
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA !

(Steagul
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXV I, NR. 8 481 | MIERCURI, 12 DECEMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

Hotărîrile Congresului al Xll-lea

Program mobilizator pentru 
fiecare colectiv de U unea

l'ilatoarea Ana Bora, de la I.F.A. „Vîscozu" Lu
peni, urmărește cu atenție buna funcționare a mașinii 
pe care o servește, asigurînd astfel calitatea firelor 
fabricate.

Foto : Ștefan NEMECSEK

In ultimele zile ale primei decade a lunii decembrie,
minerii Văii Jiului au realizat

NET SUPERIOARE PRIMEI SEMIDECADE
întreprinderile miniere Lupeni, 

Petrila și Uricani, constante în ritmi
citatea depășirilor, au acumulat, la sfîr- 
șitul primei decade a lunii decembrie, 
o producție suplimentară extrasă de 
6450 tone de cărbune.

• Minerii Lupeniului au extras, în 
a doua semidecadă, cu 1035 tone de 
cărbune cocsificabil, mai mult decit 
in prima.

• Colectivul minei Paroțgni reali
zează în aceeași perioadă de timp (se- 
midecada a doua) o producție superioa-rezultatele obținute net superioare celor realizate în prima semidecadă. In afara întreprinderilor menționate în prima parte a articolului,
Majoritatea întreprinderilor din Valea Jiului și-au îmbunătățit mult ..activitatea productivă in cea de a do.ua semidecadă a lunii decembrie, cînd

ră celei realizate anterior (prima semi- 
decadă) cu aproape 4 900 tone.

• Minerii de la Petrila sînt cei mai 
constanți în realizările peste prevederi: 
plus 1057 tone în prima semidecadă și 
plus 1050 tone de cărbune în a doua 
semidecadă a lunii decembrie.

• In 10 decembrie, pentru prima da
tă in această lună, Combinatul minier 
Valea Jiului depășește cantitatea de 
30 000 de tone extrase într-o singură 
zi. Cifra exactă este — 30 777 tone de 
cărbune.sînt vom evidenția în mod deosebit și activitatea co-

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

SiNTEM HOTĂRÎȚI SA NE REALIZAM EXEMPLAR 
SARCINILE DE PLAN ALE ANULUI 1980

Avem toate condițiile create pentru o
activitate calitativ superioară1980 constituie colectivul de mutila I.F.A. „Vîscoza"Anul pentru că de nu numai anul care încheie cincinalul actual, ci și anul în care se pregătesc minuțios condițiile de realizare în mod exemplar a obiectivelor prevăzute în documentele celui de-al Xll-lea Congres al partidului. Oamenii muncii din unitatea noastră au în vedere continua perfecționare a organizării producției și a muncii precum și reducerea consumurilor specifice, a cheltuielilor materiale la 1000 lei producție marfă, găsirea unor soluții tehnice noi, soluții ca

Creșterea răspunderii, întărirea ordinii și
disciplinei - la baza perfecționării întregii activitățiMarile realizări obținute de țara noastră în opera construcției socialiste sînt nemijlocit legate de * uriașa activitate politică și organizatorică a partidului. A- ceastă idee a constituit nota dominantă a dezbaterilor secțiunii a XH-a, la înaltul forum al comuniștilor, idee susținută prin numeroase propuneri privind necesitatea sporirii în continuare a rolului conducător al partidului ca centru vital al gîn- dirii cutezătoare și forță în- suflețitoare . a tuturor energiilor creatoare ale națiunii. In mod deosebit a fost relevată contribuția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea Și înfăptuirea liniei politice genfcralepartidului, clarviziunea și cutezanța cu care. îneepînd de la Congresul al lX-lea, cu fiecare nouă etapă, partidul a stabilit obiective științific fundamentate, cores-

a

punzăor cerințelor de progres ale societății, năzuințe- întreguluitoi- și aspirațiilor popor..Din dezbaterile la care am luat secțiunii parte —
mă eficiență a cadrului organizatoric creat, în vederea atragerii tuturor . oamenilor- muncii la actul conducerii, promovării și afirmării principiului auto-

Din sala Congresului— la locurile noastre 
de muncăconsacrată problemelor o- rînduirii sociale și de stat, perfecționării conducerii științifice a societății și dezvoltării democrației Socialiste — am reținut preocuparea și grija permanentă a partidului ca în fiecare domeniu al vieții e-

conducerii muncitorești. Comitetul nostru de partid, consiliul oamenilor muncii au pus și pînă acum un accent deosebit pe consultarea minerilor, stimularea inițiativei șl a dorinței lor de afirmare, dar nu putem spune că am făcut to- conomico-sociale activitatea tul pentru creșterea participării oamenilor muncii la soluționarea multiplelor probleme care frământă colectivul îneepînd cu problemele actuale pînă la cele privind dezvoltarea în perspectivă a activității minei. In lumina hotărîri-

lor adoptate de Congres, comitelui nostru de partid va trebui să acționeze, mai perseverent decît pînă a- cum, asupra unei importante pîrghii a perfecționării activității de extracție. Este vorba despre atragerea minerilor, a maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor în aplicarea tehnologiilor a- vansate în extracția cărbunelui și la lucrările deșchidere-pregătire. țelegem limpede că.acum încolo, măsura muncii noastre politice va fi dată îndeosebi pe terenul noului, în procesul de promovare a progresului tehnic, un proces vast care impune o gîndire înaintată și o participare largă în

