 Gimnastica la domi
ciliu.

9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei!
9,35 Fim serial pentru co

pii. Săgeata neagră. 
Episodul 11.

10,00 Viața satului.
11.40 Pentru căminul dv,
12,00 Bucuriile muzicii.

Festivalul național 
„Cîntarea României".

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

— Album duminical; 
13,05 Umor și muzică. 
14,00 Desene animate. Wo

ody, ciocănitoarea 
buclucașă.

14,25 Navigatori între pă- 
mînt și soare.

15,35 Telesport.
16,55 Film serial. Calvarul. 

Episodul 6.
17,45 Cutezători spre viitor. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Permanenta redesco

perire a României 
‘ (VII).

20,05 Film artistic Disputa. 
Premieră pe țară.
Producție a studiou
rilor americane.

21.40 Telejurnal. Sport.

LUNI, 38 IULIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri. x
19,00 Telejurnal.
19.15 Priorități în economie.
19.30 Reportaj de scriitor.
19,55 Muzică ușoară.
20,20 Cadran mondial.
20,40 Roman foileton. Pol- 

dark. Episodul 23.
21.35 Telejurnal.

MARȚI, 31 IULIE

9,00 Sinteze recapitulative.
9.30 Muzică populară."

10,00 Film serial Calvarul. 
Reluarea episodului 
6.

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Ilustrate de vacanță.
16,25 Tragerea de amorti

zare ADAS.
16.35 Almanah pionieresc.
17,00 Din țările socialiste. 

R.P. Chineză.
17.15 Bijuterii muzicale.
17,45 Sport.
18,05 Festivalul național 

„Cîntarea României".
•18,25 Revista social-politică 

TV.
18.50 1 001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19,15 Angajare, responsabi

litate, creație.
19,30 Lupta antifascistă în 

România (V).
19,55 Avanpremieră.
20,00 Seară de teatru. U- 

nii l-ar numi destin. 
Adaptare TV. după o 
idee din ciclul „Caie

PROGRAMUL ȚV

Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor sovietice.

21,05 Meridianele cîntecu
lui.

.21,35 Telejurnal.

te regăsite" de Titus 
Popovici.

21,35 Telejurnal.

MIERCURI, 1 AUGUST

16,00 Telex.
16,05 Trasee istorice. Au

gust 1944.
16,25 Consultații juridice.
16,45 Elveția — ' Rcgiujjea 

L’ Ampezzel
17,00 Tragerea pfonoexpreș.
17,10 Corespondenții jude

țeni transmit...
17,30 Moștenire pentru vi

itor.
18,00 Sport.
18,20 Festivalul național

„Cîntarea României". 
Etapa republicană. 

1'8,50 1 001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Dialog despre viitor.
19,30 Pe cărări de dor.
19,50 Telecinemateca. Ci

clul „Dosarele ecra
nului" — Blocada — 
Operațiunea Iskra.

JOI, 2 AUGUST

9;00 Sinteze recapitulative.
9,30 Șoimii patriei.
9,40 Insulele societății.

10,00 Estrada estivală.
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Atlas geografic.
16,25 Itinerare turistice.
16,45 Cîntece de voie bună. 
.17,00 Reportaj pe glob.

17.20 Lâ fața locului.
17.35 Cultura și viața.
18,00 Sport.
18.20 Publicitate.
18.25 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Construirea socialis

mului (III).
19.45 Ora tinerelului.
20.25 Popor viteaz și liber.
20,40 Publicitate.
20.45 Teatru scut iclorul 

din Hamiel, comedie 
de Mihail Sorbul.

21.35 Telejurnal.

VINERI, 3 AUGUST

16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Lupta antifascistă în 

România (VI).
19.45 Emisiune de știință. 

Mai aveți o întreba
re ?

20.15 Estrada estivală.
21,05 Atelier de creație li- 

terar-artistică.
21.35 Telejurnal.

SÎMBAtA, 4 AUGUST

8,30 Muzică de promena
dă.

