
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o ședință de lucru 

cu cadre de conducere 
din domeniul metalurgiei

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,''secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
avut, miercuri, o ședință de 
lucru cu consiliul de con
ducere al Ministerului Me
talurgiei, cu cadre din mi
nistere economice, din în
treprinderi și institute de 
proiectare, in cadrul, căreia 
au fost analizate, in spirit 

- critic și autocritic, princi
palele aspecte ale activității 
in industria siderurgică 
pentru îndeplinirea inte
grală, la termen și la un 

-^nivel calitativ superior, a 
(^sarcinilor ee revin acestui 

important sector al econo
miei noastre naționale.

Au fost dezbătute 
larg probleme legate 
realizarea producției de 
tal, creșterea indicelui de 
scoatere, ridicarea calității 
oțelurilor, diminuarea chel
tuielilor de producție, în
deplinirea planului de in
vestiții, redueerea impor
tului și sporirea exportului 
de produse siderurgice su
perior prelucrate.

In încheierea ședinței a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

pe 
de 

me-

Apreciind rezultatele ob
ținute în ultimii ani în in
dustria siderurgică, contri
buția acesteia la dezvolta
rea economiei naționale, 
secretarul general al parti
dului a relevat, in același 
timp, serioasele lipsuri și 
neajunsuri care se mani
festă încă în activitatea 
conducerii ministerului de. 
resort, a centralelor și a u- 
nor unități. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criti
cat neindeplinirea planului 
Ia producția de oțel, lami
nate, la alte produse și a 
indicat să se acționeze cu 
toată răspunderea și fermi
tatea pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă, pen- 

a
a-

se

tru realizarea integrală 
sarcinilor prevăzute pe 
cest an.

Totodată, s-a indicat să
acorde o atenție mai mare 
îmbunătățirii calității oțe
lurilor, a 
siderurgice 
ral, aceasta avînd o im
portanță deosebită pentru 
industria noastră construc
toare de mașini, pentru 
întreaga economie naționa
lă. In acest sens, tovară-

produselor 
în gene-

șui Nicola.e Ceaușescu 
cerut să se asigure o tipi
zare cit mai accentuată a 
producției, optimizarea pro
ceselor tehnologice, o în
cadrare riguroasă în nor
mele de calitate stabilite.

Secretarul general al 
partidului a subliniat, de 
asemenea, că ministerul, 
centralele, toți cei ce lu
crează îft metalurgie trebu
ie. șă-și concentreze mai 
intens eforturile pentru 
îmbunătățirea indicelui de 
scoatere a metalului, pen
tru creșterea valorii sale, 
pentru reducerea consumu
lui de combustibil și ener
gie, prin aplicarea unor 
noi tehnologii, perfecționa
rea agregatelor, mărirea 
randamentelor, sporirea 
gradului de folosire a căl
durii pe tot fluxul meta
lurgic. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este 
necesar ca, în fiecare uni
tate, să se stabilească 
lective speciale care să 
mărească îndeaproape 

ducerea consumurilor
energie pe tona de produs.

co- 
ur- 
re- 
de
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Programul nostru de muncă
Este sau nu minerul pregătit să contribuie la creșterea

cantității de cărbune extrase prin mecanizare ?

Oamenii brigadierului 
răspund afirmativConstantin Popa

Sectorul VII de la I.M. Vulcan a a- 
cumulat în două decade din luna august 
un plus de 1380 tone de cărbune. în acest 
sector, pe stratul 
complex de tăiere

18 funcționează un 
și susținere mecani-

zată intr-un abataj cu o înclinare de 31 
de grade, iar exploatarea se face îri a- 
vans. Am dorit să cunoaștem opiniile 
privind influența procesului de mecani
zare asupra omului și asupra planului 
de producție.

La I. M. Lupeni

Acțiuni concrete, resurse 
multiple de reducere 

a consumurilor 
de energie electrică
• Pînă la finele anului 1980, consumul de 

energie electrică va trebui să fie redus cu 30 la 
sută • In prima parte a acestui an s-a înregis
trat o economie de peste 500 000 kWh, respec
tiv o reducere a consumului specific 
kWh/tona de cărbune • înlocuirea unui ventila
tor pneumatic de 500 mm cu unul electric de a- 
celași randament înseamnă, anual, o econo
mie de 360 000 kWh.

Programul-directivă . de 
cercetare și dezvoltare in 
domeniul energiei pe pe
rioada 1981-1990 și orien
tările principale pină în 
aaul 2000, elaborat sub 
conducerea nemijlocită și 
cu aportul determinant al 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, concreti
zează cu multă claritate 
liniile directoare 
liticii energetice a parti
dului nostru, , stabilind cu 
precizie căile ce trebuie 
urmate în toate domeni
ile vieții economice pentru 
ca în viitorul deceniu Româ
nia să devină independentă 
din punct de vedere al

cu 5,4

cînd 
coin- 
lucrat

— Sînt trei ani de 
s-a introdus primul 
plex. De atunci ați

(Continuare în pag. a 4-a)

i

cu patru asemenea instala
ții. S-AU SCHIMBAT SAU 
NU ORTACII DUMNEA
VOASTRĂ ?

CONSTANTIN POPA, 
șeful brigăzii :

— Pot spune că nu mai 
sînt oamenii de acum trei 
ani, și cînd afirm acest lu
cru mă refer la nivelul 
lor de cunoștințe. Știau nu
mai minerit. Acum știu și 
lăcătușerie și electricitate. 
Oriunde îi puri Se descur
că bine. Minerii șefi de 
schimb Constantin Bejan, 
Vasile Condurat, Ion Si- 
miuc, ajutorii mineri Ion 
Adămuț. Francisc Bejan, 
electricienii Haralambie I- 
zidor, Dumitru Burlan, 
Grigore Vîrjan. lăcătușii 
Toader Nica, Ștefan Pali 
sînt numai o parte din oa
menii care s-au format 
pentru munca la complexe, 
încît sînt capabili să exe
cute orice operații începînd 
de la tăierea cu combina 
pînă la riparea secțiilor.

ILIE CALUGAREANU, 
miner șef de schimb:

— Atît de bine am în
vățat să lucrăm cu com
plexul încît am obținut și

productivități de 
pe post. Desigur, 
asta a fost necesar 
care timp. A fost

19 tone 
pentru 

un oare- 
neeesar 

să' ne pregătim, să ne per
fecționăm.

VASILE BILDEA, lăcă
tuș :

— Da. S-au schimbat 
foarte mult oamenii în bri* 
gadă. Eu, ca lăcătuș execut 
și alte operații, pentru că. 
Ițe complex fără o îmbinare 
a muncii și a cunoștințelor 
fiecăruia, nu se pot obține 
rezultate bune.

DUMITRU AMARICAL 
ajutor miner :

— Eu am fost lăcătuș, 
acum sînt ajutor miner. 
Am absolvit și cursurile de 
mineri mecanizatori și 
spune că în acești 
ani am învățat bine 
meserii.

— Ați obținut acum 
randament de 9 tone 
post dar ați realizat și 
tone. Ce deficiențe ați cons
tatat în exploatarea com
plexelor ?

pot 
trei 
trei

un 
pe 
19

Gh. POPESCU

(Continuare in pac. a 2-a)

ale po-

combustibilului și energi
ei. In acest context, in
dustria carboniferă va a- 
vea și în viitorii ani 
rol esențial în cadrul 
tivității energetice a 
fii, ponderea energiei 
lectrice produsă pe 
cărbunilor 
stantă în structura pro
ducției energiei electrice, 
în timp ce consumul de 
cărbune pentru

un 
ac- 
ță- 

e- 
. _ baza 

rămjnînd con-

cocs va

Ing. Tiberiu 
șeful sectorului 
mecanic al I.M. Lupeni

SUCIU, 
elecțro-

(Continuare io pag. a 2-a)

Pregătirile
In preocupările zilnice, 

tot mai presante, ale oa
menilor muncii din Valea 
Jiului se află în această 
perioadă pregătirile des
tinate noului an școlar. 
Librăriile și unitățile 
merciale specializate 
desfacerea uniformelor 
tot mai solicitate.