re să asigure obținerea u- nor sporuri cantitative și calitative prevăzute pentru etapa viitoare.Referindu-ne la perioada care a trecut din acest an, putem afirma că oamenii muncii de la întreprinderea noastră au obținut importante succese în realizarea indicatorilor de plan. De pildă, indicatorul economic de bază — producția netă — a fost depășit tu 6.5 la sută, productivitatea muncii cu 6,9, iar producția marfă a fost realizată in proporție de 101,6 la sută. In anul 1980 producția netă va crește cu 27,8 la sută față de acest an, productivitatea muncii cu 9 la sută, producția marfă și globală cu 3,5 la sută. Analizînd cu responsabilitate posibilitățile de îndeplinire a planului anului 'nostrulori l ice internesă-și realizeze în xemplar sarcinile Acționind pentru acestui țel. comitetulpartid, conducerea unității, toți oamenii muncii trecut încă din acest mestru la pregătirea ducției anului viitor, șurile înregistrate în

viitor, colectivul este hotărit să va- deplin de care rezervele dispune, mod e- de plan, atingerea de
de înde

să fie așezată pe principiul conducerii colective, să fie orientată spre afirmarea și întărirea’ continuă a democrației socialiste. Am reținut, totodată, că ne revin numeroase sarcini pentru folosirea cu maxi»

ause- pro- Plu- cele11 luni ale acestui an se vor menține și în continuare, ■ fapt care face ca în-

cepînd din luna decembrie colectivul nostru să înregistreze o producție la nivelul 1980. le-am vește turii lor, de încărcare și descărcare, prin dotarea cu utilaje moderne, precum și mecanizarea transportului intern prin autodotare, sînt menite șă conducă la obținerea în anul viitor a unor însemnate sporuri ele producție. .Calificarea șl perfecționarea cadrelor este o altă măsură de maximă importanță pentru creșterea producției și muncii cît bunătă-țirea calității produselor. Prin calificare desfășurate. cadrul întreprinderii cum și prin cadrele repartizate de școala profesională și Liceul industrial de chimie din I.upeni, a- vem asigurată forța de muncă bine calificată. Perfecționarea muncitorilor se face săptămînal pe bază de programe speciale, iac perfecționarea personalului TESA’ se face pe bază de
Ing. Rodiră TATULICI, 

director — I.F.A. „Vîscoza",
Lupeni

primei luni a anului Măsurile pe care luat în ceea ce pri- îmbunătățirea struc- sortimentale a fire- mecanizarea lucrărilor

productivității și pentru îm-cursurile de 
în 

pre-

(Conlinuare în pag. a 2-a)
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Constituirea organizațiilor proprii ale ț*

Frontului Unității Socialiste

Andrei COLDA. 
secretarul Comitetului de 

partid al I.M. Lonea

Continuare în pag. a 2-a)

Foto : Gh. OLTEANU

CREATIVITATEA
TEHNICĂ DE MASĂ

In pagina a

Brigadierul Dumitru 
Bornoiu și ortacii săi de 
la sectorul II al minei 
Uricani au înregistrat în 
lucrările de pregătire o 
depășire ă planului de la 
începutul anului de 1 152 
mc.

Angajare entuziastă la intensificarea 
activității economice și socialeLa mina Petrila — una din marile unități economi- Ce ale municipiului — au fost constituite pînă ieri, 9 organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, în- sumînd peste 650 de membri. In fruntea comitetelor alese întîlnim oameni muncii destoinici Victor Dumitru, președintele comitetului organizației F.U.S. de la sectorul I, Sneider Francisc și Viorel Bîrza. artificieri (sectoarele II și IV), colac “' gadă Blag, VIII), ner (sectorul VII), Vasile Prinț, economist (sectorul X), și alții, apreciați pentru dăruirea și răspunderea cu care activează în procesul muncii, pentru inițiativele manifestate în organizarea

fti ca miner,
Ni- Dinescu, șef de bri- (sec torul V), Teodor lăcătuș (sectorul Marin Răduț, ingi-

activităților obștești. INu este. întîmplător faptul că de la începutul lunii decembrie — deci, practic, , de la declanșarea acțiunii - de constituire a organizațiilor proprii ale F.U.S. —, activitatea economică a cu- : noscut la această mină un plus de participare a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor zilnice. In mod ritmic, colectivul minei a depășit preliminarul Ia producția fizică, înregis- trînd de la 1 decembrie un plus de peste 2100 tone cărbune. Este. în primuț rînd. rezultatul acțiunilor, permanente desfășurate sub conducerea organizațiilor; de partid în vederea valo-
- a ■
c-re-rificării la maximum potențialului productiv xistent. Dar, în acest

(Continuare în pag. a 2-a)
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PROPUNERILE ȘL INIȚIATIVELE CETĂȚENEȘTI 
izvor al împlinirilor gospodărești-edilitare (Urmare din pagina 1) l

Cetățenii din Paroșeni, Dealul Babii, 
Micro 3B și alte cartiere și localități com
ponente ale orașului Vulcan trăiesc în a- 
ceste zile din final de an satisfacția unui 
bilanț bogat de împliniri gospodărești. 
Rezultat al receptivității dovedite de con
siliul popular, deputați, organizațiile de 
Partid din cartiere și alți factori locali de 
conducere față de propunerile, inițiativele

șî solicitările cetățenilor, al măsurilor lua
te în lumina prevederilor Legii 20/1971 
pentru concretizarea acestora, orașul a fă
cut noi pași spre îmbunătățirea condiți
ilor de viață și muncă ale locuitorilor lui, 
și-a îmbogățit zestrea de dotații gospo
dărești. Ne vom referi doar la cîteva din 
acestea.