8,45 De pretutindeni.
9,10 Un zîmbet, un cîntec, 

o floare.
10,05 Roman-foileton. Pol- 

dark. Reluarea epi
sodului 23.

11,00 Matineu de vacanță;
11,20 Film artistic. Dispu

ta (reluare).
- 12,55 Concert de prînz.

14,00 De la A Ia- infinit. 
Magazin de sîmbătă.

16,10 Un fapt văzui de a- 
aproape.

16,30 Agenda cultural-ar- 
tistică.

17,00 Stadion.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică in

ternă și internaționa
lă.

18.50 1001 de seri.
19,00 Te ?jurnal.
19.15 Calea Eroilor
19,45 Teleenciclopedia.
20.15 Film serial. Rădă

cini. Episodul 11.
21,05 întîlnire de sîmbăta

seara.
21.35 Telejurnal.
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însufleți tor și angajant răspuns muncitoresc de aprobare deplina 
a documentelor Congresului al Xll-lea al partidului

CĂRBUNE MAI MULT, MAI MULTE PRODUSE, 
SERVICII DE CALITATE SUPERIOARĂ

Adunări generale ale oamenilor muncii —
(Urmare din pag. 1)

junsurilor și îmbunătățirea 
activității economice și e- 
ducative. în mod deosebit, 
participanții la dezbateri 
au reliefat necesitatea spo
ririi acțiunilor consiliului 
oamenilor muncii nentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, îmbunătățirea apro- 
vizionării tehnico-materia- 
le a locurilor de muncă, a 
transportului minier și asis
tenței tehnice de specialita
te, mai ales la formațiile 

.rămase sub plan.
Stimulați de noile preve

deri cu privire la creșterea 
retribuțiilor, mobilizați de 
obiectivele majore prevăzu
te în proiectele de docu
mente ale Congresului al 
XI T-lea al partidului, vorbi
torii au exprimat noi an
gajamente de. a spori pro
ducția de cărbune. astfel 
incit colectivul minei să îrr- 
tîmpine aniversarea elibe
rării patriei și înaltul fo
rum al comuniștilor cu noi 
și importante realizări în 
muncă.

La adunarea generală a 
oamenilor muncii de la 
I.M. Lupeni, tovarășul Du
mitru Con dr ache. adjunct 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei a feli
citat colectivul de mineri 
pentru rezultatele obținute 
și a urat noi succese în ac
tivitatea de viitor, subli
niind sarcinile care le stau 
în față în perioada urmă
toare.

în încheierea lucrărilor 
adunării generale, a luat 
euvîntul tovarășul loan 

'Ser&cu, prim-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R. După ce a 
relevat rezultatele obținute 
de 'minerii din Lupeni în 
primele 6 luni ale acestui 
an și i-a felicitat în nume
le biroului comitetului ju
dețean de partid, al birou
rilor comitetelor municipal 
de partid Petroșani și oră
șenesc Lupeni, vorbitorii] a 
arătat că în activitatea co
lectivului sînt încă însem
nate rezerve care trebuie

Se impune mai multă preocupare pentru calitatea 
și diversificarea serviciilor meșteșwțăre?li I

Meșteșugarii de la coope
rativa „Unirea* din Pe
troșani s-au prezentat la 
adunarea generală a oame
nilor muncii cu rămineri în 
urmă la o bună parte din 
indicatorii eeonomico-finan- 
ciari. Rămînerile în urmă 
se datoresc unor neajunsuri 
care persistă de multă vre
me. Din cele 79 unități ale 
cooperativei, 54 nu și-au rea
lizat sarcinile de plan Ia 
'producția marfă. Printre 
acestea enumerăm ramurile 
chimie (73.3 la sută), lemn 
(79 la sută), textile (96,41a 
sută), piele, încălțăminte 
(97,5 la sută). Sînt secții, ca 
bunăoară, Cizmărie nr. 82 
(responsabil Virgil Tinea), 
care și-au realizat mai pu
țin de o treime din plan. 
Intr-o astfel de situație pre
cară se află și unitățile nr. 
77 Ceaprazărie (responsabi
lă Margareta Oprișor), 76 
Croitorie (responsabilă Flo- 
rica Asztalos), care au 

mobilizate pentru sporirea 
continuă a producției de 
cărbune cocsificabil. Ținînd 
seama de sarcinile mari 
care stau în fața minerilor 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, de obiectivele 
deosebit de importante pre
văzute în proiectele de do
cumente ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, su
puse dezbaterii publice, de 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului date cu 
prilejul vizitelor de lucru

