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Indicațiile secretarului general ai partidului, tovarășul NICOLAE

CEAUSESCU, cu prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului

nostru concret de activitate
„Cunoașteți, dragi tovarăși, din pro iectul Directivelor pentru Congresul al 

Xil-lea, din Programul _ directivă pentru energie, orientările și sarcinile deo
sebit de mari pe care ni le propunem în domeniul dezvoltării generale a patriei 
noastre, pentru a asigura înfăptuirea Pro gramului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. In acest cadru acordăm o mare atenție pro
gramelor energiei și, in mod deosebit, producției de cărbune. Avem în vedere că, 
pînă in 1990, cel puțin 60 Ia sută din pro ducția de energie să o realizăm pe căr
bune".

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la marea adunare populară de 
la Lupeni).

Plecarea din Capitală
N i c o I a e

Vom spori 
productivitatea, 

cu consum redus 
te energie

Ortacii mei din sectorul 
I de la I.M. Dîija au pri
mit cu bucurie, mărirea 
retribuției, începind de la 
1 august, 
și văd în 
suri rodul 
litici juste

Obiectiv de muncă și acțiune:
Mai mult

Sînt 
aceste 

unei 
care

încă din aceste zile, du
pă vizita secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
întreprinderea noastră, 
întreaga atenție este în
dreptată spre traducerea 
în practică a prețioaselor 
indicații pe care le-am pri
mit pentru creșterea pro
ducției de cărbune și îm
bunătățirea condițiilor de

cărbune
muncă și de viață ale mi
nerilor. Colectivul minei 
Lupeni, cel care a lansat 
chemarea la întrecere că-

Tovarășul
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a plecat, luni 
dimineața, în Republica 
Arabă Siriană, unde va 
întreprinde o vizită ofici
ală de prietenie, la invita
ția secretarului general al 
Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Ha
fez Al Assad, și a soției 
sale, Anisse Assad.

Șeful statului român es
te însoțit în această vizită 
de tovarășii Gheorghe 
Oprea prim-viceprimmi- 
nistru al guvernului, Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Ion M.

La aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele» 
partidului și statului, cu 
portretul tovarășului

Nicolae Ceaușescu, nume
roși oameni ai muncii 
bucureșteni au dat glas 
urării de succes deplin pe

Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului ex
terior și cooperării eco
nomice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la plecarea de pe care întregul nostru 
aeroportul Otopeni, de to- por o adresează tovarăștț- 
varășul Ilie Verdeț, 
alți tovarăși din 
cerea de partid

Erau prezenti
C.C. al P.C.R., 
ului de Stat și 
nului, conducători 
tituții centrale și 
zații obștești, personalități 
ale vieții științifice 
turale, generali.

Au fost de față 
bri ai ambasadei 
la București.

de lui Nicolae Ceaușescu, tp- 
condu-, varășei Elena Ceaușescu 

și de stat, 
membri ai 
ai
ai

Consili- 
gu ver
de ins- 
organi-

și cul-

mem- 
Siriei

în vizita pe care o între
prind în Siria, eveniment 
de o deosebită însemnăta
te în cronica relațiilor rdrt 
mâno-siriene, contribuția8 
remarcabilă la întărirea 
prieteniei și solidarității 
cu toate popoarele arabe, 
la cauza păcii, colaborării 
și înțelegerii internațio
nale.

Sosirea la Damasc

Ioan SAV, 
secretarul comitetului 

de partid de la 
I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Damascul — și prin el 
întreaga Sirie _ a salutat 
cu caldă prietenie și bucu
rie, cu sentimente de pre
țuire și stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socr-

aliste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, răs- 
punzînd invitației secreta
rului general al Partidu
lui Baas Arab > Socialist, 
președintele' Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, și a soției sale,
Anisse Al-Assad, se află, (Continuare în pag. a 4-a)

îhcepînd de luni, 
vizită oficială de 
nie pe pămîntul 
țări.

Cea de-a șasea 
re la nivel înalt

întîlni-
româno-

miner 
mă- 
po- 

urmă- 
rește ridicarea bunăstării
materiale și spirituale a 
întregului popor. „Această 
sporire a retribuției — 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta adu
nare populară de la Lu
peni — va asigura fiecărei 
familii, tuturor oamenilor 
muncii condiții tot mai 
bune de viață. Dar reali
zarea acestor măsuri im
pune să sporim producti
vitatea muncii, să îmbună
tățim calitatea producției, 
să ridicăm eficiența eco
nomică". . Faptele noastre 
se vor ridica la înălțimea 
acestei permanente preo
cupări pentru creșterea 
nivelului nostru de trai. 
Beneficiind primii de ma
jorarea retribuției, trebuie 
să fim tot primii care ne 
vom spori eforturile pen
tru a extrage din subteran

Constantin BUTA, 
miner, șef de brigadă 

LM. Dîija

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de schimb, mi
nerul Gheorghe _ Gro- 
su din brigada condusă 
de Ilie Chiron de la 
mina Vulcan împreună 
cu doi ortaci.

Reducerea consumului de energie ne obligă 
la o optică nouă despre sistematizarea și mecanizarea 

concepție
am găsit și-am început să 
punem în aplicare o serie 
de măsuri. Un exemplu 
este sectorizarea alimentă
rii cu energie a consu
matorilor și noua schemă 
electrică de utilizare a 
puterii instalate, în func
ție de sarcina absorbită 
pentru acționarea 
porterului, schemă 
trică concepută și aplica
tă la mina Lupeni. Un alt 
exemplu de preocupare 
susținută îl -dau specialiștii 
de la mina Aninoasa care 
au pus Ja punct un pro
gram de revizii și repara
ții săptămînale deosebit 
de eficiente în ceea ce

• privește reducerea consu
mului de energie. Este 
știut că un utilaj bine în
treținut, reparat la timp 
și de bună calitate consu
mă mai puțină energie prin 
valoarea creată ca urmare 
a funcționării sale sigure la 
capacitatea nominală. E- 
xemplele sînt numeroase

minelor încă din faza de
Pentru minerii Văii Jiu

lui, gospodărirea chibzui
tă a energiei, nu este o 
obligație ci o necesitate 
pentru că, a gospodări e- 
nergia înseamnă a avea 
respect față de propria 
noastră muncă, așa cum 
remarca secretarul general 
al partidului care, în re
centa cuvîntare ținută la 
marea adunare 
de la Lupeni,
„Cum pe drept s-a spus 
aici, cărbunele nu se scoa
te ușor și de aceea trebu
ie să economisim energia 
pe care o obținem, să 
lăturăm risipa in toate 
meniile".

In lumina acestei 
dicații, nouă 
nilor munpii din
tria minieră și mă voi re
feri, bineînțeles, la bazi
nul nostru carbonifer, ne 

revine sarcina 
reducem consumul

energie electrică cu 20 la 
sută. Pe unitatea de pro
dus, pe tona de cărbune 
extrasă, reducerea va fi 
de la 43,6 kWh la aproxi
mativ 35 kWh. Este o

de-a 35-a aniversări
a eliberării patriei

I. M. Dîija

populară 
spunea :

în- 
do-

in- 
oame- 
indus-

Cu documentele 
Congresului ai Xil-lea 

pe masa de lucru

trans- 
elec-

sarcină foarte, foarte mo
bilizatoare, dar o vom, 
realiza. In primul semestru 
al anului s-au economisit 
peste 21 000 000 kWh și ne 
prevăzusem deja pentru 
ultimele luni din acest an 
o economie de 25 000 000 
kWh, cantitate care nu 
este departe de sarcina de 
economisire ce o avem de 
realizat.