Renovarea căminului cultural 
din ParoșeniIn cadrul întilnirii 'depu- latulu i orășenesc, Vlaicu, cu alegătorii circumscripție pentru eularea progra muluiacțiuni gospodărești pe a- ntil 1979, cetățenii din Paroșeni au propus și și-au oferit sprijinul pentru renovarea lăcașului în care se întrunesc în mod obișnuit —- căminul cultural — în care scop.-au votat suma de 30 000 lei. Recent, lucrările realizate din contribuțiile în bani ale locuitorilor așezării au fost finalizate. In urma repara-

Petru din dis- . de
fiilor la. tencuială exterioară, înlocuirii jgheaburilor și burlanelor, zugrăvirii interioare și vopsirii tîm- plăriei, căminul cultural și-a schimbat înfățișarea, a redevenit gazdă ospitalieră pentru manifestările cultural-educative din Paroșeni. .Este aproape de finalizare o ultimă lucrare : a- limentarea cu apă curentă.Din contribuțiile în bani ale cetățenilor s-a realizat, de asemenea, în acest an, regularizarea pîrîului Pietrei .

Repararea drumului 
Vulcan ■— Dealul BabiiO altă lucrare de interes fecal care s-a realizat prin contribuțiile in muncă ale locuitorilor și cu sprijinul consiliului popular, a repararea drumului can — Dealul Babii bilizați de Alexandru deputat. Ion Mihuț,

fostVul-Mo-Plic, Nis-
la re- lo- jn

Dealul Babii au contribuit cu brațele și atelajele realizarea lucrărilor de parație pe drumul spre calitatea lor, constînddecolmatarea pîrîului, curățirea șanțurilor și îngroparea ur.or tuburi pentru scurgerea apelor ce traversează drumul în mai multe puncte. Îmbunătățireator Lăscoi și Ion Hațega- nu, învățător, cetățenii din

vulcan. Trepte ale noului și confortului.
Foto : I. LICIU

■ ■

rwwll 'T;
6 *■JȘ o. * ** JHb' >• *■

O

condițiilor de circulație pînă la Dealul Babii a implicat totodată repararea u- nui pod, nivelarea suprafeței carosabile a drumului cu autogrederul, aducerea și așternerea de piatră spartă, compactarea a- cesteia. Ca rezultat final, s-au îmbunătățit condițiile de desfășurare a transportului în comun pentru oamenii muncii care euiesc în această parte riferică a orașului.In același capitol preocupări se înscrie și pararea, prin așternerea de balast și piatră spartă, a străzilor Abatorului, Seciu- lui, Zăvoiului, Șocăneaseă, plombările cu asfalt de pe .strada Republicii, b-dul Victoriei și alte artere de circulație ale orașului.
Trotuare, alei 

și alte 
amenajăriAsfaltul, așternut de chipa de pavatori a lui Dumitru Stoica, formează căi moderne pietonale în cartierele noi ale orașului, cura sînt aleile Trandafirilor, Crizantemelor, Viitorului, strada Preparației șl alte străzi și trotuare care au fost recondiționate în a- cest an. Peste 20 000 lei din contribuțiile cetățenilor au fost utilizați pentru repararea a trei seturi de aparate de joacă pentru'copii și reamenajarea spațiilor pe care acestea sînt amplasate în preajma blocurilor din cartierul Coroești. Toate lucrările realizate din contribuțiile cetățenilor au fost urmărite pe parcursul finalizării de reprezentanți ai acestora și lucrători ai consiliului popular, iar la terminare, cepționate în prezența comitetului de cetățeni din zonă. Din sumele disponibile și care se vor realiza

lo- pe-dere-

e-

re-

pînă la sfîrșitul anului se va finaliza amenajarea terenurilor de tenis și volei din cartierul Micro 3 B și aleea de acces, de circa 300 m. spre bazele sportive.In scopul înfăptuirii sugestiilor și propunerilor vi- zînd înfrumusețarea orașului, a fost organizată, îndeosebi în lunile de primăvară, participarea cetățenilor la acțiunile de muncă patriotică pentru întreținerea celor peste 52 ha zone verzi ale orașului, extinderea acestora cu încă 5 ha, amenajarea terenului de sport al Școlii generale nr. 6 și multe alte lucrări gospodărești.Demn de relevat este faptul că gospodarii Vulcanului au stabilit deja o- biectivele care vor fi realizate în anul viitor. Un loc. important între acestea îl ocupă amenajarea unei noi baze de agrement în cartierul Micro 3 B care va cuprinde Un bazin pentru înot și plimbări ambarcațiuni terenuri de dotații.Indiferent drul în care — de subliniat în sens prilejul bun pe care îl oferă în această perioadă. acțiunea de constituire o organizațiilor proprii ale ErontuluJ Unității Socialiste —, propunerile judicioase, solicitările și inițiativele cetățenilor sînt evidențiate la consiliul popular, repartizate pe compartimentele de lucru care au sarcina să le studieze, să stabilească, în funcție de urgența fiecăreia, ordinea de realizare, posibilitățile, oamenii ori unitățile nomice i servicii participe lor. Periodic, în ședințele biroului executiv se analizează modul în care lucrătorii consiliului popular, deputății, asociațiile de locatari, conducerile întreprinderilor : și preocupa scrisorilor, licitărilor cil și se eficiente pentru perfecționarea cadrului și a modalităților de soluționare.
Toina ȚAțARCA

cu plutitoare, sport și altede locul și ca- sînf formulate acest

eco-sau prestatoare de care trebuie să ■ la înfăptuirea
instituțiilor se de rezolvarea propunerilor, so- oamenilor mun- stabilesc măsuri