Dezbaterii vii, angajare 
plenară in vederea obținerii 
de noi succese la extracția 

cărbunelui
efectuate în județ și în mu
nicipiul Petroșani, vorbito
rul a subliniat problemele 
prioritare care trebuie să 
stea în atenția minerilor 
de la Lupeni, din toată Va
lea Jiului, în perioada ur
mătoare. Comitetul de 
partid, consiliul oamenilor 
muncii vor trebui să acorde 
atenție deosebită urmăririi 
realizării .ritmice a produc
ției de cărbune, a asigură
rii în permanență a liniei 
de front, utilizării mai efi
ciente a mecanizării din 
dotai;e. Legat de folosirea 
la capacitate a mașinilor și 
utilajelor, vorbitorul a ară
tat că trebuie pus un ac
cent deosebit pe asigurarea 
pieselor de schimb, a rit
micității și calității repara
țiilor și întreținerii, elimi
narea opririlor accidentale, 
respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice, in
tensificarea acțiunii de po
licalificare a personalului 
muncitor.

Primul secretar al comi
tetului județean de partid 
a insistat, de asemenea, pe 

realizări de plan de 39,4 
la sută și multe altele ce, 
diminuează substanțial re
zultatele cooperativei.

Evident, au existat unele 
cauze obiective, c3-lipsa u- 
nor materiale și forță de 
muncă, dar în principal e- 
le se datoresc nerespeetă- 
rii programului de lucru 
(exemplu secțiile 20 meca
nică fină din Petrila, 46 
TV, 63 tricotaje și altele), 
absențelor nemotivate, sla
bei diversificări a produse
lor și, nu în ultimul rînd, 
lipsei de solicitudine față 
de oamenii muncii. Unii 
lucrători, cum sînt Vasile 
Scafeș, Aurică Cristea. Vir
gil Tinea și Marta Baicu 
lipsesc nemotivat de la 
serviciu sau consumă bău
turi alcoolice în timpul 

. programului. Aceste abateri 
fiind cunoscute, se pune in 
mod firesc întrebarea:

. cum au militat și acționat

necesitatea desfășurării u- 
nei activități eficiente, de 
creștere mai simțitoare a 
productivității muncii și 
reducerea continuă a con
sumurilor de materiale, e- 
nergie și combustibil, pe 
necesitatea îmbunătățirii 
disciplinei și acordării u- 
nei griji deosebite condi
țiilor de muncă și de via
ță ale minerilor.

Tovarășul loan Ciucu 
și-a exprimat convingerea 
că minerii din Lupeni își 

vor mobiliza și mai mult 
forțele și rezervele de care 
dispun, astfel ca, in întîm- 
pinarea mărețelor eveni-z 
mente ale acestui an — 
a 35-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul 
al Xll-lea al partidului — 
precum și cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la 
luptele minerilor din Lu
peni să obțină noi reali
zări, să dea patriei cît mai 
mult cărbune cocsificabil.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și anga
jare, adunarea generală a 
oamenilor muncii de la 
I.M. Lupeni a adresat o te
legramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român — tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care, între altele, se arată : 
„Luînd cunoștință eu deo
sebită satisfacție șt mîn- 
drie patriotică de prevederi
le Proiectului de Directive 
ale Congresului al Xll-lea 
al partidului, ne angajăm 
să punem în valoare noi re
surse și posibilități de creș
tere a producției de căr
bune cocsificabil, a preduc- 

organizațiile de partid și 
ale U.T.C., conducerea co
operativei pentru înlătura
rea acestor neajunsuri, da
că ele continuă să p-ersis- 
te și în prezent ? De fapt 
chiar și unii participant 
la discuțiile din cadrul a- 
dunării, printre care Vasile 
Marin, Petru Rivetea, Au
rel Suciu și ceilalți, au o- 
colit aceste neajunsuri, li- 
mitîndu-se în a solicita u- 
nele materiale și utilaje.