Cele 15 librării din 
lea Jiului — ne-a 
tovarășa Elisabeta
ghel; coordonatoare a aces
tor unități din municipiu 
— dispun de un fond de 
marfă suficient și din toa
te sortimentele cerute de 
cumpărătorii noștri. A-

co
in 

sînt

Va- 
spus 
An-

Pe șantierul I.C.MJW. 
șeful echipei de dulgheri 
Vasile Codreanu îm
preună cu dulgherii Au
rel Nemțeanu și Cons
tantin Fotache calotează 
stîlpii de susținere la u- 
nul din nivelele noii pre- 
parații de la Livezeni.

Foto : I. LICIU

In pag. a 3-a

Individ - 
colectivitate

pentru noul an școlar
provizionarea este ' bună 
și, în -tradiția ariilor tre- 
cuți, lucrătoarele librări
ilor servesc cu solicitudi
ne și cunosc cele necesare

La ordinea zilei

elevilor, așa încît nu sînt 
nemulțumiri în această 
privință. Manualele șco
lare, pe măsură ce sosesc, 
sînt ridicate de către școli.

O situație asemănătoa
re este și la magazinele 
întreprinderilor comerci-

ale al căror fond de mar
fă pentru elevi, specific 
sezonului, face față cerin
țelor, fiind înnoit după 
necesități.

Pe lingă aceste preocu
pări destinate pregătirii 
materiale a noului an șco
lar, se manifestă un 
teres sporit pentru 
pletarea locurilor 
libere în licee

in- 
com- 

răfnase 
(pentru 

trapta a Il-a le-am 
municat în numărul 
cedent al ziarului) și

T. SPAtARU

co- 
pre- 

în

(Continuare io pag. a 2-a)

I. M. Petrila

Brigada lui Eugen Voicu 
își mărește depășirea

Ortacii vrednicului brigadier Eugen Voicu, de la 
sectorul IV al minei Petrila, au adăugat celor 15 000 
de tone de cărbune extrase peste plan pe primele 
șapte luni ale anului, încă 1550 de tone extrase in 
plus în luna august, la zi. De remarcat este faptul 
că brigada a folosit un complex de concepție și pro
ducție românească, iar acum s-a montat un alt com
plex în stratul 3, care va urma să intre în funcțiu
ne, incepînd cu 1 septembrie. Minerii șefi de schimb 
Nicolae Boboc, loan Bădiță, loan Ene, Marin Dom
nița, Dumitru Panțuru, alături de brigadierul Eugen 
Voicu, încrezători în tehnica românească, sînt ho- 
tăriți să obțină rezultate bune și cu acest complex, 
intimpinînd Congresul al XII-lea al partidului cu 
realizări pe măsura prestigiului

Lemn peste plan, Id

U.F.E.T. Petroșani

IM. LONEA

al partidului 
brigăzii.

Măsuri in sprijinul
evita 
cărbunelui și stratului li
pit de pereții vagoneților. 
Totodată, - se vor putea 
prelua cantități mai mari 
de cărbune cu aceleași 
mijloace de transport, îm- 
bunătățindu-se totodată 

ime- . gradul de utilizare a par-

producției

Colectivul de forestieri 
de la U.F.E.T. Petroșani a 
reușit să obțină importan
te succese în muncă, fapt) 
care-1 situează printre co
lectivele fruntașe ale Văii 

• Jiului. Producția globală) 
planificată pe primele 
șapte luni a fost ‘ depășită! 
cu 200 000 lei. La produse 
ca bușteni de rulaj, bile 
manele, rămășițe de fag 
pentru celuloză, lobde pen
tru doage, cantitățile valo-»* 
rificate pînă în prezent; i 
satisfac sarcinile de plan! 
pe întregul an 1979. în
semnate realizări pe pri-« 
mele șapte luni s-au obți« 
nut’și la bușteni rășinoa-»1 
se, depășirile fiind de 
mc, la lemn de mină 
mc, cherestea de fag 
mc. La export planul 

r loric. a fost depășit
165 000 lei valută, 
evidențiat brigadierii Cons
tantin. Zaharia, Ștefan Bod
nar, Luca Popa, tractoriș
tii loan Rusu și Vasile La- 
zăr, funicularistul Ion 
Curcan, sortatorîi Stelian

1110 
25T, 

1124 
va- 
cu 

S-au
Lîngă culbutorul cen

tral, la orizontul 400 de 
la I.M. Lonea, unde se 
descarcă toată producția 
de cărbune a minei, s-a 

. montat un alt culbutor 
pentru un singur vagonet 

.și o mașină de curățat., 
Astfel, vagoneții, după ce 
sînt descărcați, sînt 
diat curățâți pentru â se cului de vagoneți, . ■ Nicolaescu și Petru Jitea.

transportul inutil al
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In circuitul ambalajelor 
trebuie să intervină răspunderea 
față de aceste valori

1b unitățile de desfacere 
■ produselor alimentare din 
Întreaga Vale a Jiului se 
găsesc in permanență măr- 
ijrrî din abundență și de sor
timente diferite. Multe din 
magazine sînt noi, spați
oase. modernizate, asigu- 
rind condiții de servire bu
ne. prompte, civilizate, 

preocupare 
do- 

calificării și edu- 
co- 

încit oame-

alte 
a 

i la 
se 

sînt 
Ani-

prompte. 
Stăruință și 
s-a manifestat și în 
meniul 
tării lucrătorilor din 
merț. astfel, 
nii muncii să fie satisfă
cut! de modul de servire, 
de cinstea și corectitudi
nea celor ce muncesc în 
acest important domeniu 
de activitate. Mai sînt, pe 
iei pe colo, unele neîm- 
pliniri și se depune o mun
că permanentă pentru re
medierea lor. Există în 
comerțul de stat cu pro
duse alimentare o proble
mă, sesizată cu diferite o 
căzii și în repetate rîn- 
duri de responsabilii de u- 
nități. care nici pînă în 
prezent n-a găsit o rezol- _ 
vare mulțumitoare, 
vorba de modul în 
sînt ridicate și transpor
tate ambalajele. După mo
dul în care este „tratat* se 
pare că ambalajul e co
pilul vitreg al comerțului, 
deși la confecționarea lui 
se investește muncă, se 
consumă materiale și im
portante sume de baiu. De 
ce persistă acest neajuns în 
comerț ? Să ascultăm pă
rerea unor responsabili de 
unități. Petra Szatmari, Pe- 
trîia. „Avem un fond 
marfă substanțial, dar 
unitatea pe care o <
duc se găsesc circa <
camioane de ambalaje 
ridicate. Pentru ce au 
fost întocmite grafice 
ridicare a ambalajelor 
<â au sînt

rea orașului. Printre 
ambalaje avem saci 
căror valoare se ridică 
33 lei bucata și care 
distrug deoarece nu 
ridicați*. Elena Sin, j 
noasa. „Un fapt pozitiv: 
toate unitățile de desface
re a produselor 
tare din comună au 
igienizate, iar unele 
tre ele modernizate, 
balajele, însă, rămîn 
multe

transport, 
din 

că,

ieșind, 
circuit, 

în a- 
graficul

materiale
doilea 
astfel, 
Evident
tare situație, nici

. de transport al ambalaju
lui nu se poate respecta. 
Ieșirea din cercul 
este totuși posibilă, 
ta cu condiția ca 
să-și facă în mod 
incios datoria și nu să „pa
seze" vina la celălalt. Res-

ori neridicate.

Este 
care

de 
la 

con- 
cinci 
ne- 

i mai 
de 

da- 
respectate ? Pe 

lingă valoarea pe care o re-
e 

uni-
prezintă ambalajele, 
vorba și de aspectul 
tații și chiar infrumuseța-

per-

Oamenii brigadierului

vicios 
Aceas- 
fiecare 
conști-

alimen- 
fost 
din- 
Am- 

de ponsabilii de 
urmărească din timp 
tarea ambalajelor și 
tunci cînd condițiile 
mit să ajute la încărcarea 
lor. E imperioasă o mai 
atentă verificare a mașini
lor trimise pentru ridica
rea ambalajelor de pe re
țea, dar în primul rînd re
medierea neajunsurilor ce 
se manifestă la C.V.A., ne
ajunsuri ce nu sînt nici 
puține și nici mărunte. In 
ambalaje sînt investite ma
teriale, energie, muncă, 
bani. Să fie deci valorifi
cate cu grijă și responsa
bilitate!

dău-
unități

esteticuluimnd 
nelor*. Tot cu privire 
ambalaj ăm mai aflat 
cele din Aninoasa 
transportate la depozitul 
din Lupeni, în loc să fie 
aduse la cel din Livezeni, 
consumîndu-se în acest fel 
cantități suplimentare de 
benzină. Oare la transpor
tul ambalajelor nu se 
pune problema economiilor 
de carburanți ?