Am cercetat, am studiat,

Se experimentează
De curînd, la mina Dîi

ja, au început experimen
tările la o nouă instalație 
de mică mecanizare, ins
talație concepută de sub- 
inginerul Ion Avrămoiu 
și realizată împreună cu 
un colectiv de la atelie
rul mecanic al minei.

Instalația, care se folo
sește la ridicarea bolța- 
rilor, este fabricată în

o nouă instalație
atelierul mecanic al în- . 
treprinderii, din resurse 
proprii și este destinată 
lucrărilor de zidire din 
subteran. Montată pe un 
troliu de 5,5 kW, instala-'’ 
ția va contribui la ușu< 
rărea muncii minerilor, 
la reducerea efortului fi
zic și la creșterea produc-" 
tivității muncii, la zidi
rea lucrărilor de pregă-» 
tire în steril. i

SECȚIA DE MOBILA LIVEZENI

Duniilru POPESCU, 
inginer șef electromecanic 
al Combinatului minier 

Valea Jiului

(Continuare în pag. a 2-a)

Investițiile
; Cu perspectiva viitoa- 
: relor împliniri socialiste, 
; conturată clar de docu- 
; mentele Congresului al 
ț XH-lea al partidului în 
: față, oamenii muncii din 
î Petroșani, din toată Va- 
; lea Jiului au întemeiate 
; motive de satisfacție 
: certitudine, văzînd 
: politica partidului 
î ne, prin 'munca 
: nică a fiecăruia, 
= palpabilă de viață.
1 tru o tot mai bună 
î provizionare și servire 
i a populației din munici- 
: piu, rețeaua de magazi-

Și 
cum 

devi- 
har- 

faptă 
Pen- 

a-

500 000 lei valoarea producției realizata 
peste plan de la începutul semestrului Ii

Colectivul Secției de 
mobilă Livezeni a realizat 
de la începutul semestru
lui II o producție peste 
plan concretizată în 25 
de canapele „Nora II“, 50 
de canapele „Diham", pes
te 1500 mp de binale și 
divers mobilier in valoare 
de 150 000 lei. Valoarea 
producției realizată peste 
plan se ridică la 500 000

lei. De asemenea, colecti-* 
vul de aici, a obținut în 
această perioadă, economii 
de energie electrică de 
30Q9 kWh și 200 tone căr- 
E. ne. Un aport .substan
țial la obținerea acestor 
rezultate l-au adus brigă
zile conduse de Constantin 
Burciu, de la atelierul bi

nale, secretarul organiza
ției de partid pe secție^

vieții noastre fericite
ne s-a îmbogățit necon
tenit. în zilele săptă- 
mînii trecute au fost da
te în folosință două noi 
unități moderne, la par
terul blocului 69 din Pe
troșani. Prima, (în
nea punerii la dispozi
ția populației) 
de cofetărie — patiserie 
înglobează trei săli 
servire, laborator 
produse proprii și
anexe. A doua unitate, cu 
autoservire, este 
filată, după cum 
spunea tovarășul Dumi
tru Poenaru, directorul

ordi-

unitatea

de 
de 

alte

pro-
ne

3 §
3
I
BsI.C.S.M.I. Petroșani, pe i 

desfacerea obiectelor * 
de menaj și uz casnic, 
din porțelan, cristal, sti- 
clă și inox. Alte cîteva ' 
unități comerciale mo-: 
derne au fost recent, 
deschise Ia Vulcan. Des-’/ 
pre profilul acestora ne-a 
vorbit tovarășul Emili 
Abălașei, directorul I.C.S.f 3 
Mixtă Vulcan. „Este vor- ; 
ba de magazinele des-;, | 
chise la parterul blocu-

Toma ȚAțARCA ;

(Continuare îif pag.a'2-a)
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I a nouț magazin de porțelan _ sticlărie „Lucoris" deschis recent la Petroșani. 
Foto : 1. LICIU

Obiectiv de muncă și acțiune
(Urmare din pag- 1)

tre toate întreprinderile 
miniere din țară, a reali
zat de la începutul anului 
o producție suplimentară 
de peste 51 000 tone . de 
cărbune, depășindu-și 
gajamentul , anual, 
rezultate sânt 
preocupărilor 
lor, ale tuturor oamenilor 
muneii de la mina Lupeni 
pentru găsirea unor solu
ții noi, eficiente în scopul 
obținerii unor producții, 
cît mai mari în condiții de 
eficiență și efort fizic cît 
mai mic. Faptul că în 
ceasta perioadă aproape 50 
.Ia sută din producția de 
cărbune realizată, am ob
ținut-o cu mijloace meca
nizate, cu efort fizic mi
nim, dovedește în mod 
pregnant progresul pe ca
re l-am făcut în acest do
meniu de activitate. Prin 
aceasta am reușit să redu-

an-
Aceste 

urmarea 
comuniști-

a-

cem- substanțial consumu
rile de materiale, de ener
gie electrică, aer compri
mat- și plasă metalică, să 
creștem retribuția medie 
lunară la 3101 Iei, urmînd 
ca aceasta să sporească 
prin aplicarea noilor mă
suri de majorare a. retri
buției.

Sîntem conștienți de sar
cinile ce ne revin în vi
itor. Avem multe de făcut 
pentru creșterea produc
ției de cărbune și îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale mine
rilor. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare popu
lară de la Lupeni, și ia 
continuare vom pune un 
accent deosebit pe meca
nizarea lucrărilor miniere, 
atît în subteran cit și la 
suprafață, fiind convinși 
că numai prin aceasta vom 
reuși să obținem cît mai 
mult cărbune, de calitate

investițiile vieții fericite
(Urmare din paj. 1)

co- 
pri- 
vîn- 

într-o 
maga- 

pen-

lui M-l — de articole 
pentru copii, de Confec
ții . pentru bărbați, se
parat, de confecții pen
tru femei, cu articole 
sportive — primul de 
acest fel din Vulcan —, 
și de încălțăminte pen
tru bărbați și femei — 
comun, toate însumând 
608 de mp spații 
merciale noi. Cît 
vește eficiența lor, 
zările realizate 
singură lună de 
zinul de articole
tru copii .s-au ridicat la 
peste 900 000 lei, iar ale 
celui de articole sporti
ve la peste 500 000 lei". 
In decurs de o lună vor 
fi deschise, tot Ia Vul
can. la parterul blocu
lui nr. 3 aflat tot pe bu
levardul Victoriei, 
gazinele de articole 
menaj — faianță — 
țelan, electrice----i
— TV, artizanat — 
juterii și ceasuri, . 
ciuri, cosmetice, 
tru desfacerea 
lor din tutun și a 
sei.