Cu toate scăderile avute," 
adunare^ generală a co
operatorilor din Petroșani 
a scos la iveală rezerve de 
sporire a realizărilor. Prin
tre acestea se numără di
versificarea producției, îițy 
ființarea de noi _ servicii 
pentru populație, întărirea 
permanentă a disciplinei și 
multă solicitudine și recep
tivitate față de oamenii 
muncii.

Dumitru CRIȘAN 

tivițății muncii și a valorii 
producției nete, avînd'nes
trămutată convingerea că 
pe această cale vom contri
bui ia întărirea economiei 
naționale și sporirea veni
tului național, la progresul 
accelerat al României so
cialiste, 1* creșterea bu
năstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Permiteți-ne, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fo
losim și acest prilej pentru 
a ne exprima gîndurile 
noastre de recunoștință 
pentru tot ceea ce faceți în 
folosul minerilor, al între
gului popor, adeziunea to
tală față de întreaga poli
tică internă și externă a 
partidului și statului, hotă- 
rîrea de a face totul pen
tru aplicarea in viață a a- 
cestei politiei prin care se 
realizează aspirațiile de 
bunăstare materială și spi
rituală ale întregului po
por. inmntarea României 
socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Ne exprimăm, totodată, 
din adințul cugetului, sen
timentele de profundă min- 
drie patriotică și satisfac
ție pe care le-am trăit re
cent, aflind că v-a fost 
conferită Medalia de aur 
cu plachetă a Institutului 
de relații internaționale din 
Roma și medalia jubiliară 
emisă de institnt cu prile
jui celei de a 35-a aniver
sări a eliberării României. 
Este încă o recunoaștere a 
contribuției dumneavoastră 
inestimabile ia promovarea 
păcii, „bun universal al 
omului", o mărturie a res
pectului și prețuirii de care 
se bucură înalta dumnea
voastră personalitate peste 
hotare, a prestigiului cu
cerit de țara noastră in 
rîndui statelor lumii con
temporane datorită acțiuni
lor dumneavoastră consec
vente, consacrate salvgar
dării păcii, edificării unei 
lumi mai bune și mai drep
te în care popoarele să-și 
construiască în med liber 
viitorul".

Șeful de lot Ion Geor
gescu, maistrul cons
tructor prtoripal Nice- 
lae Pragoș și macara
giul Constantin ' Solo
mon, de pe șantierul 
Lupeni al I.C.M.M.

La U.F.E.T. Petroșani

Valorificarea superioară 
a masei lemnoase, mereu 

în atenția forestierilor
• Planbl la producția netă a fost depășit cu 2121 

mii Iei • Productivitatea muncii s-a realizat în pro
porție de 1073 la sută, depășind cu 16,1 la sută reali
zările aceleiași perioade din anul 1978 • Peste 1,5 mi< 
lioane lei economii • Planul la export a fost depă
șit cu 100 000 lei.

Bilanțul pozitiv al acti
vității desfășurate de fo
restieri în primul semestru 
nu a constituit un motiv 
de automulțumire. Aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii a analizat eu multă e- 
xigență posibilitățile de 
creștere a realizărilor la 
toți. indicatorii și pe fie
care sector in parte, de 
îmbunătățire a tehnologi
ilor de lucru în parchete 
și depozitele de prelucrare 
a lemnului, de valorifica
re tot mai eficientă a po
tențialului material și u- 
man al întreprinderii. Din 
dezbateri a reieșit că au 
fost eliminate vechile prac
tici de realizare a planu
lui fizic doar Ia sortimen
tele principale. In aten
ția consiliului oamenilor 
muncii ‘ vor trebui să stea 
în continuare. preocupă
rile pentru perfecționarea 
conducerii și planificării 
economico-financiare, ex
ploatarea rațională a par
chetelor, curățirea acesto
ra și redarea lor în ve- 
derea împăduririi, exploa
tarea și întreținerea co
respunzătoare a utilajelor. 
De asemenea, este necesar 
să se acorde o mai mere 
atenție încadrării în con
sumurile de materiale, pie
se de schimb, combustibil 
și energie electrică.