De fapt cu privire la am
balaje există un adevărat 
cerc vicios. Responsabilii 
unităților de desfacere a 
produselor alimentare sînt 
supărați că se văd nevoiți 
să transforme 
în depozite 
Tovarășii de 
firmă că nu ș 
dra întocmai 
de transportare 
lajelor deoarece în 
țile comerciale ambalajele 
nu sînt sortate din timp 
pe tipuri, pentru a putea 
fi încărcate și transportate 
în mod operativ. In plus, 
starea tehnică a mașinilor 
primite prin contract, es
te deplorabilă. Nu-i zi ca 
1—2 mașini să nu se de
fecteze după primul sau al

magazi- 
la 
că 

sînt

D. CRIȘAN

de 
la 
se
in

magazinele
• ambalaje.

C.V.A. a- 
pot înca- 

i graficele 
a amba- 

unită-

I I 
I
I
I.

De la I.M. Lupeni, în 
perioada primului se
mestru al anului au fost 
trimiși pentru odihnă și 
tratament în stațiunile 
balneo-climaterice din 
țară peste 280 de oa
meni ai muncii. Imbună-

tățirea condițiilor de 
muncă și viață ale mi
nerilor de aici se reflectă 
și în cele 5 milioane lei 
cheltuiți în această 
rioadă pentru 
activități sociale.
Val.).

★
Cu cîtva timp în 

redacția ziarului 
a publicat sugestia unor

pe- 
diferite

(C.

urmă, 
nostru

Aspect de la o instrui
re practică a salvatorilor 
ia stația de salvare a 
I.M. Paroșeni.

Fete: Șt. NEMECSEK

Pregătirile pentru nou!
an școlar

(Urinare din pag t)

școiile profesionale. Ins
pectoratul școlar ne-a fă
cut cunoscute meseriile și 
locurile libere la școlile 
profesionale . din cadrul 
liceelor din Valea Jiului. 
Le publicăm pentru a ve
ni în sprijinul orientării 
elevilor din școlile muni
cipiului :

Liceul industrial' Pe
troșani — 36 locuri la pro
filul mine ; 26 locuri la
clasa de sudori ; 11 locuri 
la lăcătuși de mină ; 31
locuri la electricieni de 
mină ;

Liceul industrial Petrila 
— 36 locuri la profilul 
mecanici de mașini, și u- 
tilaje; 36 locuri la prelu
crători prin așchiere; 36 
locuri la clasa de operații 
și «prelucrări polimeri ; 
36 locuri la meseria 
leri-matrițeri;

Liceul iadustriat 
can — 72 locuri la 
lu) mine; 36 locuri 
lectricieni mină ; 36 
la lăcătuși mină ;

Liceal industrial nr. 
Lupeni — 3.6 locuri 
profilul mine ; 24 locuri

scu-

Vul- 
profi- 
la e- 
locuri

Constantin Popa
(Urmare din pag. I)

oameni ai muncii ca au
tobuzele de cursă lungă 
să aibă stație de urcare 
și coborîre și în Piața 
Victoriei din Petroșani. 
Sugestia a găsit ecou. La 
plecare, stația se află în 
fața magazinului cu au
toservire din Piața Vic
toriei, iar la întoarcere 
lingă stația PECO. Ră- 
mîne doar ca șoferii șă 
oprească. (D.C.).

1 
la

V. !,■„ HI1UC , ^3 1WUH Ia
electrotehnică ; 31 locuri la 
mecanici 
22 locuri 
părători; 
lucrători 
locuri la 
să subordonată 
lui Energiei Electrice) ;

Liceal industrial nr. 2
Lupeni -- 18 locuri la me
seria de operatori chi- 
miști.

Informații suplimentare 
referitoare la înscrierea în 
școlile profesionale se pot 
obține de la liceele res
pective. .

mașini Și utilaje ; 
la clasa de pre- 

36 locuri la pro
priu așchiere; 36 
electricieni (cla- 

Ministeru-

V.B.: Uneori, panourile 
unde urmează să fie intro
duse complexele sînt prea 
scurte. Faptul că lucrezi 
numai 4—5 luni cu (ele și 
apoi aștepți două luni pînă 
vei lucra din nou tot cu 
complex, poate produce o 
dereglare nu numai a ac
tivității productive, dar și 
a oamenilor, care, trecînd 
de la o metodă de exploa
tare la alta pentru, perioa
de scurte, nu mai dau ace
lași randament.

I. C.: Complexele sînt 
foarte bune, dar de multe 
ori în acești trei ani am a- 
vut necazuri cu stratul. Am 
întîlnit sărituri, așa cum 
avem și acum una și, de
sigur, productivitatea mun
cii scade temporar.

D. A.: Eu cred că proble
ma straturilor este deose
bit de importantă. Nu prea 
există metode de- cercetare 
a stratului, iar prin meto
da exploatării în avans o- 
ricînd poți întîlni o sări
tură sau o falie în strat ca
re te fac să bați pasul pe 
loc.

C. P.: Diferența de pro
ductivitate se datorează și 
faptului că lucrăm pentru 
prima dată pe o asemenea 
înclinare și folosim o me
todă nouă de exploatare. 
Ne-anj obișnuit deja și 
cred că în luna august vom 
putea realiza o avansare 
de 35—40 metri, față de 
numai 31 cît am avut luna 
trecută. Cît despre com
plex pot spune că fără el,

nici n-aș mai lucra în 
nerit. Productivitățile 
mai mari, iar securitatea 
este deplină. De cînd lucrez 
cu complex n-am 
un aceident grav 
dă.

Am consemnat 
acestor oameni 
sectorul VII al minei Vul
can va avea o sarcină deo
sebit de importantă în a- 
nul 1980 pentru a cărei în
deplinire un rol mare 
va avea omul. în ce 
această sarcină ne-a 
șeful sectorului, ing. 
Matyas: „Planul în 
viitor va crește, pe 
prindere, cu aproape 
de tone pe zi, din care 
torul VII va trebui 
preia 360 de tone pe 
Vom pregăti pentru aceasta 
patru abataje care să asi
gure front de lucru tot a- 
nul, iar pe stratul 15 vom 
introduce un nou com
plex mecanizat, ce va func
ționa începînd cu 1 ianua
rie 1980".

Minerii din brigada lui 
Constantin Popa de la Vul
can au pus la inimă indi
cațiile și îndemnurile se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în timpul vizi
tei de lucru 
lui, fac totul 
lua în bune 
nile sporite 
de cărbune știind că astfel 
contribuie la satisfacerea 
cerințelor energetice 
economiei naționale.

mi- 
sîișt

avut nici 
în briga-

opiniile 
deoarece

îl 
constă 

spus 
Aurel 

anul 
între- 

600 
sec- 

să 
zi.

în Valea Jiu- 
pentru a pre- 
condiții sarci- 
la producția

ale

(Urmare din pag. 1)

crește de două ori in 198o 
tetă de 1978.

In lumina obiectivelor
as.es :ui t’rogram-directîvă, 
întreprinderii miniere Lu
peni ii revin îndatoriri 
concrete privind sporirea 
producției <țe cărbune coc-, 
s: fkabil și gospodărirea 
n,ai bună a energiei elec
trice și combustibililor. De 
pe a-um, aceste direcții 
și-au găsit teren propice de 
materializare, la I.M. Lu
peni mregtstrindu-se • în 
pnma parte ■ anotei eco- 
■Mâ de peste 5W8M kWh 
aaacte electrică, in con- 
dHfito redocera cansumu- 
hâ specific ca 5,4 kWh 
pe toaa de cfirkwne. In

conduce la o reducere con
siderabilă a consumului 
de energie electrică pe to
na de cărbune transpor
tată și, în același timp, 
la reducerea consumului 
de combustibili lichizi fo
losiți pentru transportul 
cu locomotive. De aseme-

sumului de energie 
constă în creșterea sigu
ranței în funcționare a 
instalațiilor electrice și 
extinderea pe această ca
le a folosirii lor în zone 
grizutoase și reducerea con
sumului de aer comprimat 
Prin mecanizarea lucră-

cu numai 1 la sută, vom 
putea economisi peste o ju
mătate de milion kilowați- 
ore.