Trebuie relevat 
deschiderea noilor 
gazine atestă 
dezvoltarea și 
zarea sectorului de 
provizionare, 
acesteia de populația din 
noile 
ilustrative 
privință sînt 
Valea Jiului, 
le șapte luni 
în Petroșani 
te în folosință 93 de a- 
partamente, între care 
blocul 69 cu magazine la 
parter; la Lupeni — 97 
apartamente; la Uricani
— 70 apartamente ;

Petrila — 57 apartamen
te; la Vulcan — 98 a- 
partamente, între care 
cîteva blocuri cu spații 
comerciale la parter. To
todată, în această ulti
mă așezare minerească 
sînt în diferite faze de 
construcție numeroase 
alte obiective sociale ; o 
grădiniță cu 125 de lo
curi, care se preconizea
ză să fie pusă în func
țiune la începutul lunii 
viitoare; trei cămine 
pentru nefamiliști; o can
tină obișnuită și alta 
restaurant; o fabrică de 
produse culinare-. In Pe
troșani se află, de ase
menea, în diferite faze 
de execuție stația pentru 
controlul
stațiile de salvare 
recuperare 
de muncă (prima în ca
drul complexului de să
nătate format din 
talul municipal și 
policlinică, iar a

alimentelor, 
și de 

a capacității

Vom spori productivitatea
(Urmare din gag. 1)

mai mult cărbune. Brigada 
pe care o conduc se poate 
mîndri cu peste 2000 tone 
de cărbune extrase peste 
plan de la începutul anu
lui. Avem suficiente 
resurse să facem 
mai mult. înainte de ma
jorare aveam o retribuție 
tarifară de 3574 lei la ca
re se adaugă 182 lei spor 
de vechime, 189 sporul 
conducere și sumele 
puteam să le cîștig 
funcție de cantitatea

de 
ce 
în 
de

cărbune extrasă peste 
plan. In luna iunie, cînd 
brigada a dat 200 tone de 
cărbune peste plan, am 
realizat un cîștig de 5542 
Iei. După majorare, retri
buția tarifară sa- ridieat 
la 4042 lei creseînd și spo
rul de vechime la 283 lei. 
Voi cîștiga în plus, față 
de nivelul anterior al re
tribuției un spor de 570 
lei, iar în condițiile rapor
tate la pianul lunii iulie 
pot cîștiga 6104 lei. Pînă 
la sfîrșitul anului voi cîș
tiga suplimentar 3000 lei.

„Nu întâmplător am ales 
aceste sectoare de activita
te ei ținând seama de pre
tențiile mari pe care le 
avem atît față de mineri 
cît și față de constructorii 
de mașini" spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
cuvântarea de la Lupeni 
referindu-se la majorarea 
retribuției începînd cu 1 
august. Brigada pe care 
o conduc are toate condi
țiile create și va face to
tul pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

superioară, să ușurăm 8- 
fortul fizic al minerilor.

Lucrările pe care le e- 
fectuăm în prezent la mi
na noastră au ca scop ge
neralizarea tehnologiilor 
noi, de înaltă productivi
tate, pentru deschiderea u- 
nor noi fronturi de căr
bune precum și pregătirea 
corespunzătoare a oame
nilor, Ia nivelul tehnicii 
din dotare. Se va trece la 
exploatarea cărbunelui de 
la orizontul 550 din pilier, 
se va introduce în curînd 
un nou complex mecani
zat, puțul principal va fi 
dotat cu instalație multi- 
cablu și skip de mare ca
pacitate ș.a.m.d.
, In aceste zile, în frun
tea tuturor acțiunilor, ca 
și pînă acum, se află co
muniștii _ mineri, tehni
cieni, maiștri și ingineri 
— care cu o înaltă răspun
dere muncitorească și-au 
mobilizat toate eforturile 
pentru a realiza sarcinile 
ce le revin din programul 
de creștere accentuată a 
producției de cărbune. Or- 
ganizîndu-ne mai 
munca, folosind la par 
tri proiectați tehnica
dotare, prin întărirea or
dinii și disciplinei _  in
dicații prețioase pe care 
le-am primit de la secre
tarul general al partidului, 
tovarășul 
Ceaușescu, 
îndeplinim 
pe care ni 
în cinstea zilei de 23 Au
gust, de a realiza mai mult 
cărbune, aducîndu-ne ast
fel contribuția la dezvolta
rea economiei noastre na
ționale, la creșterea bună
stării oamenilor' muncii.

N i c o 1 a e 
vom reuși să 

angajamentul 
l-am asumat

ma-
; de
- por- 
radio 

bi- 
dul- 

pen- 
produse- 

pre-

că
ma- 

grăitor 
modern i- 

a- 
apropierea

cartiere. Exemple 
în această 
multe în 
In prime- 
ale anului, 
au fost da-

spi- 
noua 
doua 

în curs de amenajare în
clădirea spitalului vechi), 
un cămin studențesc, no
ul stadion, o fabrică de 
pîine (ridicată la roșu
pe platforma industria
lă Livezeni), supermaga- 
zinul universal și alte o-
biective. Sînt, de ase
menea, în construcție ci
nematografele cu
350 de locuri din 
can. și Uricani, o
școală cu 16 săli de cla
să, căminul cultural, 
dispensarul urban și 
taj area laboratorului 
produse de cofetărie 
patiserie din Petrila 
toate cu termene de
nere în funcțiune ori de 
atacare a execuției în a- 
nul 1979.

cite
Vul- 
nouă

e- 
de
Și

pu-

T-a hotra Cofetărie din complexul comercial 
fates" deschisă recent.

și pot fi citate de la fie
care întreprindere minie
ră sau unitate economică 
subordonată combinatu
lui, dovadă a eficienței a- 
cestor preocupări, consti- 
tuind-o, repet, economia 
de energie pe primele luni 
ale anului, cei 21.000 000 
kWh economisiți. Dar, a- 
șa cum mai -spuneam, nu 
asupra acestor preocupări 
și rezultate doresc să mă 
opresc, ci asupra proble
melor de perspectivă care 
trebuie rezolvate.

O problemă deosebită a- 
supra căreia mă voi opri 
mai mult este revizuirea 
atentă a soluțiilor prezen
tate în S.T,E.-urile existente 
cu ocazia elaborării 
preliminarelor pentru tri
mestrul IV și anul viitor. 
Prin această importantă acțiu
ne trebuie să căutăm și să 
adoptăm procesele tehnolo
gice cele mai eficiente, în 
funcție de condițiile con
crete de zăeămînt ale fie
cărei întreprinderi miniere.

Este necesar ca încă de 
Ia executarea lucrărilor de 
investiții, încă de la con
ceperea deschiderii 
acolo unde 
se aibă în 
efectua 
a lucrărilor
necesare exploatării 

•fstrate și 
la rîndul lor 
xecutate să
condiții optime de evacua
re mecanizată a- cărbunelui 
cu putere instalată mi
nimă. Ca să fiu mai 
bine înțeles aș exem
plifica. Sînt locuri de mun
că izolate, de la care ma
terialul derocat este eva
cuat pe o cascadă de trans
portoare fără a exista în 
cale silozuri tampon, co
lectoare. In asemenea con
diții tot' fluxul trebuie să 
meargă (să consume ener
gie), chiar dacă la locul de 
muncă se face doar cură
țenie pe lîngă transportor. 
Sînt suficiente . exemple în 
Valea Jiului cînd pentru o 
producție de 200 de tone 
pe zi de la un' loc de mun
că trebuie să meargă cîte 
cinci sau chiar șase trans
portoare de capacitate me-

die. La un astfel de 
transportor numai pentru 
o oră demers în gol se con
sumă 35 kWh, iar dacă es
te unul de capacitate ma
re, cum are mina Livezeni, 
o oră de mers în gol în
seamnă un consuni de 2X72 
kWh.