Intr-un spirit critic și 
autocritic, vorbitorii Gheor- 
ghe Tudorache, Nuțu lenei, 
Stelian Nicolaescu, Ion La- 
zăr, Mircea Manea, Gheor- 
ghe _ Mihăilă, Gheorghe 
Beteringhe, loan Stancău, 
Gligor Sorînga, loan Becuș, 
au luat poziție față de 
unele neajunsuri manifes
tate în activitatea foresti
eră. S-a criticat faptul că 
a fost insuficientă preo
cuparea pentru tăierile 

concentrate, la unele sor
timente nu s-a asigurat 
desfacerea din lips? capa
cităților de transport și a 
mijloacelor de scoatere și 
apropiere a lemnului din 
parchete ; bocșele metali
ce n-au fost folosite co
respunzător, ceea ce a con
tribuit la nerealizarea pla
nului la mangal de boc
șă.

Unitatea raportează re
alizarea în cea mai mare 
parte a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea so
cialistă pentru anul în 
curs. Aceasta a permis li
vrarea în circuitul eco
nomic a unei cantități de 
156 900 mc material lem
nos, depășind cu mult re
alizările perioadei simila
re din anul trecut. A cres
cut indicele de utilizare a 
bușteftHor și cherestelei de 
fag, printr-o valorificare su 
perioară, eficientă a po
tențialului existent. Rezul
tate bune au obținut sec
toarele forestiere Lonea și 
Cîmpu lui Neag.

In continuare — s-a sub
liniat, in adunare — este 
necesar ca toate sectoarele 
să-și intensifice eforturile 
pentru o mai bună orga
nizare a muncii în parche
te, aprovizionarea tehni- 
co-materială corespunză
toare cerințelor. îmbună
tățirea permanentă a teh
nologiilor de lucru, -redu
cerea cheltuielilor materi
ale și consumurilor de e- 
nergie, evitarea posibilită
ților de accidentare, astfel 
îneît și celelalte sectoare 
să-și realizeze integral sar
cinile de plan. Concomi
tent, să se intensifice preo
cupările pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață 
ale forestierilor.

Constantin IOVANESCU
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Vizita în țara noastră 
a tovarășuluiw

> 9

Ahmed Sekou Toure FILME

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag 1)

Cu 
și-au 
îm- 

Elena 
An-

nie, s-au îmbrățișat, 
aceeași cordialitate 
slrins miinile, s-au 
brășișat tovarâșa

- Ceaușescu și tovarășa 
dree Toure.

Garda militară aliniată 
pe aeroport a prezentat o- 
norul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Guineei 
și României. în timp ce, 
in semn /ie salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie. 
Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări 
au trecut in revistă garda 
de onoare.

Un grup de pionieri și 
tineri oferă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure, tova
rășei Elena Ceaușescu și 
tovarășei Andree Toure 
buchete de flori.

Numeroși bucureșteni 
aflați pe aeroport, cărora 
li s-au adăugat un mare 
gruo de tineri guineezi 
care studiază în România, 
au ovaționat cu însufleți- 
Te pe cei doi conducători 

întrevedere

de partid și de stat, pen
tru prietenia dintre țările, 
popoarele și partidele 
noastre, dînd astfel ex
presie satisfacției pentru 
noul dialog la nivel înalt 
româno-guineez, menit să 
creeze o bază și mai trai
nică relațiilor de priete
nie și solidaritate militan
tă existente între cele do
uă țări, popoare și parti
de, să le amplifice și 
le adîncească în 
diferite domenii.

Solemnitatea 
înaltului oaspete 
cheiat cu defilarea 
de onoare.