Raționalizarea trans
portului și distribuției e- 
nergiei electrice constituie 
o altă mare rezervă de 
economii. Procedeele prin-

ecouomii lunare, de 17 000 
kWh. O măsură aflată in 
curs de aplicare — mo
dificarea actualului sis
tem de alimentare cu apă 
industrială a fronturilor 
de lucru — va însemna 
economisirea altor 194 000 
kWh energie electrică.

Reducerea consumurilor de energie

tre măsurile deja inițiate, 
la loc central se situează 
aanaarca și cantorizarea 
«■«mamriiar energetice 
ia leale activitățile pro
ductiva și reducerea în 
ptiwrață a acestora prin 
■ațieaafixarea și moder
nizarea proceselor de pro
iecție. In acest sens, con- 
tiaaă modernizarea și 
rațienafizarea fluxurilor 
de IraarptrL Trecerea la 
fluxul continuu pe benzi, 
fit condițiile punerii în
inacțiune a unor instalații 
Boz de extracție cu schip 
de mare capacitate, va

nea, vom acorda o atenție 
deosebită raționalizării 
schemelor de transport în 
cadrul sectoarelor. Pen
tru evitarea risipei de e- 
nergie prin funcționarea in 
gol a fluxurilor de trans
portoare, de mare impor
tanță este generalizarea fo
losirii instalațiilor de au
tomatizare și dispecerizare 
a fluxurilor de transport, 
precum și introducerea te
leviziunii în circut închis 
care va furniza date exac
te despre modul de ex
ploatare a transportoarelor 
din subteran.

Știind că în întreprinde
rile miniere energia elec
trică necesară producerii 
aerului comprimat ocupă 
o mare pondere — la I.M. 
Lupeni de circa 50 la su
tă — sursa deosebită de 
reducere a con-

rilor de tăiere și încărca
re, utilizarea pe scară tot 
mai largă a ventilatoarelor 
electrice și electropneuma- 
tice. înlocuirea unui ven
tilator pneumatic cu dia
metrul de 509 mm cu u- 
nul electric de același ran
dament se soldează cu e- 
conomisirea anuală a 
360 000 kWh. La mina 
noastră se află în funcțiu
ne zeci de asemenea ven
tilatoare. De o importanță 
deosebită este redimensio- 
narea conductelor de aer 
comprimat, in funcție de 
consum și lungimea tra
seelor, întreținerea co
respunzătoare a rețelelor 
de conducte pentru redu
cerea la minim a pierde
rilor prin neetanșeități. 
Prin reducerea pierderi
lor înregistrate pînă acum, 
respectiv reducerea lor

cipale pe care ie urmăm 
in această direcție sînt 
amplasarea stațiilor ' de 
transformare din subteran 
în apropierea consumatori
lor, folosirea la capacitate 
maximă a transformatoa
relor, evitind mersul lor 
în gol, dimensionarea co
respunzătoare . a rețelelor 
eiec trice.

In condițiile I.M. Lu
peni se vor obține im
portante economii prin ra
ționalizarea instalațiilor 
de evacuare a apelor din 
mină. Astfel, punerea în 
funcțiune a stațiilor auto
mate de pompare de la 
puțul nr. 10 și puțul „Ca
rolina*', care vor pompa 
apa direct la orizonturile 
superioare în loc ca ea să 
fie dirijată la orizontul 
400 și abia de acolo la 

„ziuă“, va conduce la

Trebuie subliniat în acest 
context că pierderea pe 
galerii a unui metru cub 
de apă potabilă pe mi
nut înseamnă, lunar, un 
consum suplimentar de 
energie de 61 000 kWh, fo
losit pentru evacuarea lui.

O sursă foarte importan
tă de combustibili în ca
drul minei Lupeni, încă 
insuficient exploatată, es
te extinderea folosirii ga
zului metan rezultat prin 
degazarea zăcămîntului. 
Se cere intensificată ac
țiunea de extindere a re
țelei de degazare în vede
rea creșterii debitului de 
metan. In aceste condiții 
se va trece la încălzirea 
apei necesare și pentru 
procesul, de preparare. Un 
proiect întocmit în acest 
scop a scos în evidență 
posibilități de folosire a

gazului metan drept com
bustibil pentru un cazan 
de ardere de 5 Gcal, ceea 
ce echivalează cu econo
misirea anuală a 2 000 to
ne de combustibil con
vențional.

Pe lingă cele arătate ihai 
sus, o’ serie de alte mă
suri concrete de economi
sire a energiei se vor sta
bili pe baza bilanțurilor e- 
nergetice întocmite sau în 
curs de realizare pentru 
toate agregatele minei. 
Pe baza lor se vor sta
bili concret, pe fiecare u- 
tilaj, instalație sau ma
șină posibilitățile de re
ducere a consumului de 
energie. Toate acestea au 
drept scop materializarea 
unei sarcini de mare în
semnătate ce revine colec
tivului I.M. Lupeni în do
meniul reducerii energiei, 
sarcină care prevede ca, 
pînă la finele anului 1980, 
succesiv, în trei etape, să 
fie redus consumul de e- 
nergie electrică cu cei pu
țin 30 la sută — o sarcină 
pe deplin realizabilă in 
eforturile de traducere în 
viață a programelor — di
rectivă ale Congresului ai 
XH-lea al P.CJL
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„Nu-mi fac decit datoria

»
Mateias

Se apropia sfîrșitul 
schimbului. Pe comunista 
Victoria Ciora de ,1a I.F.A. 
Vîscoza Lupeni am găsit-o 
în fața mașinilor. Deși 
mai erau cîteva minute 
pînă la ora 14, ea nu se 
grăbea să plece spre casă. 
Degetele ei lungi și sub
țiri alergau pe firele de 
mătase ca pe claviatura u- 
nui pian, în zornăitul vîr- 
telnițelor cu 
sculuri albe. 
Din cînd în 
cînd, prindea 
în mină fis
calul (un fir
gros) pe care-1 petrecea 
peste mijlocul sculului, fă- 
cîndu-i un rost.

M-am apropiat, spunîn- 
du-i scopul venirii mele 
acolo. M-a privit surprinsă. 
Apoi, într-un tîrziu i-am 
auzit vocea :

— Ce să scrieți despre 
mine ? Nu fac nimic deo
sebit ! îmi fac datoria. A- 
dică „golesc" 90 de 
telnițe pe zi. Fiecare 
telniță are

-care scul îl 
curi. Peste 
turi în opt 
eu !... Ce vi 
bit !?

...In gînd recapitulam ce
le spuse de tovarășa Ma
ria Tomșa, secretara co
mitetului de partid pe fa
brică. Reținusem un
pect important. Cînd fe
meilor din secția finisaj 
textil li se ceruse o anu
mită cantitate de mătase 
de calitate superioară, pen
tru export, cele 12 depă- 
nătoare, printre care se a-

fia și Victoria Ciora, n-au 
stat pe gînduri.

— In activitatea 3v„ 
n-ațî întîmpinat dificul
tăți ?

— Intr-o zi a venit la noi 
în secție tovarășa direc
toare Tatulici și ne-a spus 
că trebuie să pregătim un 
lot de mătase pentru ex
port^ continuă discuția 
Victoria Ciora. Ce trebuia 

să facem noi? 
Să 
mai 
mai 
nu 
nici
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Nu s-a ținut nici 

dința. De asta le 
lor atunci ?! Și-au mobili
zat toate eforturile. Au 
pus la punct depănători- 
le, vîrtelnițele etc. Au fo
losit la maximum timpul 
de lucru. Cantitatea de mă
tase cerută a fost reali
zată. Și încă cu cîteva zi
le mai devreme. „Ce poa
te fi deosebit în asta ?“ 
— mă întreabă Victoria 
Ciora.