Asta în ceea ce priveș
te transportul subteran, 
dar aceeași problemă se 
pune și pentru sistemul 
de aeraj. Astăzi, în anu
mite. lucrări miniere, da
torită schemei de aeraj 
necorespunzătoare trebu
ie să folosim ventilatoare 
pneumatice, cînd toată lu-

consumurilor - de energie, 
pentru folosirea ei rațio
nală. Automatizarea și 
mecanizarea au un rol de
terminant -în folosirea e- 
nergiei. Exemplul elocvent 
ÎI oferă mina Paroșeni, u- 
na dintre cele mai meca
nizate întreprinderi din 
Valea Jiului, dar care a- 
vînd un sistem informațio
nal de semnalizare și 
control bine pus la punct 
poate controla în perma
nență consumul de ener
gie, orientîndu-1 în funcție 
de necesități. Același lu
cru se întîmplă și Ia mina 
Lupenî.

minei, 
este cazul, să 
vedere 

rea numai 
miniere strict 

unor
blocuri, iar 
lucrările 
asigure

e-

mea știe că energia pneu
matică este de 10 ori mai 
scumpă decît energia elec
trică.

Revenim la transport, 
dar la cel de suprafață. A- 
tunci cînd condițiile de lu
cru o cer, să nu ne fie tea
mă sau jenă să apelăm la 
unele metode mai vechi de 
haldare a sterilului sau 
transport al cărbunelui, 
spre exemplu, funicularul. 
Exemplu poate fi dată mina 
Aninoasa, unde o producție 
de peste 3000 de tone de căr
bune zilnic o transportăm 
la preparație doar cu o 
putere instalată de 40 kW. 
Imaginați-vă ce cantitate 
de carburanți am consuma 
dacă această producție de 
cărbune am transporta-o 
cu mașinile, fie ele- chiar 
de mare tonaj, 
făceam 
minele 
teni.

încă
a întocmirii STE-urilor și 
preliminarelor trebuie să 
ne gîndim la extinderea 
mecanizării operațiunilor 
din abataj, deși 
pentru necunoscători ar 
părea un paradox, repet, 
tocmai pentru reducerea

pînă nu
Livezeni

așa cum 
demult la 
și Bârbă-

din. această fază

spo- 
căr- 

seama

Insistam pe această 
a mecanizării pentru 
este singura cale de 
rire a producției de 
bune extras, pe
creșterii productivității 
muncii, a folosirii inten
sive a utilajelor. Este și 
firesc: extragem mai mult 
cărbune cu același consum 
de energie.

înainte de a încheia, aș 
dori să reiau o propunere 
pe care am mai făcut-o și 
cu alte prilejuri. Specialiș
tii organelor noastre su
perioare trebuie să găseas
că posibilitatea creării ți
nui sistem de plăți a ener
giei electrice consumate și 
la nivelul sectoarelor. Mai 
clar. O întreprindere este 
penalizată dacă depășește 
consumul de energie pla
nificat, dar un sector 
Pentru că nu se știe 
consumă și nici nu 
reglementate plățile, 
contarea făcîndu-se pe
za unei medii de consum 
pe unitatea de produs, u- 
nul poate consuma excesiv 
și plătește Ia fel cu cel 
care a făcut economii. Pe 
lîngă faptul că nu este e- 
chitabil nu este nici sti
mulator pentru activitatea

nu. 
cît 

sânt 
De- 
ba-

de reducere a consumuri- ' 
lor și la nivelul sectoare
lor.

Mai este o problemă pe 
care am mai prezentat-o 
_  întărirea compartimen
tului mecano-energetic din 
combinat și unitățile mi- ___
niere, prin îmbunătă
țirea schemei organizatori
ce. Este o măsură absolut 
justificată, pentru că me
canizarea se extinde de la 
o zi la alta și nu de la o 
lună la alta, utilajele sînt 
din ce în ce mai perfecțio
nate, 'cu productivități 
mari, dar sînt și mari con- . 
sumatoare de energie 
trică. Or, în asemenea 
condiții cred că este nece- 

ca acest compartiment 
nivelul combinatului să 
încadrat cu personal 
specialitate și nu doar 
șase persoane, din care 

doi tehnicieni. In prezent, 
de energie — și.nu numai 
pentru a consemna consu
murile la nivelul combi
natului _  se ocupă un
tehnician.

Aceste cîteva propuneri 
pe care le-am făcut sînt 
izvorîte din experiența a- 
cumulată, din cunoașterea 
nemijlocită a problemelor 
și fenomenelor care se ma
nifestă în unitățile noastre 
economice și tocmai de a- 
ceea sîntem convinși că 
odată aplicate în practică 
vor conduce la o folosire

• cit mai rațională a ener
giei electrice; la obținerea

. de importante economii. 
Pentru anul viitor sarcina 
de reducere a consumuri
lor de energie electrică es
te de 40 la sută.

Remarcând hotărîrea cu 
care se aplică măsurile de 
economisire luate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidu
lui, în euvîntarea rostită la 

’ Lupeni referindu-se la 
consumurile din industrie 
spunea: -In acest dome
niu risipa și consumai sînt 
încă mari _ și aici trebuie 
să ne îndreptăm de fapt, 
atenția principală, pentru 

reducerea consumurilor de 
energie și petrol, realizând 
producția eu consumuri 
mai reduse și punind ca
păt risipei ce se face sim
țită".
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A început a 62-a ediție a campionatului național de fotbal
i'tt

Pregătiri la divizionarele C
Am pierdut „o luptă", dar avem 

in băieții noștri
încredere Minerul Lupeni continuă seria 

meciurilor de verificare
Jiul Sportul studențesc 0-1 <0-1)

între- 
ac- 
fa- 
nu

Duminică, stadionul Jiul 
a fost gazda a peste 3000 
de sufletiști, care, de sub 
umbrele, au urmărit cu. a- 
mărăciune eșecul
gistrat în primul act al 
tualului campionat, de 
voriții lor. Și cîte vise 
ne-am făcut...!

Se aștepta aportul „va- 
/Iz* țînnrnto 0XpC~ 

mai
lului" de tinerețe, 
riența „bătrînilor* și, 
ales, se aștepta un joc care 
să ne facă 6ă uităm 
finalul „odiseei" din 
cuiul campionat. Dar, 
gea nu numai că e rotun- 
dă, daț era și grea de -pi-

de 
tre- 

min-

caturile unei ploi „mocăr 
nești“, care ne-a însoțit e- 
moțiile pe parcursul între
gului meci. Fără Stoichiță, 
căruia i s-a simțit lipsa 
în linia de mijloc, cu un 
antrenor în tribună, cu 
un arbitru de centru (To- 
pan) care se pare că are 
reflexe întîrziate, fluierînd 
de fiecare dată mult după 
petrecerea fazei și acor- 
dîndu-i, absolut eronat, un 
cartonaș galben lui Varga, 
jucătorii noștri nu și-au o- 
norat nici măcar promi
siunile făcute spectatorilor, 
să nu mai vorbim 
făcute lor înșiși.

de cele

Duel... degeaba între Salagean, Iancu și doi a- 
părători ai studenților bucureșteni.

REZULTATE TEHNI
CE : Dinamo — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—0 ; „U“
Cluj-Napoca — S. C. Ba
cău 3—0 ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Iași 
1—0 ; C.S. Tîrgoviște — 
Universitatea Craiova 
1—1 ; Jiul Petroșani — 
Sportul studențesc 0—1; 
F.C.M. Galați — Politeh
nica Timișoara 
Viitorul Scornicești 
Olimpia Satu Mare 6—0 ; 
F.C. Argeș — 
Mare 2—0 ;
Gloria Buzău

1—3 ;

BaiaF.C.
Steaua
2—0.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE 
Gloria Buzău — C.S. 
Tîrgoviște ; Universitatea 
Craiova — F. C. Argeș ; 
S.C. Bacău — Dinamo ; 
Politehnica Iași — Vii
torul Scornicești ; Olim
pia Satu Mare — Steaua; 
F.C. Baia Mare — F.C.M. 
Galați ; ' Sportul studen
țesc — 
Chimia 
A.S.A.
tehnica
Petroșani.