In aplauzele mulțimii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Andree 'Toure 
au părăsit aeroportul, în- 
dreptîndu-se spre reședin
ța rezervată înalților oas
peți — 
rii.

De-a 
mii de 
talei, care fluturau 
lețe românești și guineeze, 
au salutat cu sentimente

să
cele mai

primirii 
s-a în- 

gărzii

Palatul

lungul 
locuitori

Primăve-

traseului, 
ai Capi- 

stegu-

Tovarășul Ahmed Sekou
Toure și tovarășa Andree
Toure au făcut, joi după-

. amiază, o vizită protocola- ____
Nicolae ra] a] Partidului Comil- 

tovarășei
. ră tovarășului

Ceaușescu și
. Elena Ceaușescu. 

întrevederea care, a 
vut loc cu acest prilej, pre-

■ mergătoare convorbirilor 
- oficiale, s-a desfășurat în-
■ tr-o ambianță de caldă
■ prietenie și cordialitate, în 

spiritul bunelor relații sta
tornicite între partidele, 
țările și popoare/e noastre

a-

CQiPe 
partid

se o-

calde, prietenești 
doi conducători de 
și de stat.

Coloana oficială
prește în Piața Arcului de
Triumf. Aici, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ah- 
me Sekou Toure, tovarășa 
Elena Ceaușescu- și tovară
șa Andree Toure coboară 
din mașini în uralele șl o- 
vațiile mulțimii. Pionierii 
le oferă cravate roșii 
pionier cu tricolor și 
chete de flori.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu și tovarășul 
med Sekou Toure, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Andree Toure, 
parcurgînd pe jos Piața

’ Arcului de Triumf, au răs
puns cu cordialitate 
lelor, manifestărilor 
simpatie ale mulțimii.

La Palatul Primăverii, 
conducătorii de partid și 
de stat ai României și Gui
neei, tovarășă Elena 
Ceaușescu și tovarășa An
dree Toure s-âu întreținut 
cordial, prietenește.

oficial

de 
bu-

a e 
Ah-

tira
de

Dineu
în onoarea înalților oaspeți
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene-

nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ- 

Elena 
joi 
în

nia, și tovarășa 
Ceaușescu aii oferit 
seară un dineu oficial

. onoarea tovrășuluj Ahmed 
Sekou Toure, secretar, ge
neral al Partidului. Demo
crat din Guineea, președin-

Rfepubîici.i Populare

Revoluționare Guineea 
a tovarășei Andree Toure.

Tovarășii Nicol a e 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au rostit toasturi.

Urmărite, cu interes și 
subliniate cu aplauze, toas
turile au fost marcate de 
intonarea imnurilor de stat 
ale Guineei și României.

Dineul s-a desfășurat în-
■ tr-o atmosferă caldă, prie
tenească

Și

DEZBAȚERl ÎN PARLA
MENTUL BRI I ANIC •Reinstaurarea suveranității Egiptului

> asupra unei noi zone din Sinai

I

I 
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nea Marin 
miliardar ; Republica — 
Cascadorii ; Unirea : 
Dansul tobelor, seriile I 
si II ;

PETRILA : Prinț și 
cerșetor ;

LONEA : Brațele A- 
froditei.

ANINOASA : 
fără identitate ;

VULCAN: 
tă cu alune.

LUPENI -
Viața merge 
Munci ioresc: Cele patru 
nunti ale lui Marisol.

URICANIî Vreau să 
vă văd.

Omul

Ciocola-

Cultural 
înainte ;

TV
16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă.
Emisiune în 
ba germană. 
Tragerea loto.
La volan. 
1001 de seri.

16,30 lim-

18,25
18,35
18.50
19,00 Telejurnal.
19,15 Construirea socia

lismului (II).
19.45 Avanpremieră TV.
19.50 ~Orizont tehnlco- 

științific.
Estrada estivală. 
Atelier de. creație, 
literar-artistică.

21,35 Telejurnal.

20,20
21,10

I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
II
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

dulgheri

— fierar betoniști

mecanici auto

conducători auto

pensionari cu limită de vîrstă, în

meseriile : mineri, dulgheri betoniști, fierar 
betoniști.