O privesc cum își 
dă mașina colegei 
schimbul doi. Mă uit 
gesturile ei calculate, 
proape reflexe, 
prin experiența 
tă în cei 23 de ani de mun
că. La 
mătase 
în trei 
bil vor 
rii, ducînd cu ele însem
nul pasiunii și abnegației 
acestei muncitoare care dă 
dovadă de o înaltă conș
tiință profesională.

Valeria COANDRAȘ

pre- 
din 

la 
a- 

formate 
acumula-

sculurile albe de 
cu rosturi făcute 
părți, care proba- 
trece granițele ță-

Pregătirea tinerelor pentru cunoașterea temeini
că a meseriei este o preocupare permanentă la I.F.A. 
Vîscoza I.upeni. Foto: Gh. OLTEANU
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O mamă cu ochii ume
ziți de lacrimi, venită din- 
tr-un sat al Gorjului, cu 
banii înnodați într-un colț 
de batistă, acum cînd bă- 
trînețile trebuie să-i fie li- 

-niștite a pornit să-l ajute 
pe cel mai mic fiu al ei 
din cei șapte născuți și 
crescuți cu caldă grijă pă
rintească și cu multă trudă. 
Este mîndră că a putut cu 
mîinile ei, ce n-au cunos
cut odihna, să-i crească, 
să-i vadă pe fiecare om a- 
șezat la casa lui. Dar A- 
ristică, cel mai mic din
tre copii, reazămul bătrî- 
nețelor ei, a preferat să 
verse venin peste dragos
tea de mamă, să ignore în
țelepciunea femeii care a 
purtat prin viață pe fie
care dintre fiii ei.

Prin 1974 Aristică Mer
fu, electrician la mina Vul
can a cunoscut 'o fată de 
care peste trei ani și-a le
gat destinul hotărînd să 
pornească alături de ea în 
viață. Viitoarea soție a re
nunțat la Timișoara, ora
șul unde lucrase nouă ani 
și a poposit în Gorj în- 
cepînd să-și îndrăgească 
soacra, să iubească noile 
meleaguri așa cum își 
iubea soțul. S-au înțeles bi
ne doi ani și mama lui 
Aristică găsise mîngîiere în

sprijinul norei pe care 
iubește și acum 
priul ei copil, 
ră a venit din
Gorjului unde 
rodit în fiecare an 
frămîntată cu palmele 
să hrănească copiii, 
tru ea a desfăcut

o 
ca pe pro- 

Pentru no- 
acel sat al 
pămîntul a 
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Trecînd pragul spați
oasei hale de întreține
re și reparații auto a 
Exploatării de transport 
Petroșani mă întâmpină 
un tînăr pe al cărui 
chip stăruie un zîmbet 
încărcat de bunătate. 
Pornim prin secție, între- 
ținîndu-ne în problema 
pentru care l-am căutat.

— Lucrez direct în pro
ducție... conduc o echi
pă de 6 oameni — ne 
spune tînărul.

Ne despărțim, dar 
minte stăruie 
citite undeva, 
glinda muncii 
cel mai bine 
mului", și în 
mi-am explicat 
nia care domnește în 
hală... Și iată ce am a- 
flat despre omul, me
canicul, comunistul și 
secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.G.C.B.

— La 30 de ani, tî
nărul Vasile Fîciu are o

, vechime în muncă
13 ani la aceeași 
tate. Și-a terminat 
ceul, la seral, este 
ținătorul a 5 „steluțe de
fruntaș", și tot de 5 ani 
este secretarul comite
tului U.T.C, din E.T.P.

de 
uni-

li- 
de-

Mă interesez mai a- 
mănunțit despre tinăr și 
mai aflu că mecanicul 
auto Vasile Fîciu, îm
preună cu echipa pe ca
re o Conduce, are un 
plan de muncă de 3—4 
RT-uri pe zi (revizii

to
pe

Va- 
par- 
mo- 

de
Va-

în 
cuvintele, 

că „în o- 
se vede 

chipul o- 
acest fel 

curățe- 
domnește

Noblețea se vede cel mai 
bine in oglinda muncii

A mai terminat un 
de specializare L 
II. Este membru al 
roului executiv al 
siliului oamenilor 
cii și al 
partid din I.G.C.b. 
te membru al 
tului municipal 
— relatează 
întreprinderii, ing. 
mitru Albescu.

curs 
gradul 

bi- 
con- 

mun- 
comitetului de 

Es- 
eomite- 
U.T.C.

directorul 
Du-

tehnice 1 -_la 1500 km 
parcurși — și revizii 
tehnice 2 — la 2800 km 
parcurși) la autobuze pe 
benzină și motorină, dar 
că realizează cite 
pe zi. Utecistul 
Fîciu se preocupă 
tens, ca și ceilalți 
neri din secție, să 
lucrări de calitate, 
tru circulația în

5—fi 
Vasite 

in- 
ti- 
dea 

pen- 
con-

diții de siguranță 
tală a autobuzelor 
traseu. Comunistul 
sile Fîciu poartă o 
te din răspunderea' 
rală a transportului 
călători. Iar omul
sile Fîciu este preocu
pat de electronică fapt 
pentru care mai stă 
„cu nasul în cărți" — 
așa cum mi-a spus-o 
chiar el.

Frumoase vorbe 
pre un tînăr 
numai 3G de 
seriozitatea și 
ciozițatea sa, 
un exemplu demn 
urmat pentru mulți 
neri și poate chiar 
tru mai vîrstnici. 
munist de nădejde, 
canie de elită la E.T.P., 
un tînăr model al socie
tății noastre socialiste.

des- 
la 

prin
care, 
ani, 

conștiin- 
poate fi

de
ti- 

pen-
Co- 

me-
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Colectivul i-a redat zîmbetul 
deschis al demnității

Un bărbat în plină pu
tere ajunsese undeva la 
periferie, împins de aburii 
alcoolului, de care nu mai 
putea scăpa. Rîde, este ve
sel, consimte să-i scriu nu
mele întreg, dar în 
adaugă că sînt de 
și inițialele pentru că 
cunoaște tot 
Considerat 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă de la două între
prinderi. Cei doi copii a- 
sistau zilnic la scandaluri. 
Soția era torturată de in
terminabilele beții. Alco
olul îl aruncase departe 
de oameni, de principiile 
și idealurile lor. Se scu
fundase ca o corabie prinsă 
într-un mîl, trăgîndu-1 la 
fund, băutura. Ajusese în 
stadiul de involuție, mer- 
gînd lent, dar sigur, spre 
dezumanizare. Nu mai lucra. 
A fost exclus din partid, 
i s-a desfăcut din nou con
tracul de muncă. Se „cu
nunase" cu băutura. Pen
tru el nu mai existau co
pii, soție, obligații de ser
viciu, omenie.