„U" Cluj-Napoca;
Rm. Vîlcea — 

Tg. Muieș
Timișoara

; Poli- 
— Jiul

întîlnirea a debutat fur
tunos, cu faze la ambele 
porți, dar pripeala apără
rii noastre a fost sancțio
nată încă în min. 3: de
gringoladă în careul nos
tru, greșeală „în lanț* Bă- 
din, Ciupitu, Cavai și., lui 
Iorgulescu nu-i rămîne de- 
cît să pecetluiască soarta 
partidei: 1—0. Deziluzie
în tribune, dezorientare în 
teren... Meciul continuă în- 
tr-un ritm la del de alert, 
cei care domină teritorial 
sînt minerii, dar cei care 
domină jocul rămîn stu
denții, care au venit la Pe
troșani aproape 
joacă pe teren 
Primii la minge, 
la fazele înalte 
priul careu, hotărîți în jo
cul combinaliv, fotbaliștii 
Sportului studențesc au 
dovedit încă o dată (dacă 
mai era nevoie) că acolo 
unde efortul colectiv și 
spiritul de echipă, neexclu- 
zind valorile individuale, 
își spun cuvîntul, rezulta
tele nu se lasă așteptate.

Dar să revenim la... fot
baliștii noștri. Jocul a fost 
într-adevăr dur, terenul 

■ a fost desfundat, ploaia nu 
a contenit, dar de aici și 
pînă la a reuși să expe- 
diezi în 90 de minute cel 
mult 10—12 șuturi spre 
poarta adversă e mult...

Cavai, a fost (la faza go
lului) undeva în 16 m, a- 
colo unde de fapt nu-i era 
locul.

Linia de fund și-a făcut 
datoria „ca la carte", dar 
în fcrtbal e nevoie și de i- 
maginație, de combinații 
subtile și de lansări mai 
spectaculoase pe aripi. Or, 
suduindu-ți coechipierii, 
nu mai ai timp să vezi ce 
se întîmplă pe teren !

La mijloc, „ambițiosul" 
Varga -s-a bătut pentru fie
care minge, travaliul său 
permanent creditîndu-i în
crederea pentru viitor. 
Dar, după toate „canoane
le" clasice, și investigațiile 

- moderne ale fotbalului sti-

siguri că 
propriu, 

superiori 
din pro-

mulii jocului unei echipe 
pleacă de la mijlocași, iar 
de la linia noastră de mij
loc au plecat puține mingi 
gîndite.

Atacul 
greu, fără 
tă, fără o 
să, așteptîndu-se, 
roadele hazardului, 
căutat centrările 
dar acestea nu aveau sorți 
de izbîndă în fața unui 
B. Grigore, care este un 
apărător „de altitudine".

Am pierdut primele 
două puncte. Acasă ! Fap
tul e consumat, dar tre
buie să dea de gîndit. Să 
ne gîndim, așadar, bine la 
spectrul următoarelor jo
curi, deloc ușoare, și să ne 
întrebăm la antrenamente, 
la ședințele tehnice și, da
că se poate, fiecare în par
te, dacă nu ne lipsește 
mintea limpede a jocului 
echipei noastre. Nu e nea
părat vorba de MulțeScu, 
dar timpul a dovedit că o 
echipă de fotbal fără un 
coordonator în teren e ca 
o armată fără comandant. 
Și, fiindcă a venit vorba, 
nu trebuie să ne punem 
cenușă în cap. „Am pierdut 
numai o luptă, dar nu și 
războiul!“ Avem încrede
re în băieții noștri. Dumi
nică, Petre Grigore a fă
cut un meci mare, atît în 
apărare cît și în atac, un
de a urcat deseori. Sălă- 
gean a dat satisfacție, 
Cassai s-a integrat bine, 
după ce l-a înlocuit pe 
Mușat, Stana a încercat să 
dovedească „infuzia" 
retuluh suplinindu-1 
pe Rusu.

Așadar, avem cu 
defila. Dar nu împrăștiat, 
nu fără o viziune exactă 
a jocului, nu cu capul în 
nori, nu cu certuri între 
coechipieri, ci printr-un e- 
f'ort colectiv, printr-o or
ganizare impecabilă, cu 
tact, cu mai mult curaj, cu 
mai mult respect față de 
„sportul rege* și, mai ales, 
cu multă responsabilitate. 
Așa să fie !

Mircea BUJORESCU

a funcționat 
forță penetran- 
concepție preci- 

parcă, 
S-au 

înalte,

tine- 
bine

cine

I

i

1 Viitorul Scornicești 1 1 0 0 6—0 2
2 „U" Cluj-Napoca 1 1 0 0 3—0 2
3—6 Dinamo 1 1 0 0 2—0 2
3—6 F.C. Argeș 1 1 0 0 2—0 2
3—6 Steaua 1 1 0 0 2—0 2
3—6 Politehnica Timișoara 1 1 0 0 3—1 2
7—8 A.S.A. Tg. Mures 1 1 0 0 1—0 2
7—8 Sportul studențesc 1 1 0 0 1—0 2
9—10 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1—1 1
9—10 C.S. Tîrgoviște 1 0 1 0 1—1 1

11—12 JIUL 1 0 0 1 0—1 0
11—12 Politehnica Iași 1 0 0 1 0—1 0
13—16 F.C.M. Galați 1 0 0 1 1—3 0
14—16 F.C. Baia Mare 1 0 0 1 0—2 0
14—16 Chimia Rm. Vîlcea 1 0 0 1 0—2 0
14—16 Gloria Buzău 1 0 0 1 0—2 0
17 S.C. Bacău 1 0 0 1 0—3 0
18 Olimpia Satu Mare 1 0 0 1 0—6 0

E
i 
i
E 
!

ț

comentăm

nu 
cu

Prima etapă, primele
Dacă e să 

prima etapă a campiona
tului diviziei A de fotbal 
ediția 1979—1980, din res
pect față de adevăr 
putem începe nici
campionii și nici cu me- 
daliații cu argint și bronz 
din ediția anterioară. 
Surpriza surprizelor a 
oferit-o, fără îndoială, 
noua promovată în pri
mul eșalon fotbalistic al 
țării, Viitorul Scornicești, 
care s-a și instalat de alt
fel pe primul loc al cla
samentului. Nu victoria 
în sine a surprins, ci ju
mătatea de duzină 
goluri administrate 
brei apărări a CE

„U" Cluj-Napoca, înscri
ind trei goluri în poarta 
tinerei și ambițioasei e- 
chipe din Bacău. F.C. Ar
geș, Dinamo și Steaua 
au învins cu același scor, 
dar cu excepția campio-

Reflecții

In curînd se va da star
tul și în campionatul di
viziei C de fotbal. Aflată 
în febra pregătirilor, echi
pa Minerul Lupeni a sus
ținut joia trecută și dumi
nică două meciuri de ve
rificare. In întîlnirea de 
joi, desfășurată pe stadio
nul din Vulcan, echipa Mi
nerul a avut drept parte
neră de întrecere pe Mu
reșul Deva. Practicînd un 
joc tehnic, cursiv, cu mul
te faze de poartă, repre
zentativa minerilor din Lu
peni au obținut victoria cu 
3—1. Duminică, de Ziua 
minerului, formația din 
Lupeni a jucat în fața pro
priilor suporteri cu Vieto-

ria Călan. Cu toată ploaia 
și terenul alunecos a fost 
un joc dinamic, cu faze 
de gol la ambele porți. 
Gazdele au ratat patru o- 
cazii clare de gol prin Le- 
ca, min. 10, Covaci z min. 
15, iar în repriza a doua 
în* minutele 73—78, prin 
Sătmăreanu. Victoria Că
lan a ratat la rîndul ei trei 
ocazii de a înscrie. Unicul 
gol al partidei s-a înscris 
în minutul 27. O lovitură 
de colț, mingea respinsă 
este reluată puternic în 
poartă de' Leca, de la circa 
20 metri ’ și Minerul Lu- 
peni obține victoria cu 
1—0.