(Urinare din pagina I)aplicarea și generalizarea tehnologiilor de randament înalt. Nu putem trece eu vederea că, in ultimul timp, colectivul nos- ifu ă obținut realizări bune tocmai datorită unui grad ' sporit de participare ia sciuțic:iaca,; problemelor <te produc.ie, in sectoare cu grad înalt de mecanizare. Dar, în timp ce problemele mari a te mecanizării au fost soluționate, altele socotite în mod șit ca fiind probleme mai mica importanță, tinuă să ne creezejunsuri. Mă refer îndeosebi la cerința întăririi disciplinei tehnologice și de producție, pensabilă noului și, âiție fără

gre- de con- nea-
condiție indis- a promovării mai mult, con- de care nu se 

poate vorbi despre partici
parea largă la soluționa
rea problemelor întreprinderii. Este limpede pentru noi, că trecerea de la abatajele cameră la exploatarea cu complexe mecaniza
te, trecerea de la transportul discontinuu la transportul pe benzi ca atîtea alte înnoiri tehnice ar fi

fost, realizate cu și mai multă operativitate dacă nu întîpipinam greutăți din cauza absențelor riemotiva- te, sau dacă activitatea ar fi fost străbătută de o ordine desăvîrșită. înțelegem, deci, creșterea participării la conducerea întreprinderii în șțrînsă legătură cu întărirea ordinii și disciplinei. Autoepnduce- rea muncitorească — principiu călăuzitor, promovat în lumina noului mecanism economico financiar — este în strînsă legătură cu afirmarea atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii față de sarcinile colectivului, iar din' acest punct de vedere comitetul nostru de partid, consiliul oamenilor muncii, organizațiile de' bază vor acționa permanent pentru întărirea ordinii și disciplinei, omogenizarea formațiilor de lucru și afirmarea inițiativelor, așezînd la temelia acțiunilor noastre hotărîri- le Congresului al XII-lea, indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privire la perfecționa ea întregii activități politice și economieo-sociale.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

• SIMION BOCANICT, 
IOAN TABARCEA și alți 
locatari din blocul 25, car
tierul 8 Martie, Petrila : Aveți perfectă dreptate, lneepînd din 1976 și pînă în prezent trebuia să se găsească timp și materialele necesare pentru repararea acoperișului. Faptul că lucrările s-au tergiversat șl în acest an se datorează lipsei de material izolant. Din discuțiile purtate cu tovarășul Iacob Chioreanu, șeful 'E.G.C.D. din Petrila, am aflat că recent s-a primit izoplast și că se execută repararea acoperișului la blocul 11. Am primit asigurări că în curînd vor începe lucrări similare și la blocul dumneavoastră.

• CRISTIAN IOAN VA
X’EA, Petroșani : Salutară inițiativa de a scrie ziarului. Din păcate, informația cu privire la prevenirea incendiilor nu a văzut lumina tiparului' deoarece este lipsită de fapte concrete. Cînd aveți timp disponibil, poftiți la redacție.

• IOSIF BUSAN, Lupeni: Din cite sîntem informați, după multe tergiversări e drept, reparațiile la locuința dv. au fost în fine terminate. Dacă aveți totuși unele nemulțumiri cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, reveniți.

I.

biectiv este destul de lent. G.S.C.F. Ind. Deva trebuie să ia măsuri de urgentare a lucrărilor și de terminare grabnică a acestui obiectiv care are implicații serioase asupra bunului mers al producției anului 1980.Un alt factor care nu depinde de noi, dar care ne-a produs greutăți. în realizarea sarcinilor de plan la producția' fizică, este ne- așigurarea de către întreprinderea „Nicovala" din Sighișoara a pieselor de schimb pentru mașinile de filat. Valoarea pieselor de schimb contractate cu respectiva întreprindere este de 1,5 milioane lei. Pină în prezent ne-au fost livrate piese în valoare de a- proxlmativ 40 000 lei. Toate* acestea sînt pentru noi . . rezerve însemnate în reala te a mașinilor, a călită- lizarea sarcinilor de plan, ții firelor, neajunsuri care s-au datorat și unor factori independenți de Concret, despre ce vorba: nu am reușit să ne încadrăm în . acest an în' cotele de calitate, datorită faptului că Grupul de șantiere construcții forestiere și industriale din Deva a întirziat cu 2,5 luni termenul de punere în funcțiune a celor două cazane de aburi, cazane ce trebuie să asigure agentul termic necesar desfășurării în bune condițiuni a procesului de producție. Neplăcut este faptul că și la ora actuală , ritmul de lucru la acest o-

programe anuale Ja Centrul de perfecționare al industriei chimice București. Cert este că la Vîs- coza există un detașament de muncitori bine pregătiți, în măsură să satisfacă din plin, exigențele impuse de procesul de clucție. partid, muncii măsuri cărorbineînțeles, de acest lectiy și care vizează lizarea exemplară în viitor a indicatorilor plan.Desigur, in activitatea pe care o desfășurăm s-au. manifestat și’ unele neajunsuri cu efecte negative asupra utilizării la capaci-

p rode consiliul oamenilor au luat din timp corespunzătoare, a rezolvare depinde, co- rea- anul de

Organizația

noi. este de aceea, insistăm pentru respectarea de către. întreprinderea „Nicovala" Si* ghișoara a termenelor contractuale. ,Oamenii muncii de I.F.A. Vîscoza sînt conști- enți de sarcina de mare o- noare ce le revine de a da țării tot mai multe fire, și de bună calitate. Sîntem ferm hotărîți să ne realizăm în mod exemplar sarcinile de plan, contribuind astfel la înfăptuirea mărețelor obiective înscrise în documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Angajare entuziasta 
la intensificarea activității 

si socialeeconomice
(Urmare din pagina I)zultat se regăsește și participarea mai activă a membrilor organizațiilor F.U.S. care au folosit prilejul a- ; dunăriior de constituire pentru a se angaja Ta o muncă mai rodnică, înțe- legii id chemarea ce le-a fost adresată de a contribui eu eficiență mereu creseîndă la dezvoltarea și' perfecționarea activității întreprinderii.Mina Petrila constituie doar unul din exemplele

ce pot fi'enumerate în a- cest context. Alte găsim la mineleVulcan, Uricani, două comune, în cartiere Aeroport,8 Martie, Vîscoz'a. Un bilanț pe municipiu ne indică faptul că pină ieri în Valea Jiului au fost eonsti- .tuite 200 de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste în prinderi, instituții, totalizînd peste membri. Măsurile de secretarul general partidului,
Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste au fost primite cu o largă adeziune în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii și cetățeni din municipiu, hotărîți să-și intensifice participarea la viața economică și social- culturală a întreprinderilor, la acțiunile obștești, patriotice organizate locurile de muncă și localități. (I.M.)