In martie 1978 a făcut un 
pas, i-au trebuit bani și 
trebuia să se încadreze în 
muncă. A găsit un sprijin 
la Fabrica de produse lac
tate Petroșani, care l-a

tinai
ajuns 

îl 
Petroșani uL 
irecuperabil,

primit. A continuat să bea, 
să absenteze din nou ne
motivat. Colectivul nu i-a 
desfăcut contracul de mun
că, ci a început cu țrage- 
re de inimă să găsească 
acea rămășiță luminoasă 
ce licărea undeva în a- 
dîncul unei „epave", care 
numai prin configurația ex
terioară se mai numea om. 
Rînd pe rînd, Vasile Băl- 
tărețu, șeful fabricii, San
du Samson, șeful de echi
pă, Virgil Neagoe, maistru 
electromecanic au studiat 
profund cazul acestui om. 
Au început o miincă grea, 
titanică, pentru a-și salva un 
semen. II întrebăm de ce nu
mai aici în acest colectiv și-a 
revenit la comportarea care 
caracterizează pe un a- 
devărat om. Zîmbește, un 
zîmbet deschis și cald, de 
parcă l-ar fi descoperit 
prima oară. „Colegilor le 
mulțumesc pentru tot, to
varășului Vasile Băltăre- 
țu, care putea și dînsul să 
mă dea afară, 
tive, dar n-a 
avut încredere în .
că pot deveni din 
om. Nu s-a înșelat. Astăzi 
nu mai beau. Rețineți, nu 
mai beau și nici nu vreau 
să aud de așa ceva. Am doi

avea mo- 
făcut-o. A

mine,
nou

copii pe care-i iubesc ca 
pe lumina ochilor și pe 
care am reușit să-i redes
copăr. Soția lucrează și 
ne înțelegem bine". Pen
tru migala acestor oameni, 
pentru gestul’ lor minunat 
de a reda un om societă
ții, găsim cele mai alese 
cuvinte de laudă. Șeful Fa
bricii de produse lactate 
l-a apreciat ca un bun to
varăș, un muncitor conș
tiincios și ne spunea că va 
fi trimis la școala de 
maiștri. Ochii rămași parcă 
triști după acest periplu 
jalnic, licăresc, vestind o 
bucurie, pe care omul și-o 
poate făuri singur, prin 
muncă cinstită și printr-o 
comportare demnă. încet, 
acest om își va reface pi
cătură cu picătură, timpul 
risipit în aburii băuturii. 
Cutez, cu încuviințarea lui, 
să îl numesc : OMUL ȘI 
MUNCITORUL ȘTEFAN 
KEZAN. Nu mai este cel 
pe care îl știu mulți, ci 
ȘTEFAN KEZAN, ELEC
TRICIAN LA F.F.L. PE
TROȘANI, UN OM STI
MAT ȘI RESPECTAT 
PRINTRE COLEGI ȘI ÎN 
SOCIETATE.

P. -GIIEORGHE

caractere
Omul, această ființă ca

re cuprinde în el înmănun
cheate idealuri și năzuin
țe, uneori ură și clipe de 
restriște, omul care spe
ră în orice moment să-și 
împlinească năzuințele ne 
dă senzația puterii și a 
statorniciei pe o planetă în 
care gîndurile zboară spre 
descoperirea unor noi ve
cini. Este greu, este ușor 
să lucrezi cu el ? Iată o 
întrebare la care răspunsul 
nu-1 
tica, 
pun 
față 
flexibil, greu adaptabil, în
dărătnic, flegmatic, el se 
poate manifesta contradic-

poate da decît prac- 
viața și munca, ce te 
în fiecare zi față în 
cu el. Sentimental, în

ne
cal- 
care

atras de mirajul banilor. A 
muncit cinstit ca și acum 
dealtfel, și-a cîștigat o re
putație printre ortaci, dar 
mobilul care l-a determi
nat să-și părăsească soția 
și chiar părinții nu-i 
dreptul să fie crezut 
mai are ceva omenesc

dau 
că 
în

_ră părinți, a acceptat să-și 
urmeze soțul, a crezut în 
el și mai crede totuși du
pă atîtea necazuri pe care 
i le-a făcut. Plînge la fel 
ca și soacra alcătuind un 
colaj de lacrimi în care 
Aristică Merfu nu vede ni
mic. Nu vede pentru că

cheamă Merfu, este dezo
rientată. I-a zis mamă 
soacrei și îi zice în con
tinuare pentru că mai spe
ră în ajutorul înțelepciu
nii ei. Aristică, cu gîndul 
la miile de lei, ucigîndu-și 
prin propțile fapte cel din 

—. a 
să 
lui

Falsa bogăție a unui om
care-și reneaga
cu banii cîștigați prin 
munca ei cinstită și i-a 
zis : „Sînt pentru tine, ți
ne Să ai cu ce trăi 
vei lucra undeva".

Stau de vorbă cu ___
tică și i se pare firesc to
tul ; faptul că și-a părăsit 
soția, faptul că mama care 
l-a zămislit îi reneagă com
portarea. Aruncă cu noroi 
în cei nare l-au dat socie- 

aud de 
că nu 
trăi și 

poate 
este al 

al

pînă

Arîs-

tații „nu vreau să
Am auzit 
vor. Pot 
Acum da, 
traiul lui 
pe jumătate.

părinți ! 
mă mai 
fără 
trăi, 
unui 
unui 
orice

ei", 
dar 
om 
om' care și-a lepădat 
sentiment lăsîndu-se

și mama
el. Elisabeta, sora lui, îi 
descrie ciudata transfor
mare, de cînd a preferat 
starea de concubinaj ' cu 
altă femeie, mamă a doi 
copii. „Se bate cu pum
nul în piept și strigă: Sînt 
bogat acum. Mîine iți a- 
răt o sută de mii și dacă 
vrei să știi am să bag bani 
de mașină". Iată cu ce a 
putut înlocui Aristică Mer
fu, om la 28 de ani, cu- 
noscînd pînă nu de mult 
că banul se cîștigă prin su
doare, dragostea de mamă 
și iubirea ce l-a îndemnat 
să ceară în căsătorie o fa
tă al cărei destin este a- 
cum puternic zguduit. Fă-

banii i-au acoperit vede
rile. Banii și promisiuni
le viitorilor socri care 
l-au acceptat pe Aristică 
ca „tată" al nepoților lor, 
contra unei impresionante 
sume de bani. Nu ne in
teresează acum situația u- 
nei alte familii aflată în 
pragul dezmembrării, ci 
modul „eroic" în care a- 
cest om și-a asumat rolul 
de „tată". I-a răpit soției 
legitime ultima posibilita
te de a trăi, luîndu-i toți 
banii cîștigați împreună. 
Traumatizată de șocul des
părțirii neașteptate. ră
masă singură, Eugenia, so
ția pe care încă o mai

urmă sentiment uman, 
sfătuit-o, fără ca ea 
bănuiască hotărîrile 
ascunse și viclene, să ple
ce la Timișoara să se în
cadreze într-o muncă 
pentru că se vor stabili 
împreună acolo și vor cum- 

Dar a 
sînt 

să 
șah 

pre- 
victo-

păra apartament, 
uitat că oamenii nu 
simple piese pe care 
le porți pe tabla de 
a vieții și a trecut 
4natur să-și serbeze 
ria.

A uitat multe Aristică 
Merfu. Cînd își va aduce 
aminte poate va fi prea 
tîrziu. Nu vor mai fi la
crimi, ci numai durere. Va 
fi durerea descoperirii u- 
nui comportament egoist. 
Dar niciodată, electricia
nul de la I.M. Vulcan nu 
va putea, cu banii nemun- 

dra- 
soție,
ce-1

ciți, să compenseze 
gostea de mamă și 
sentimentele curate 
caracterizează pe om.

Vladimir GLODEANU

toriu cu ceea ce năzuiește 
grupul social din care fa
ce parte. Nu din rea vo
ință, ci pentru că, prins 
în vîrtejul unor atribuții 
pe care le consideră 
cesare ignoră fără să 
culeze consecințele pe 

^sigur nu le-ar dori.
Un tînăr inginer, mi-a a- 

rătat o fotografie agăța
tă pe unul din pereții bi
roului. „I-am spus într-o zi 
unuia din brigadierii sec
torului, de altfel un bun 
muncitor, să refacă o lu
crare pe care nu o făcuse 
tocmai bine. A zis „da" și 
a plecat, dar de făcut 
tot nu a făcut-o".A căutat 
să-1 convingă că s-ar pu
tea întîmpla accidente, dar 
n-a fost chip să-l îndu
plece. Omul lucra cu bri
gada la o altă lucrare și nu 
se încumeta să îndeplineas
că o obligație pe care 
timpul potrivit a 
jat-o. Tînărul inginer 
pus mîna pe aparatul 
fotografiat și a fotografiat 
lucrarea. După cîteva zi
le i-a arătat fotografia 
spunîndu-i că are să o mul
tiplice și să o pună la toa
te gazetele de perete din 
întreprindere. Omul a 
plecat capul și n-a spus 
nici un cuvînt. A doua zi 
s-a apucat de refacerea 
lucrării. Ce mecanism se 
declanșase în conștiința a- 
cestui om la vederea u- 
nei simple fotografii ? Nu
mai tînărul inginer poate 
spune care a fost drumul 
ce l-a călăuzit citind în fie
care zi zecile de chipuri 
și învățînd din frumoasa 
artă de a lucra cu omul. 
Procedînd cu tact, a mai 
adăugat o filă experienței 
sale apropiindu-și un om.

la 
negli- 

a 
de

Gh. FOPESCU

J
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o ședință de lucru 

•> Jl - -

cu cadre de conducere 
din domeniul metalurgiei

^cru^LțT^irgzi în umie

Convorbiri româno-daneze 
în problemele cooperării economice

(Urinare din pag. 1)

Secretarul general al 
partidului a cerut, de ase
menea, să se întocmească 
de urgență un plan de 
măsuri pentru lucrările de 
reparații și întreținere a 
utilajelor, pentru recondi- 
ționarea pieselor și suban- 
samblelor, în scopul bunei 
funcționări a tuturor agre
gatelor, eliminării întreru
perilor în procesele de pro
ducție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să 
.se ia toate măsurile pen- 
Tru intrarea în producție, 
la termenele planificate și 
la parametri proiectați, a 
investițiilor, pentru asigura
rea utilajelor necesare noi
lor obiective în vederea 
realizării integrale a pla
nului atit pe 1979, cit și
pe anul viitor.