Ambiții pe măsura 
condițiilor create

Febra pregătirilor pen tru abordarea cu succes a 
noului campionat a început și la divizionara 
ința Petroșani. Pentru a afla 
prof. Gh. Irimie, antreno rul

detalii, ne-am 
echipei.

C, Ști- 
adresat

Meciuri disputate în
C.M.E.F.S. Petroșani a 

organizat o competiție do
tată cu „Cupa 23 August'1. 
Participă echipele divizio
nare C Știința Petroșani și 
Minerul Vulcan, precum și 
Minerul Aninoasa, Mine
rul Paroșeni, Preparatorul 
Petrila. și Parîngul Lonea 
din campionatul județean, 

lată rezultatele prime
lor două e t ă pe: 
Minerul Aninoasa _ Știin
ța 3—0 (studenții au scuza 
lipsei portarului titular) ; 
Minerul Paroșeni _  Prepa
ratorul Petrila 0_ 2 ; Mi
nerul Vulcan — Parîngul 
Lonea 3_ 1 (meciuri dis
putate miercuri, 8 august);

,,Cupa 23 August"
Parîngul Lonea — Știința 
Petroșani 0—5 ; Minerul 
Aninoasa _  Minerul Pa
roșeni 2—1 ; Minerul Vul
can __ Preparatorul Pe
trila 4_2, (întîlniri disputa
te duminică 12 august). 
După două etape pe pri
mul loc se află Minerul 
Vulcan, 
rul 
cite
re, 
loc
ra 17, cu următoarele me
ciuri : Știința Petroșani — 
Minerul Paroșeni, Minerul 
Vulcan _ Miner,ul Ani
noasa și Parîngul Lonea 
_ Preparatorul Petrila.

urmată de Mine- 
Aninoasa, ambele cu 
4 puncte. Etapa viitoa- 
respectiv a IlI-a, are 
miercuri, 15 august, o-

de 
so- 

Olimpiei 
Satu Mare, scor care tre
buie să dea de gîndit e- 
chipelor ce au de jucat 
cu tînăra divizionară A. 
O evoluție plăcută a a- 
vut și noua promovată

nilor, celelalte au avut 
ca partenere de întrecere 
echipe care au scăpat ca 
prin urechile acului de 
„furcile caudine* ale re
trogradării. Și totuși fa
voritele, in special Stea
ua, s-au desprins cu mul
tă greutate de adversari. 
Vrînd parcă să confirme 
jocul spectaculos din i
campionatul trecut, Ar- ; 
geșul și F.C. Baia Mare 
au oferit suporterilor din 
Pitești un meci frumos,

început 
de

Deși al 63-lea campionat 
național de rugby, și-a de
rulat deja două etape, su
porterii Științei Petroșani 
n-au avut posibilitatea să-și 
urmărească echipa la lu
cru, deoarece prima intîl- 
nire s-a desfășurat în de
plasare la Iași și a fost 
terminată la egalitate (3_

_ Așadar, cu ce ginduri 
așteptați confruntările fot
baliștilor pe care-i antre
nați, confruntări care vor 
„demara", după cum se 
știe, la 26 august 1979 ?
— Cu toate că în seria „Ba

nat*, din care și noi facem 
parte, sînt incluse și trei 
foste divizionare B, ne-am 
propus să avem o com
portare pe măsura condi
țiilor create. In ultimii ani, 
am fost la un pas de par
ticiparea la barajul pen
tru promovare în divizia 
secundă. De data aceasta, 
asigurăm suporterii noștri, 
pe care-i dorim mult mai 
aproape de noi și în număr 
cît mai mare, că obiectivul 
principal pe care dorim 
să-l realizăm este trecerea

surprize
deschis, cu multe faze de 
poartă. Singurul egal 
s-a înregistrat la Tîrgo
viște între gazde și for
mația din Bănie. Dar 
oaspeții au egalat dintr-o 
flagrantă poziție de of
said nesemnalată de tu- 
șier ! A treia promovată, 
F.C.M. Galați, chiar cu 
Titi Teașcă la „timonă11, 
n-a scăpat de vechile 
complexe ale diviziei A. 
Dorind cu ardoare victo
ria, echipa s-a avîntat în, 
atac, iar experimentata 
formație de pe Bega i-a 
speculat prompt greșeli
le de apărare. Deși a ju
cat acasă, A.S.A. Tg. Mu
reș a învins greu, la li
mită pe Politehnica Iași. 
Cît privește înfringe- 
rea Jiului în fața Spoi
tului studențesc, amă
nunte în cronica meciu
lui. D. CRIȘAN

promițător al rugbiștilor 
la Știința Petroșani

3),. iar în etapa 
rugbiștii noștri, 
renul suspendat, 
la Motru în compania e- 
chipei Vulcan
După cum ne mărturisea 
maestul emerit al sportu
lui Titi Ionescu, antreno
rul echipei, băieții au ju
cat bine, au atacat în

t

ș 
s 
s

i

trombă și au cîștigat cu 
scorul de 18_9. Din cele 
relatate de interlocutorul 
nostru am mai reținut, am- 

București. / bjția jucătorilor de a pres
ta un joc mult mai bun în 
acest campionat. Cu 
lotul ce-1 avem ne putem 
permite atingerea acestui 
obiectiv, cu. toate că En-

a doua, 
avînd te- 
au jucat

de 
va

promo*baraj, pentru a 
în divizia B.

— Ce ne puteți
despre pregătirile echipei?

— Decurg în bune con- 
dițiuni. Sîntem angrenați 
în meciurile din cadrul 
„Cupei 23 August". Avem 
perfectate jocuri de veri
ficare cu divizionarele B, 
Dacia Orăștie, Metalurgis
tul Cugir, precum și cu 
nou promovata în C, Ex
plorări Deva. Vom pune 
accentul, îndeosebi, pe 
pregătirea fizică și tehni
că, urmărind și integrarea 
noilor veniți în angrenajul 
echipei.

_ Din cele spuse, să în
țelegem că aveți noutăți în 
lot ?

— Da. Am promovat de 
- la juniorii „Jiului* pe 

Stan și Mereuță și ne-au 
venit Partnoi de la S.C. 
Tulcea și Gruin de la „Po
li" Timișoara. încercăm 
să-i facem utili echipei, a- 
lăturîndu-i vechii „garni
turi*, din care fac parte, 
printre alții Bogheanu, 
Hanganu, Ghițan, Voicu, 
Seceansehi, Tismănariu, 
Gorcea, Dumitreasa, Gu- 
lea, Urziceanu etc. Au ple
cat Truică la Minerul Lu
peni și Biro la Miercurea 
Ciuc. Despre Dumitraehe, 
nu vă pot spune nimic. Si
tuația lui este încă nere
zolvată.