— absolvenți ai treptei I de liceu pen
tru calificare prin cursuri de scurtă durată, 
fără scoatere din producție, in meseriile de: 
dulgheri, fierar betoniști, zidari-betoniști.

Retribuirea în acord global.

Informații suplimentare la Biroul per- 
sonal-învățămînt-retribuire din întreprinde-* 
re, strada Mihai Viteazul nr. 11, zilnic între 
orele 7-15, telefon 42670-42671.

strada Turismului nr. 12

/

Mica publicitate
ViND Trabant 601, stare 

bună. Colonia Cimpa 35. 
(613)

PIERDUT legitimație de 
- serviciu pe numele Coro- 

bea Elena, eliberată de Fa
brica de tricotaje Petro-

■ șani. Se declară nulă. (611)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mora- 
riu loan. Cornel, eliberată

■ de . Fabrica. de tricotaje 
Petroșani. Se declară nulă. 
(612)

ANUNȚ DE "'MILIE
VICTORIA soție, a- 

aceeâș.i 
rudele,

ÎNCADREAZĂ PENTRU LUCRĂRI
ÎN PETROȘANI 

muncitori calificați în

• lăcătuși

• electricieni

* instalatori încălzire

# absolvenți de liceu

meseriile

centrală

treptele I 
ll-a pentru calificare în meseriile de 
sus, prin cursuri de scurtă durată.

Informații suplimentare se dau la

si a
mai

biro
ul de investiții al întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani.nuntă, tot cu 

mare durere, 
prietenii și ciinoscuții. 
că se împlinește un an 
de la dureroasa des-, 
părțire de dragul și bu
nul ei soț ■■ , .

NICOLAE UROȘTEA
Trista comemorare 

are loc sîmbătă, 
iulie 1979, ora 17, 
cimitirul catolic din 
peni.

Gînd pios de la
ce l-au cunoscut și iu
bit.

6RUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 
: ANUNȚ* :

LONDRA 26 (Agerpres).
— Parlamentul britanic a 
luat în dezbatere proble
ma rhodesiană- Primul mi
nistru Margaret Thatcher a 
apreciat că apropiata con
ferință la nivel înalt a 
țărilor Commonwealtliu- 
lui britanic, care se va 
deschide, la 1 august, la 
Lusaka, va constitui o e- 
tapă importantă privind 
poziția britanică în proble
ma Rhodesiei.

de■ prevederile tratatului 
pace egipteano-israelian 
relatează agenția MEN.

Teritoriul eliberat cuprin
de bogate zăcăminte de 
petrol.

CAIRO 26 (Agerpres). — 
O ceremonie desfășurată la 
Bir Nasseb a marcat re
instaurarea la 25 iulie a.c. 
a suveranității Egiptului 
asupra’ unei noi porțiuni 
de 6140 km pătrați din Si- Cea de-a treia etapă 
nai și, totodată, încheierea 
celei de-a doua etape a 
procesului de retragere a 
Israelului din acest teri
toriu în conformitate cu

a 
retragerii Israelului din 
Sinai — relevă agenția 
MEN se va desfășura în 
decursul următoarelor do
uă luni.

.8 
la

Lu-

cei

Toți elevii de la 
liceu — curs de zi, 
școala profesiona
lă care sînt din 
municipiul Petro-

șani, să se prezinte 
la sediul I — în da
ta de joi, 2 august 
1979, ora 9 dimi
neața.

SPORT e SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT * SPORT • SPORT * SPORT

Jiul — C.F.R. Cluj Napoca O-1 CO-O)!? 
Zilele-s numărate pină la prima etapă

Deși perioada de trans
ferări e oficial încheiată 
din seara zilei de miercuri, 
practic nu putem informa 
cititorii asupra ultimelor 
achiziții ale Jiului, în ciu
da stăruințelor nici chiar 
antrenorii Oaidă și Tonca 
nu cunosc lotul definitiv. 
Proverbiala răbdare ne-ăm 
consumat-o însă, în după- 
amiazâ zilei de ieri, cînd 
fiul a primit replica divi
zionarei B clujene C.F.R.