Secretarul general al
partidului a indicat să se
acționeze pentru reducerea 
Importurilor de metal, con
comitent cu o valorificare 
superioară pe piața externă, 
intr-un număr mai mare 
de țări, a produselor side
rurgiei romanești.

în ceea ce privește cerce
tarea științifică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ce

Uuaw Știința Petroșani la o nouă victorie internațională
La invitația Clubului 

sportiv universitar Știința 
Petroșani, ne vizitează țara 
cincisprezecele italian
„A.S.R.“ Milano, cu care 
studenții au susținut un 
meci amical.

în fața unui public nu
meros, antrenorul studenți
lor și,... arbitrul întîlnirii, 
Titi ionescu, a prezentat o 
formație lipsită de mai 
multi titulari, trei dintre 
aceștia aflîndu-se în pregă
tirile lotului reprezentativ. 
Cu toate acestea, gazdele 
au reușit să-și completeze 
palmaresul internațional cu 

rut ca ea să fie mai bine 
orientată spre soluționarea 
problemelor complexe pe 
care le ridică dezvoltarea 
și modernizarea industriei 
noastre siderurgice subli
niind cerința ca specialiștii, 
Cercetătorii să lucreze ne
mijlocit în unitățile produc
tive, să contribuie direct 
la perfecționarea proceselor 
tehnologice, Ia creșterea ca
lității produselor, la buna 
gospodărire a metalului, 
combustibililor și energiei, 
la elaborarea de noi proce
dee menite să asigure valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime destinate si
derurgiei.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că mi
nisterul, cehtralele, cadre
le de conducere, toți cei ce 
lucrează în siderurgie vor 
acționa cu toată fermi
tatea, cu toată răspunde
rea pentru lichidarea rapi
dă a neajunsurilor existen
te, pentru îmbunătățirea 
activității în toate sectoare
le, astfel încît industria si
derurgică să-și aducă o 
contribuție sporită la dez
voltarea economiei naționa
le, la progresul neîntrerupt 
al României socialiste.

o nouă victorie în fața u- 
nui adversar, mai modest 
ca posibilități de exprima
re tehnico-tactică, dar deo
sebit de ambițios și dornic 
de a debuta onorabil pe 
terenurile românești.

Fără a se întrebuința prea 
mult, studenții au reușit o 
victorie comodă învingînd 
cu scorul de 24—10, după 
ce la pauză scorul le fuse
se favorabil cu 14—6. Mo
mentele îndelung aplau
date de cei prezenți în tri
bune, au fost cele ale de
rulării acțiunilor ofensive 
finalizate prin șapte eseuri,

COPENHAGA 29 (Ager
pres), Președintele . părții 
române în Comisia mixtă 
româno-daneză de coopera
re economică, industrială, 
tehnologică și științifică — 
Ion Stanciu, adjunct al mi- 
'nistrului comerțului exte
rior și cooperării economi
ce internaționale,-a avut 
întrevederi de lucru cu Li
se Oestergaard, membră 
a guvernului, ministru fă
ră portofoliu în ministerul 
afacerilor externe, Ove

Consultări in Consiliul de securitate 
în legătură cu situația din sudul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 29 

(Agerpres). — Președinte
le în exercițiu al Consiliu
lui de Securitate, Andrew 
Young, a angajat consultări 
cu ușile închise în legătură

Reuniunea miniștrilor apărării din cele cinci 
țări africane din „prima linie"

DAR ES SALAAM 29 
(Agerpres). — La Dar es 
Salaam a avut loc o reu
niune a miniștrilor apără
rii din cele cinci țări din 
„prima linie1 în conflictul 
cu regimurile rasiste din 
Africa australă care au 
analizat ultimele evoluții 
ale situației din sudul Afri
cii.

Miniștrii din Angola, 
Botswana, Mozambic, Tan

cinci de către gazde, iar al
te două de către oaspeții 
italieni. Budică, Vieru, Ion 
Florentin, Palamariu și 
Dragu au culcat balonul în 
terenul de țintă al milane
zilor, Nedelcu și Gh. Dinu 
reușind două transformări. 
Pentru ,,Ă.S.R.“ Milano au 
înscris Resega și Pirrocite 
un eseu, Villa o transfor
mare.

Fără greșeală și mereu pe 
fază, arbitrul de circums- 
tanță, conducătorul tehnic 
al rugbiștilor de la Știința 
Petroșani, Titi Ionescu.

Nicolae LOBONȚ 

Munch, director general al 
Federației daneze a in
dustriilor, și cu reprezen
tanții unor companii in
dustriale, comerciale și 
bancare din Copenhaga. 
Au fost Șxăminate căile și 
modalitățile de dezvoltare 
și diversificare a cooperă
rii bilaterale, în special în 
producerea și comercializa
rea în comun de mașini, 
utilaje și instalații în do
meniile naval, industriei a- 
limentare și agriculturii.

întreprinderea minieră Livezeni
încadrează urgent

— artificieri suprafață pentru depozitul 
de exploziv

Condițiile de încadrare și retribuire, 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
4/1978.

ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ :
— lăcătuși pentru subteran
— electricieni pentru subteran
— mineri (care pot fi și pensionari)

cu cererea Libanului pri
vind organizarea de ur
gență a unei reuniuni a 
consiliului, consacrată exa
minării situației din sudul 
teritoriului libanez.

zania și Zambia au conve
nit să întreprindă „acțiuni 
coordonate" de răspuns la 
acțiunile’ agresive repetate 
ale regimurilor rasiste rho- 
desiari și sud-africah față 
de țările lor. De asemenea, 
ei au reafirmat sprijinul 
țărilor lor față de lupta 
mișcărilor de eliberare ale 
popoarelor Zimbabwe • și 
namibian.

Mica publicitate
VÎND casă în Hațeg, stra

da Horea nr. 8, imediat o- 
cupabilă. Nu intră în zona 
de demolare. Informații 
Deva strada Cuza Vodă 30, 
telefon 12826. (723)

FLORI și multe la
crimi de recunoștință îi 
aduc azi generațiile de 
copii care , au cunoscut 
dragostea și căldura de 
dascăl a mult apreciatei 
educatoare

ANA MAGDALENA'
COCOR (pensionară)
Sîntem alături cu toa

tă afecțiunea de fostul 
nostru director de școală 
generală Dumitru Cocor, 
in greaua durere prin 
care trece, și de întreaga 
familie a prof. Cocor. 
Sincere ' condoleanțe. 
(731)

Grupul școlar Lupeni 
face înscrieri pentru anul școlar 1979-1980, 
la următoarele tipuri de școli :

LICEUL INDUSTRIAL
Treapta a ll-a — curs de zi.
Se primesc absolvenți ai treptei I (cu 

vîrsta de maximum 19 ani la 15 septembrie 
1979) pe bază de concurs, la următoarele 
meserii :

— electromecanică — 20 locuri
— mecanic — 7 locuri
— mine, petrol, geologie — 36 locuri
— mecanic pentru Ministerul

Energiei Electrice — 35 locuri
înscrierea se face în fiecare zi la se

diul școlii, pe bază de fișă tip de înscriere, 
a adeverinței medicale și dovezii de vacci
nare și revaccinare.