Doresc să mai mențio
nați că ne străduim ca, 
în această toamnă, să ter
minăm complet frumosul 
nostru stadion prin acope
rirea tribunei și darea în 
folosință a vestiarelor.

spune

Corvin ALEXE

ciu a plecat la Dinamo și 
Oprea la Rapid, dar ne-au 
venit Bucan, Palamariu și . 
Ștefan. De altfel 15-le nos
tru de bază, ara
tă astfel: Bucan, Ortele- 
can, Dobre, . Palamariu, 
Măricel, Ion Aurel, Ion 
F-loruță, Constantin,, Băloi, 
Bonea (Nedelcu), Budică

: Ghiță, Dinu, Mgrea, Tudo- 
se. A treia etapă, se va 
desfășura miercuri,. cînd 
Știința întîlnește la Bucu
rești pe Dinamo. (Al. Cor.)
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siriană reprezintă o ex
presie elocventă a bune
lor raporturi și a prieteni
ei româno-siriene, a per
manenței unui dialog rod
nic. consacrat înfăptuirii 
aspirațiilor popoarelor ro
mân și sirian de progres 
și bunăstare, de pace și 
înțelegere în lume.

_.Ora 11,55. ora locala. 
Aeronava prezidențială, 
escortată de la granița 
țării de avioane ale for
țelor aeriene siriene, fate
rizează pe aeroportul in
ternațional de la Damasc.

Aerogara este împodobi
tă sărbătorește cu drape- 
tele de stat ale României 
și Siriei, încadrînd por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad. Pe mari panouri, 
ce decorează clădirea ae
rogării, sînt înscrise, în 
limbile română și arabă, 
cuvinte de bun sosit a-

Depunere
r.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena

Agendă energetică internaționalăManifestări dedicate României
Intr-un amplu articol, 

cotidianul kuweitian „As- 
Siyassa" („Politica") scoa
te în evidență poziția cons
tructivă a României socia
liste pentru asigurarea pă
cii în Orientul Mijlociu și 
pentru soluționarea proble
mei palestiniene. Ziarul 
menționează contribuția 
personală a președintelui 
României în vederea reali
zării obiectivului funda
mental al creării unui stat 
național palestinian, se re
levă sprijinul amplu pe 
care România 11 acordă pa
lestinienilor pe multiple 
Planuri.

Sub auspiciile Asociației 
de prietenie indo-române 
din sudul Indiei și a Ca
merei de comerț a statului 
Tamil Nadu, la Madras a 
fost organizată o adunare 
festivă.

Cu aceeași ocazie a fost 
organizată o expoziție cu 
materialele documentare și 
lucrări apărute in India 
despre gîndirea politică și 
personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. B. V. S. 
Mani, președintele Camerei 
de comerț, a evidențiat 
succesele remarcabile ob
ținute de Roniânia după e-

PREȘEDINTELE LI
BANULUI, Elias Sarkis, 
a avut o serie de consul
tări cu primul ministru, 
Selim Al-Hoss, cu minis
trul afacerilor externe, 
Fuad Boutros, precum și 
cil comandantul Forțelor 
arabe de descurajare sta
ționate în Liban, Sami 
Al-Khatib. Au fost exa
minate situația din sudul 
țării și inițiativele guver
nului pe plan arab și 
internațional în această 
problemă.

POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE de revista 
„Analysis", profiturile re
alizate în ultimii cinci ani 
de companiile străine ca
re operează în Brazilia au 
crescut de circa trei ori. 
Datele statistice reprodu
se de publicația amintită 

dresate înalților oaspeți. 
Pe aeroport, locuitori 

din capitala țării ovațio
nează la sosire pe înalții 
soli ai poporului nostru, 
aclamă „Ceaușescu _ 
Assad „România — Si
ria !“, salută cu urale pe 
șeful statului român.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al- 
Assad se îmbrățișează cu 
multă prietenie.
dul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anis- 
se Al-Assad se salută cu 
multă cordialitate, se îm
brățișează.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă ' tova
rășului Hafez Al-Assad pe 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, pe celelal
te persoane oficiale care 
îl însoțesc.

In continuare sînt pre
zentate personalitățile si
riene sosite în întîmpina- 
re.

de coroane
Ceaușescu au depus, luni 
după amiază, o coroană de 
flori la monumentul mar
tirilor, înălțat în memoria 
ostașilor sirieni căzuți în 
lupta de eliberare a patriei.

liberare, personalitatea pu
ternică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, rolul 
său proeminent în .viața in
ternațională.

în capitala Senegalului, 
la Dakar, a avut-Ioc inau
gurarea expoziției „Româ
nia în imagini". Cu ■ acest 
prilej, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României și 
Mamadou Morena M-ane, 
director de cabinet al mi
nistrului culturii, au rele- 
vat dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-senegale- 
ze, importanța deosebi
tă a întîlnirilor dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Leopold Sedar Senghor, ca
re au avut un rol determi
nant în lărgirea cooperării 
dințre cele două țări pe 
multiple planuri.

Cotidianul „Tehran Ti
mes" a publicat un amplu 
articol consacrat relațiilor 
româno-iraniene, în care se, 
subliniază bunele perspec
tive de dezvoltare în con
tinuare a comerțului și co
operării dintre cele două 
țări, un domeniu promiță
tor fiind industria petro
lieră.

arată că profiturile scoa
se din țară de aceste so
cietăți, în cea mai mare 
parte cu sediul în State
le Unite, au fost în anul 
1978 de 580,6 milioane do
lari, față de 198,4 milioa
ne, în 1973,

SENATUL ITALIEI a
■ acordat, duminică seara, 
cu 153 de voturi pentru 
și 118 împotrivă, votul de 
învestitură guvernului 
condus de Francesco Cos- 
siga.

IN ARGENTINA a pro
dus maro tulburare o de
clarație făcută ziarului 
„Tiempo" de generalul

PionTeri sirieni oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei E 1 e n a 
Ceaușescu, în semn de a- 
leasă ospitalitate, mari 
buchete de flori.

Membrii ambasadei ro
mâne, specialiști români 
care lucrează în Siria, 
familiile lor își manifestă
marea bucurie de a-i ve
dea pe conducătorul iu
bit al partidului și statu- 

La rîn- . lui nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu 
alei, lă mii de kilometri 
depărtare de patrie, unde 
își îndeplinesc misiunea 
care le-a fost încredințată 
de a contribui la dezvol
tarea legăturilor de prie- 

, tenie și colaborare româ
no-siriene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește rapor
tul gărzii de onoare alini
ate pe aeroport, după ca
re, împreună cu tovarășul

Dineu
La încheierea primei zi

le a vizitei oficiale de 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ-

WASHINGTON 13 (A-
gepres). — Compania a- 
mericană „Texaco" a anun
țat că va începe în curînd 
distribuirea unui nou 
combustibil, gazoholul, re
prezentând un amestec de 
benzină și alcool, cu titlu 
experimental, la stațiile de 
benzină din Boston, New 
York și Indianapolis. Ga
zoholul, folosit deja pe 
scară largă în unele țări 
ca înlocuitor al carburan
ților tradiționali pentru 
motoare de autovehicule, 
reprezintă un amestec — 
în cazul S.U.A. — conți- 
nînd 90 la sută benzină și 
10 la sută alcool.