exempleLupeni, în cele marile Corcești,
intre- cartiere,15 000 proptise al t o v a r.ă ș u 1

cursului „Tehnica nouă în minerit", face parte din Universitatea cultural- științifică ce-și desfășoară activitatea pe Casa de cultură a calelor Petroșani.
★Teatrul de păpuși din Alba Iulia prezintă astăzi (orele 11, 13, 15) pentru (în j casei de cultură) ,Trei I

N umeroși oameni muncii de la l.M. zeni au participat in sala de apel a întreprinderii la o dezbatere cu tema : „Ridicarea . nivelului tehnic și .calitativ al producției prin’ aplicarea și in- copiii din Petroșani troducerea mecanizării în salaDezbate- spectacolul muzical ., cadrul prieteni curajoși". (T.S.)straturi subțiri", rea, înscrisă in

al Live- lingă sindi- (A.C.)
la
în

Producții de
(Urmare din pagina I)lectivtilui întreprinderii miniere Lonea care a redus minusul primei se- midecade de la 1 488 tone la numai 172 în cea de a doua semidecadă. Colectivele de la minele Barbă - teni și Uricani și-au îmbunătățit, de asemenea, substanțial activitatea : Bărbăteniul înregistra în prima semidecadă un minus de 287 tone, iar în a doua, doar 42 tone, Vulcanul de la 1017 tone sub plan a ajuns la 630. (Reamintim că diferențele sînt făcute între producțiile realizate în prima semidecadă și în cea de a doua semidecadă a primei

cărbune net superioaredecade a lunii decembrie). Pe lingă rezultatele bune obținute de majoritatea colectivelor miniere din Valea Jiului, trebuie să amintim și neîmplini- rile care continuă să se manifeste la trei întreprinderi miniere — Livezeni. Dîlja și Aninoa- sa. Mina Dîlja, așa cum aminteam într-un material publicat anterior, păstrează constanța nerea- lizărilor, nerealizări care au chiar un ușor avans -în a doua semidecadă : minus 4084 tone, în pri- t a semidecadă. Și la Aninoasa minusul în a doua semide- In schimb, la mina
ma și minus 4261 în doua mina crește cadă.

Livezeni în a doua semidecadă activitatea productivă se înrăutățește mult, întreprinderea rămî- nînd siib nivelul sarcinilor planificate cu o cantitate dublă față de prima semidecadă : minus 3692 tone în semidecadă a doua față de minus 1507 în perioada 1—5 decembrie. Neplăcut și trist „record" la care mina Livezeni nu vrea să renunțe nici acum cînd trebuie să-și pregătească condiții necesare realizării sarcinilor planificate pentru a- nul viitor. Cum o face ? Vom informa cititorii noștri într-unul din numerele viitoare ale ziarului nostru.
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In cadrul manifestă
rilor prilejuite de săp- 
tărnîna creației tehnico- 
științifice de masă în 
Valea Jiului, redacția 
ziarului nostru a orga
nizat în colaborare cu 
Cabinetul municipal de 
organizare, o masă ro
tundă cu tema „STI
MULAREA CREATI
VITĂȚII TEHNICE — 
CONTRIBUȚIE LA ÎN
FĂPTUIREA HOTARI- 
RILOR CONGRESU
LUI AL XII-LEA AL 
P.C.R." Au participat : 
Prof. univ. dr. ing. loan 
Marian, șeful''' catedrei 
de „Mașini miniere" la 

Institutul de mine, dr. 
ing. Lidia Mihăilescu, 
șef laborator de prepa
rare la I.C.P.M.C., An
tonia Duban. șef echipă 
lăcătuși la I.M. Lupeni 
și ing. Alfred Hummel, 
sef birou „Topografie" lă 
I.M. Dîlja.

Sinteza discuțiilor 
purtate cu acest prilej o 
redăm în cele ce urmea
ză.

RED. La fel ca între- 
nostru popor, colecti
vele de muncă din Valea 
Jiului au de realizat o- 
biective deosebite în 
domeniul dezvoltării e- 
conomico-sociale a căror 
amploare și complexita
te face necesară partici

parea creatoare a tutu
ror oamenilor muncii în 
procesul producției ma
teriale. In acest context, 
ne propunem să relevăm 
unele dintre preocupări
le și realizările colecti
velor dumneavoastră în 
domeniul creației teh- 
nico-ștlințifice de masă.

Ing. Alfred Hummel: întreprinderea minieră Dil- ja își desfășoară activitatea de extracție a cărbunelui într-un cimp minier caracterizat prin dificultatea și marea diversitate a condi- ți ilor geolog ico-miniere.Avem, totuși, o serie de realizări în privința soluțiilor de mică mecanizare, Îndeosebi referitoare la unele operații din abataje, iar la recenta expoziție municipală de creație teh- nico-științifică de masă, metodele de exploatare cu preabataje tubulare îngropate în. vatră, concepute și aplicate în colaborare cu -specialiștii din C.M.V.J., s-au bucurat de aprecieri deosebite; obtlr.ind premiul I.
Antoniu Duban : La a- ceastă expoziție a pârtiei-, pat și mina Lupeni cu cîteva exponate și panouri. La mină, la locurile de muncă din subteran, avem însă, în. funcțiune mult mai multe utilaje și dispozitive realizate sau adaptate de noi, care își ' aduc din plin contribuția la sporirea producției de cărbune. Aș aminti dintre cele mai recente : adaptarea combinelor de abataj pentru condițiile specifice de tăiere din stratul 3 — o realizare cu valoare practică deosebită — sistemul îmbunătățit de ripare a stațiilor transportoarelor, instalația de transport mo- norai de tip autbîncărcător, stația pentru umplerea supapelor de siguranță cu a- zot la toate tipurile de e- ehipament de susținere, a- daptările aduse susținerilor mecanizate, împingătorul electrohidraulic, _ realizat deja în serie mică.