ȘCOALA PROFESIONALĂ - curs de zi 
Se primesc absolvenți ai trepjei I de li

ceu pe bază de concurs. înscrierile șe fac 
zilnic la următoarele meserii :

— mineri — 36 locuri
— preparator cărbune — 14 locuri
— mecanic, mașini utilaje — 31 locuri
— mecanic pentru Ministerul

Energiei Electrice — 36 locuri
— prelucrător prin așchiere — 31 locuri
— electrician de mină — 20 locuri
— electrician pentru Ministerul

Energiei Electrice — 36 locuri
— electromecanic — 36 locuri
Concursul de admitere constă în :
— control medical — eliminatoriu
— probe de aptitudini — eliminatorii, 
înscrieri se fac zilnic la secretariatul

școlii, strada 7 Noiembrie nr. 43, Lupeni. 
Orice informații se dau la telefon 129, în
tre orele 7—15.

PROGRAMUL TURUL
ETAPA I (26 august)

Explorări Deva —Vulturii textila Lu
goj, Electromotor Timișoara — C.F.R. 
Simeria, Metalul Bocșa — Metalul Oțelul 
Roșu, Minerul Oravița — Știința Petro
șani, Gloria Reșița — Laminorul Nădrag, 
C.P.L. Caransebeș — Victoria Călan, Mi
nerul Vulcan — C.F.R. Timișoara, Mine
rul Ghelar — Minerul Deva.

ETAPA A Il-a (2 septembrie)
C.F.R. Simeria — Gloria Reșița, C.F.R. 

Timișoara — Explorări Deva, Victoria Că
lan — Electromotor Timișoara. Minerul 
Deva — Metalul Bocșa, Vulturii Lugoj — 
Minerul Oravița, Metalul Oțelul Roșu — 
Minerul Ghelar, Știința Petroșani — C.P.L. 
Caransebeș, Laminorul Nădrag — Mine
rul Vulcan.

ETAPA A IlI-a (9 septembrie)
; Minerul Oravița — Minerul Deva, E- 

lectromotor Timișoara — Vulturii Lugoj, 
Minerul Vulcan — Știința Petroșani, Mi
nerul Ghelar — Victoria Călan, Metalul 
Bocșa — C.F.R. Timișoara, C.P.L. Caran
sebeș — Laminorul Nădrag, C.F.R. Sime
ria — Metalul Oțelul Roșu, Explorări De
va — Gloria Reșița.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Metalul Bocșa — Victoria Călan, 

C.P.L. Caransebeș — Metalul Oțelu Roșu, 
Vulturii Lugoj — Laminorul Nădrag, Glo
ria Reșița — Știința Petroșani. Explorări 
Deva — Minerul Deva, Minerul Ghelar 
— C.F.R. Simeria, Minerul Vulcan — Mi
nerul Oravița/Electromotor Timișoara — 
C.F.R. Timișoara.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Metalul Oțelu Roșu — Explorări De

va, Minerul Deva — Minerul Vulcan, Mi
nerul Oravița — C.P.L. Caransebeș, C.F.R. 
Timișoara — Minerul Ghelar, Gloria Reși
ța — Electromotor Timișoara., Lamino
rul Nădrag — Metalul Bocșa, Victoria Că
lan — C.F.R. Simeria, Știința Petroșani — 
Vulturii Lugoj.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Laminorul Nădrag — C.F.R. Timișoa

ra, Metalul Bocșa — Gloria Reșița, Mi
nerul Vulcan —Vulturii Lugoj, C.F.R. 
Simeria — C.P.E. Caransebeș, Metalul O- 
țelu Roșu — Știința Petroșani, Minerul 
Ghelar — Minerul Oravița, Electromotor 
Timișoara — Minerul Deva, Explorări De
va — Victoria Călan.

ETAPA A VII (7 octombrie)
Gloria Reșița — Metalul Oțelu Roșu, 

Vulturii Lugoj — Minerul Ghelar. Ști
ința Petroșani — C.F.R. Simeria, Minerul 
Oravița — Laminorul Nădrag, Minerul 
Deva — C.F.R. Timișoara, C.P.L. Caran
sebeș — Explorări Deva, Victoria Călan 
— Minerul Vulcan, Electromotor Timi
șoara — Metalul Bocșa.

ETAPA A VIII-a (14 octombrie)
Minerul Vulcan — C.P.L. Caranse

beș, Gloria Reșița — Minerul Deva, Ex
plorări Deva — Electromotor Timișoara, 
Metalul Bocșa — Minerul Ghelar, C.F.R. 
Simeria — Minerul Oravița, C.F.R. Ti
mișoara — Victoria Călan, Laminorul Nă

drag — Știința Petroșani, Metalul Oțelu 
Roșu — Vulturii Lugoj.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
C.F.R. Simeria — Explorări Deva, 

Victoria Călan — Știința Petroșani, Mi
nerul Ghelar — Minerul Vulcan, C.F.R. 
Timișoara — Minerul Oravița, Minerul/De- 
va — Laminorul Nădrag, Vulturii. Lugoj
— Metalul Bocșa, Metalul Oțelu Roșu — 
Electromotor Timișoara, C.P.L. Caranse
beș — Gloria Reșița.

ETAPA A X-a (28 octombrie)

Victoria Călan — Minerul Deva, E- 
lectromotor Timișoara — Laminorul Nă
drag, Minerul Oravița — Metalul Oțelu 
Roșu, Știință Petroșani — Metalul Bocșa, 
Explorări Deva — Minerul Ghelar. C.P.L. 
Caransebeș — C.F.R. Timișoara, Minerul 
Vulcan — Gloria Reșița, Vulturii Lugoj
— C.F.R. Simeria.

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)

Gloria Reșița — Vulturii Lugoj, C.F.R. 
Timișoara — Știința Petroșani, Minerul 
Ghelar — Electromotor Timișoara, Lami
norul Nădrag — Metalul Oțelu Roșu, Mi
nerul Oravița — Victoria Călan, C.F.R. 
Simeria,— Minerul Vulcan, Metalul Boc
șa — Explorări Deva, Minerul Deva — 
C.P.L. Caransebeș.

ETAPA A XII-a (11 noiembrie)
Electromotor Timișoara — Minerul 

Vulcan, Metalul Oțelu Roșu — Victoria

O SERIA A VIII-a
Călan, Vulturii Lugoj — C.F.R. Timișoara, 
Metalul Bocșa — C.P.L. Caransebeș, Ști
ința Petroșani — Minerul Deva, Explorări 
Deva — Minerul Oravița, Minerul Ghe
lar — Gloria Reșița, Laminorul Nădrag
— C.F.R. Simeria.

ETAPA A XIII-a (18 noiembrie)
Știința Petroșani — Minerul Ghelar, 

C.P.L. Caransebeș — Vulturii Lugoj, Mi
nerul Deva — Metalul Oțelu Roșu, Mine
rul Vulcan — Explorări Deva, Minerul 
Oravița — Electromotor Timișoara, Vic
toria Călan — Laminorul Nădrag, C.F.R. 
Simeria — Metalul Bocșa, C.F.R. Timi
șoara — Gloria Reșița.

ETAPA A XIV-a (25 noiembrie)
C.F.R. Simeria — C.F.R. Timișoara, 

Gloria Reșița — Victoria Călan, Metalul 
Bocșa — Minerul Oravița, Electromotor 
Timișoara — C.P.L. Caransebeș, Explorări 
Deva — Știința Petroșani, Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Vulcan, Vulturii Lugoj
— Minerul Deva, Minerul Ghelar — La
minorul Nădrag.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
C.F.R. Timișoara — Metalul Oțelu 

Roșu, C.P.L. Caransebeș — Minerul Glie- 
lar, Minerul Vulcan — Metalul Bocșa, 
Minerul Deva — C.F.R. Simeria, Victoria 
Călan — Vulturii Lugoj^Laminorul Nă
drag — Explorări Deva, Știința Petroșani
— Electromotor Timișoara, Minerul Ora
vița — Gloria Reșița.
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