★
PARIS 13 (Agerpres). — 

Presa, televiziunea, radio
ul, afișele plasate din a- 
bundență, pe străzi i-au fa
miliarizat, în această vară 
fierbinte, pe francezi cu 
imaginea unui omuleț ro
șu denumit „Gaspî", simbo
lul risipei de energie. O- 
mulețul se află în centrul 
campaniei lansate de gu
vernul francez pentru eco
nomisirea energiei, campa
nie ce urmează să fie in-

Carlos Suarez Mason, șe
ful Statului^ Major Gene
ral al armatei, potrivit 
căreia viitorii doi pre
ședinți ai țării vor fi tot 
militari, iar puterea nu va 
fi transferată' civililor de- 
cît în (1987 — transmite a- 
genția France Presse. Ac
tualul președinte al țării,‘ 
generalul Jorge Videla ,— 
a menționat Mason _ va 
fi înlocuit în 1981.

AGENȚIILE INTERNA
TIONALE DE PRESA RE
LATEAZĂ că artileria is- 
raeliană și cea a mili
țiilor conservatoare libane-' 
ze au bombardat, dumini-. 
că, mai multe localități din 
zona centrală și orientală 
a sudului Libanului. Au. 
fost înregistrate importan
te pagube materiale. - 

Hafez Âl-Assad iau loc 
pe un podium_de onoare. 
Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Si
riei, în timp ce sînt trase 
21 salve de tun. Tovară
șul Nieolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Ha
fez Al-Assad trec în re
vistă garda de onoare.

Apoi, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, celelalte persoane 
oficiale române și siriene 
se îndreaptă spre locuitorii 
orașului Damasc, aflați pe 
aeroport, care fac o vi
brantă manifestație de sim
patie, o emoționantă de- 
monstrație a sentimentelor 
lor de prietenie.

In această atmosferă, pre
ședinții Nicolae CeaușescU 
și Hafez. Al-Assad, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse Al-Assad 
iau loc în mașinile oficia
le.

La porțile orașului, du-

oficial
nia, a luat parte la un di
neu oficial oferit în o- 
noarea sa de secretarul ge
neral al partidului Baas A- 
rab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.

tensificată odată cu înce
perea toamnei.

★
SAN JOSE 13 (Agerpres). 

— Ministrul economiei din 
Costa Rica, Fernando Alt
mann, a anunțat noi creș
teri de prețuri la deriva
tele din petrol, măsură care 
face parte din programul 
guvernamental menit să 
reducă substanțial consu

Institutul de mine 
Petroșani 

aduce la cunoștință celor interesați :

In vederea unei noi sesiuni de admitere, 
pentru mai buna pregătire a candidaților, 
s-au organizat, începînd cu 1 august, 

CURSURI DE PREGĂTIRE la matematică și 
fizică, iar de la 11 august și la disciplinele: 
topografie generală și specială, exploatări 
miniere, rezistența materialelor și organe de 
mașini, mașini și acționări electrice, măsu
rări electrice și electronice, tehnologia asam
blării și montajului, tehnologia prelucrări
lor prin așchiere.

Locurile rămase libere sînt afișate la 
institut. înscrierile pentru noua sesiune de 
admitere se fac între 25 — 28 august a.c.

Informații suplimentare zilnic, între o- 
rele 7-8, la telefon 42580, interior 179.

Fabrica de conserve Hațeg
ÎNCADREAZĂ

in perioada 20 august — 23 decembrie 
un număr de 300 muncitoare sezoniere.

. Informații la Oficiul pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale Petroșani.

pă ce se străbate auto-
strada de 26 kilometri ce 
leagă aeroportul de capi
tală, reîntîlnim aceeași 
ambianță festivă.

In timpul trecerii prin 
oraș, populația capitalei 
siriene a făcut solilor po
porului român o primire 
deosebit de călduroasă, în- 
tîmpinîndu-i cu entuzi
asm, cu însuflețite ma
nifestări de stimă și prie
tenie, văzînd în noul dia
log la nivel înalt româno- 
sirian, un moment de ma
ximă importanță în dez
voltarea pe multiple pla
nuri a colaborării, priete
niei și înțelegerii dintre 
cele. două țări și popoare 
și, totodată, un important 
eveniment al vieții inter
naționale, un nou pas spre 
adîncirea legăturilor de 
prietenie și conlucrare cu 
popoarele arabe, o nouă 
contribuția de seamă la 
cauza păcii și înțelegerii 
internaționale.

La reședința înalților 
oaspeți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anis
se Al-Assad se întrețin 
într-o ambianță de caldă 
cordialitate și prietenie, 
care evocă bunele auspi
cii sub care începe noul 
dialog româno-sirian.

mul energetic al țării. El 
a precizat că țara sa im
portă o cantitate foarte 
mare de hidrocarburi, ceea 
ce implică importante chel
tuieli valutare. Ministrul 
a arătat că, începînd de 
la 8 august, prețul moto
rinei crește cu sută la su
tă, iar al benzinei cu 15 
la sută.

FILME |

I PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie : Oan enii ră- 

mîn oameni ; Republi-

Ica : Principiul dominou
lui ; Unirea : Severino;

PETRILA : Vis de ia
nuarie ; .

LONE A : V aeanță
tragică ;

ANINOASA: Sfîrși-
Itul împăratului din Tai

ga;

VULCAN : Reportaj
• despre fericire ;

1LUPENI — Cultural:
Explozie în Marea E-

Igee; Muncitoresc: Cind 
alături e un bărbat.

I
I
I

IV

I

I

- I
9,00 Sinteze recapitu

lative. 9,30 Melodii popu- 
are. 10,05- Film serial : 

„Calvarul". 16,05 Mu
zeele patriei. 16,50 Din 
țările socialiste : Repu
blică- Democrată Ger- . 
mană. 17,05 Podiumul 
laureaților. 17,45 Repu-J 
blie'a Islamică Pakistan. 
18,03 Partid, pe tine te 
cîntăm. 18,20 Revista so
cial -politică TV. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Te
lejurnal. 19,20 Temelii 
pentru istoria prezentă 
(II). 19,15 în dezbaterea 
țării — Proiectul de Di
rective ale Congresului. 
20,05 Seară de teatru : 
„Baladă pentru oamenii 
anului unu". 21,05 Ta
ră mea de dor. 
Telejurnal.

I 
I 
I

21,35

•I 
i 
I 
I 
I
I 
I

Mica publicitate
VIND frigider „Frarn" in 

perfectă stare, preț conve
nabil _  telefon 42364 du
pă ora 16. (664)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Apos
tol loan. eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (658)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jurca 
Leonița, eliberată de 
E.G.C.L. Petrila. Se decla- 
declară nulă. (659)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari
na Gheorghe, eliberată dp 
I.M. Uricani. Se declară 
nulă. (655)

PIERDUT certificat de 
absolvire a Școlii generale 
de 8 ani pe numele Său- 
rescu Nicolae, eliberat de 
Școala generală Uricani. 
Se declară nul. (656)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată a- 
nunță cu adîncâ durere 
încetarea din viață a 
scumpei lor surort 

LUPA IRINA 
înmormântarea va a- 

vea Ioc azi, 14 august 
1979, orele 15,30, de la 
capela unitariană din 
Petroșani.

FAMILIA Badea cu 
aceeași durere amin
tește că azi, 14 august 
1979, se împlinește un 
an de la decesul scum
pului lor

MARIN BADEA 
(MINICA)

Comemorarea a avut 
loc la 11 august în ci
mitirul din Urbueni — 
Argeș. (653).

MADAN Marusia și 
familia Ion Barbu a- 
nunță cu durere înce
tarea din viață a me
dicului primar

RUSU GHEORGHE 
din Lupeni. O lacrimă 
în amintirea luă. (661),
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