Ne-a încîntat simpli
tatea, dar și eficiența 
jocului prestat de ceferiști 
„triunghiurile" lor exacte, 
pasele la întîlnire, prin 
care au evitat impactul dur

cu adversarul. După „focul 
de paie" din start, gazde
le s-au demobilizat,' Stoi
ca și Lixandru ău pasat 
imprecis, motiv pentru ca
re, o mai veche lacună 
ă echipei noastre — frîn- 
gerea coloanei vertebrale 
— a devenit evidentă. In 
aceste condiții, Țegean a 
acționat lucid în avan
postul clujenilor, a înțe
les că deschiderile lungi 
n-au șansă în fața jocului 
la ofsaid și atunci a pre
ferat să pună balonul la 
picior Juniorului Albu. 
Cursele șeptarului cefe
rist au fost stopate cu 
multă greutate, Cavai asu-

mîndu-și astfel și rolul de 
libero.

Repriza secundă. deși 
Răutu îl înlocuise pe 
Stoica din min. 35, a per
petuat erorile tactice ale 
jucătorilor de pe malurile 
Jiului. înaintașii n-au a- 
juns decît arareori pină 
la Mirăuță, deși Bucures- 
cu a driblat tot ce a în- 
tîlnit pe aripa dreaptă. 
S-au irosit multe baloane, 
datorită superficialității an
gajamentului și neatenți
ei, singurul care s-a re
marcat prin jocul său teh
nic și ambiție a fost mijlo-
cas ui Varga, o autentică

speranță care trebuie cul
tivată cu multă încredere. 
După suita de apostrofări 
la adresa favoriților, ga
leria tot persiflantă și 
nesportivă, a izbucnit în 
min. 73, în aplauze. Una 
din numeroasele lansări 
ale lui Bâcoș a avut sorți 
de izbînda pe aripa stînga, 
Cassai, ieșit în întîmpi - 
re s-a dezechilibrat. clu
jeanul Și-a continuat cursa, 
șutind peste Cavai : 0—1. 
Cu un minut înainte, Var
ga, la una din puținele 
faze frumoase ia poarta lui 
Nagel șutase în transver
sală.

Cursa pentru egalare n-a 
limpezit jocill Jiului, dim
potrivă totala lipsa de ins
pirație a jucătorilor săi a 
spulberat și „tainul" ne
meritat, făcut cadou de 
cei trei arbitri din Val'. 
Intr-o astfel de fază, spre 
final, „contra" lui Lupu 
asupra lui Varga este a- 
preciată ca infracțiune în 
careu, deși mijlocașul nos
tru n-avea intenția și nici 
posibilitatea să șuteze pe
riculos. Lovitura de pe
deapsă a fost ratată lamen
tabil de Răutu, Nagel res- 
pingînd, astfel, ai 13-lea (!) 
penalty în acest an.

Zilele sînt numărate 
pînă la prima etapă a nou
lui campionat. Se petrec 
anumite ciudățenii la Jiul, 
care sînt trecute cu vede
rea, pasivitatea conduce
rii clubului poate atrage 
recidive și situații drama

tice. Astfel nu se aplică, 
din pregătiri, cu fermita
te, unz regim sportiv a- 
decvat pentru toți Jucăto
rii, nu înțelegem de ce se 
admit parlamentări. cînd 
normat un fotbalist 
înregimentat sub culc*- 
rile unui club este cr- 
bligat să se conformeze 
cerințelor de pregătire și 
competiționale. să se dă
ruie In teren, să facă din 
cauza clubului cauza, ' nu 
clauza sa personală. Or, 
tergiversînd întronarea 
climatului de disciplină se 
întîrzie impunerea unui 
joc cu adevărat colectiv 
pentru echipă, care presu
pune, în primul rfnd, nre- 
gătire fizică și tactică ega
lă, omogenizare afectivă 
și volitiv-veleltară (justi
ficată, se înțelege) a tutu
ror jucătorilor.

Andrei APOSTOL
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