Dr. ing. Lidia Mihăilescu: Specificul activității desfășurate în cadrul institutului nostru îl reprezintă căutarea permanentă a noului, preocuparea statornică spre găsirea unor soluții tehnice, originale, de eficiență economică ridicată. In rîndul realizărilor noastre recente, pot ii consemnate metodele de abataj adaptate tehnologiei de lucru cu complexe mecanizate. mecanizarea susținerii cu prefabricate de beton

HOT ARÎRILE'CONGRESULUI AL XII-LEA

Program mobilizator pentru fiecare colectiv de muncă

CREATIVITATEA TEHNICA OE MASĂ
■ Ilustrare a competenței colectivelor de muncă
■ Contribuție valoroasă la sporirea eficienței producțieia galeriilor- de deschidere, noile tehnologii de preparare cu selectivitate ridicată.

Dr. ing. loan Marian: Aș menționa cîteva dintre realizările _ institutului nostru : studiile vizînd îmbunătățirea metodelor de exploatare și de săpare a lucrărilor miniere, a- naliza posibilităților.' de gazeificare subterană a cărbunelui, instalațiile de mecanizare a executării găurilor de mină sau optimizarea geometriei tamburi- Iqr combinelor de abataj pentru .minele de lignit, precum și cele ce vizează îmbunătățirea conducerii unităților miniere.
RED. Desigur, sînt 

realizări remarcabile, 
parte componentă din 
totalul de 394 de obiec
tive soluționate în a- 
cest an de cei peste 6900 
participant la acțiunile 
ile creație tehnicO-ști- 
ințifică de masă, ac
țiuni a căror eficiență 
echivalează cu un spor 
de producție de 32 mi
lioane lei, reducerea cu 
16 milioane lei a cheltu
ielilor materiale de pro
ducție, și cu reducerea 
cu 40 milioane de lei a 
importului. Diversita
tea și valoarea lor 
practică deosebită in
dică o largă participare, 
de aceea considerăm că 
ar fi util să vă referiți 
la unele aspecte legale 
de organizarea acestei 
activități, în unitățile 

productive și la nivelul 
municipiului.

Antoniu Duban : Ceeace s-a realizat bun la mina Lupeni în acest domeniu se datorează participării pasionate a unui mare număr de oameni ai muncii la îmbunătățirea tehnologiilor. Punctul de pornire in acțiunile de creație tehnică îl constituie cerințele Și problemele pe care le ridică munca din abataje, acolo unde fiecare strat sau bloc, fiecare zi _ de muncă pune oamenii în fața unor situații mereu noi. Creația tehnică este un proces continuu, care începe din abataje, unde lucrează brigadieri price- puți, care prețuiesc cum se cuvine tehnica modernă, printre care aș aminti pe Gîrea, Lupulescu, Bonca- lo, Kacso și se continuă pînă la atelierul minei, a- devărat „laborator' unde se concep și realizează noi dispozitive și utilaje, de către echipele conduse de Matei Dănilă, Iriinie Grunwald, Ludovic Kovacs, Ion Gaiță și alți meseriași destoinici. Bineînțeles, trebuie avut în vedere și pli- matul favorabil acestor preocupări pe care îl asigură conducerea tehnică a minei, prin încurajarea și sprijinirea celor ce manifestă interes pentru promovarea noului, prin participarea directă alături de. muncitori și maiștri la realizarea unor studii și proiecte.
Dr. îng. Ioan Marian: Este un aspect esențial a- ceastă cuprindere largă a tuturor oamenilor muncii in acțiunile de creație tehnică, deoarece niciodată unul sau doi inventatori de excepție nu vor putea cuprinde și soluționa multiplele probleme pe care Ie ridică producția. Acest lucru poate fi realizat nu

mai de un mare număr de oameni ai muncii, pasionați ai noului și temeinic pregătiți profesional. De altfel, nu putem omite faptul că pe zi ce trece în producție lucrează oameni cu un nivel de pregătire tot mai ridicat, că majoritatea acestora lucrează în contact nemijlocit cu e- chipamente tehnologice perfecționate, care îi obligă să gîndească creator, să-și perfecționeze continuu nivelul de cunoaștere.
Ing. Alfred Hummel : Este bine dacă se reușește o cuprindere atît de largă a cadrelor proprii in soluționarea creatoare a problemelor producției. Totuși, cred că o piedică în atingerea acestui obiectiv o constituie timpul mult prea lung în raport cu procesul de concepere și a_ plicare a unei soluții tehnice noi, necesar pentru confirmarea acesteia prin- tr-un brevet de inovator sau inventator. Spun a- ceasta gîndindu-mă în primul rînd nu la recompensarea autorului, ci la crea

Direcții de acțiuneRezultatele în domeniul tehnice, de de rile și
obținute inovării întreprin- institu- țiile Văii Jiului în acest• an sînt în ansamblu bune și ele au fost înfățișate cu prilejul recentei expoziții municipale de creație tehnieo-științifică de masă. Totuși, după cum relevă un recent studiu e- fectuat de comisia municipală de creație tehnico-

• Acțiunile de creație tehnieo-științi- nicienilor în 
fică de masă trebuie să fie orientate spre 
abordarea 
prioritare

• Este 
ansamblu 
prinderea 
acțiunile organizate, prin 
și sprijinirea celor ce manifestă preo
cupări constante în acest domeniu.

• Pornind de la premisa că orice co
lectiv de muncă posedă un potențial 
de creație, inepuizabil, va trebui asi
gurat climatul propice valorificării a- 
cestuia, stimulării participanților la 
activitățile de creație tehnică.

• In întreprinderi și instituții se 
cer activizate comisiile de creație teh
nică, comisiile pe domenii de Pe lingă 
consiliile oamenilor muncii, cercurile 
inovatorilor, comisiile inginerilor și teh-

și soluționarea problemelor 
ale producției.
necesară o îmbunătățire de 
a acestei activități, 
tuluror oamenilor muncii în 

îndrumarea

I 
I
I
Irea unui factor ■ de atragere mai eficient pentru cadrele care nu participă încă la acțiunile cu caracter tehnic-novator.

Dr. ing. Ioan Marian : Cred însă, că nu putem rezuma activitatea de creație tehnică doar la mișcarea de invenții și inovații. Fără îndoială că valoarea acestora este foarte mare, dar trebuie să ne gîndim și la imensul beneficiu pe care l-am putea realiza dacă am asigura o componentă de creație tehnică fiecărei acțiuni din produc, ție sau cercetare.. Azi, în unitățile noastre productive, de cercetare-proiectare și învățămînț, dispunem de o bază materială foarte bună, de cadre competente, cu vastă - experiență profesională. Avem un potențial tehnic și uman deosebit, a cărei declanșare nu reușim s-o asigurăm în

totdeauna în cele mai bune condiții.
RED. Să fie oare 

vorba de o posibilă pru
dență față de necunos

cutul pe care îl presupu
ne aplicarea unei noi 
tehnologii ?

Dr. ing. Lidia Mihăilescu: Atunci cînd soluțiile propuse sînt bine concepute, adaptate fluxului tehnologie, introducerea lor nu întîmpină dificultăți. Avem experiența noilor tehnologii introduse în ultimii ani la preparațiile din Valea Jiului care au necesitat și au beneficiat în perioada de experimentare de participarea efectivă, nu numai a cercetătorilor, ci a întregului colectiv de la aceste unități.
Dr. ing. Ioan Marian : Poate nu ar fi lipsit de interes să se urmărească receptivitatea față de nou la diferite niveluri ierarhice. Consider că la personalul de execuție un nou utilaj sau tehnologie, că're reduce efortul sau face să crească gradul de securitâ- 

ștnnțifică de masă, 30 la sută din persoanele intervievate, reprezentând cadre din toate întreprinderile și instituțiile municipiului, au afirmat că practic nu cunosc și nu participă la activitățile, de creație tehnică, ceea ce reprezintă lin însemnat potențial rămas încă nevalorificat. Un aporț însemnat ia antrenarea mai larga, a tuturor ■■ame-ii- 
măr cît mai
cii la soluționarea problemelor 
ducției. In același timp se cer studia
te posibilitățile de adaptare mai bună 

prin cu- a structurii organizatorice a unităților 
in raport cu procesul de modernizare 
rapidă a tehnologiilor, de creare a u- 
nor compartimente funcționale spe
cializate în introducerea și urmărirea 
în exploatare a noilor utilaje și teh
nologii.

• La nivelul economiei Văii Jiului 
este util să se permanentizeze schimbu
rile de experiență și să se asigure o do
cumentare tehnică îmbunătățită în ve
derea cunoașterii mai bune a realiză
rilor diferitelor colective de muncă, a 
extinderii și generalizării rapide a so
luțiilor tehnice originale cu eficiență ri
dicată.te voi- fi primite întotdeauna cu interes. Cercetările efectuate de noi, în Valea Jiului sau în celelalte bazine miniere din țară, ne_au arătat uneori, în cazuri izolate, că receptivitatea față de nou scade la conducătorii situați pe trepte ierarhice mai înalte...

Ing. Alfred Hummel:Cred că în astfel de si-, tuațji trebuie avuți în vedere factorii de risc, care impun evaluarea exactă a noilor tehnologii din punct de vedere al securității personalului și zăcămîntu- lui, al eficienței tehnico- economice.
Dr. ing. Ioan Marian: Evident, nu putem trece cu vederea factorii de risc. In valoare absolută, riscul este mai mare la aplicarea unor noi metode de exploatare, utilaje și instalații complexe etc, deși în aceste situații și efectele economice pot fi 

considerabile în caz de reușită. In domeniul specific al creației tehnice de masă riscurile sînt însă mult mai mici, și de aceea nu se justifică reținerea pe care o manifestăm uneori în aplicarea unor dispozitive simple, în adaptarea unor utilaje și instalații la condițiile specifice ale locului de muncă.
RED. Asemenea o- 

rieărui proces de crea
ție, fenomenul de miș
care tehnică are anumi
te particularități și mo
tivații, a căror cunoaș
tere poate contribui la 
mai buna organizare și 
orientare a acestei ac
tivități.

Antoniu Duban : Aș pu_ ne la baza realizărilor de creație tehnică două elemente principale : o foarte bună pregătire profesională șî multă, multă pasiune.
Dr. ing. Lidia Mihăilescu: Intr-adevăr, mai mult de- cît gîndul la o posibilă recompensă, bucuria unică pe care o prilejuiește descoperirea unui principiu, 

I
lor. muncii la acțiunile ce. vizează modernizarea tehnologiilor îl poț avea co- . misiile de creație tehnică municipală, Orășenești din în t r e p r d e r i, sub directa drumare a organelor partid, sindicat și U.T.C.. Dezbaterile purtate în cadrul acestei mese rotunde au relevat direcții în care acționat.

vederea atragerii 
mare de oameni

și in- în- de
cîteva trebuie I

I

unui nu- 
ai mun- 

pro- I 
I 
I
I 
I
I
I
IImecanism sau dispozitiv nou poate să susțină efortul a zeci și sute de ore de cercetare și frămîntări creatoare..

Antoniu Duban; Să nu , uităm că muncitorul, maistrul sau inginerul care face acest efort, acționează de obicei singur. Ar fi bine dacă cadrele tehnice cu studii superioare, care nu au atribuții directe în producție, ar sprijini mai mult eforturile și căutările unor muncitori care nu pot întotdeauna realiza în cele mai bune condițiuni un desen tehnic sau nu cunosc suficient de bine legislația în vigoare...Eu am colaborat foarte bine cu unele cadre din conducerea minei, uneori chiar cu fiul meu, student, dar după cîte am auzit nu în toate cazurile se întîmplă la fel,
Ing- Alfred Hummel : Intr-adevăr, deși avem 

mai multe comisii constituite — comisia de creație tehnică, comisia inginerilor și tehnicienilor, cercurile inovatorilor etc — care au ca obiectiv stimularea creativității, se simte lipsa unui compartiment funcțional, asemănător fostelor servicii tehnice, în care personal specializat să îndrume competent această activitate.
Dr. ing. loan Marian : Sîntem complet deficitari șî în domeniul informației tehnice. Deși în urmă cu un an s-a vorbit de reedw tarea buletinului de informare tehnică la nivelul Văii Jiului, nici pînă acum nu s-a realizat nimic în această privință. Nu este lună sau săptămînă în care în minele sau instituțiile noastre să nu se producă un fapt demn de consemnat și totuși nu avem nici un mijloc de transmitere a acestora.
Antoniu Duban : Este,de asemenea, necesară o oarecare programare a acțiunilor de creație tehnică în raport cu prioritățile producției. In prezent, noi sîntem preocupați de soluționarea susținerii intersecțiilor și de realizarea unei instalații de golire a vagonetelor în convoi. Dacă producția va pune însă alte probleme mai urgente, fără îndoială că ne vom cdnCentră toate forțele pentru rezolvarea lor.
Dr. ing. Ioan Marian : Nu există colectiv fără potențial de cercetare : foarte mult contează însă valorificarea acestuia, responsabilitatea și pasiunea cu care cadrele cu funcții de conducere se străduiesc să declanșeze resorturile psihologice ale actului de creație, să creeze ambianța favorabilă acestui proces. Să nu uităm, de asemenea, că industria minieră, cu variația permanentă 

a condițiilor geologico-mi- niere oferă posibilități mai mari decît oricare alt domeniu de activitate pentru manifestarea aptitudinilor creatoare ale oamenilor
. muncii.

Antoniu Duban : Propun să facem tot posibilul să realizăm cît mai des schimburi de experiență între cadrele tehnice din bazin, o cît mai intensă propagandă tehAică. Văzînd ce au făcut bun colegii de la alte mine, ce e nou în mineritul *nondial, putem să asociei- , o serie de e- Lemente și i realizăm noi tehnologii și utilaje adaptate cît mai bine abatajelor și celorlalte locuri de muncă din subteran. Poate că dacă s-ar purta un dialog permanent între cercetătorii și proiectanții de utilaje miniere, constructorii de mașini și minerii și electromecanicii de la unitățile miniere beneficiare, nu ne-aru mai mulțumi să tindem să realizăm utilaje la nivelul modelelor din străinătate, ci am. căuta să le facem chiar mai bine, mai adaptate condițiilor noastre din mină. Acest lucru este posibil și e confirmat toc-, mai de îmbunătățirile a- duse unor utilaje șî instalații de miile de oameni ai muncii antrenați în acțiunile de creație tehnico-ști- ințifică. de masă. .
Pagină realizată de
Bujor BOGDAN



Steagul roșu MIERCURI, 12 DECEMBRIE 1979

Seară culturală
româncastă, 
la Bruxelles

BRUXELLES 11 A- g'-rpriis). Filiala regională ..Charleroi a . Asociației culturale . Belgia — România a organizat recent, cu sprijinul ambasadei României la Bruxelles, c seara culturală românească.Secretarul filialei regionale Charleroi a A- sociației, Marcel Polonie, a prezentat preocupările actuale Și de viitor privind dezvoltarea eeonomico-spcială a României, subliniind importanța deosebită a celui de-al Xl.I-lea Congres al Partidului Comunist Român, care a definit strategia și tactica dezvoltării multilaterale a României în cincinalul 1981—1985 și' în. perspectivă.Evidențiind politica activă pe care România o desfășoară pe plan extern, numeroasele contacte și vizite ale președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat că ele constituie o expresie grăitoare a voinței și dorinței României de a contribui la crearea u- nei lumi mai bune și mai drepte.' ' • ■
K.P. ANGOLA

Cea de-a 23-a aniversare a creării M.P.L.A,
LUANDA 11. (Agerpres). 

La Luanda au fost sărbătorite, luni, cea de-a 23-a aniversare a creării Mișcării Populare pentru E- liberarea Angolei, precum și cea de-a două aniversare a transformării ei, după proclamarea independenței

Guvernul danez se menține pe poziția amînăril deciziei 
de modernizare a armamentului rachetc-nuclear al NATO

COPENHAGA 11 (Agerpres). Guvernul Danemarcei a hotărît, în reuniunii sale de să_și mențină de a mînare a adoptării unei decizii în ce privește preconizata modernizare a armamentului nuclear al NATO, care prevede instalarea în țările vest-europene a 108 ra

cadrul marți, propunerea cu șase luni

La încheierea reuniunii ministeriale a 
Agenției Internaționale pentru Energie

PARIS 11 (Agerpres). In comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii ministeriale a Agenției I internaționale riergie, care pentru E- regrupează principalele 20 de țări occidentale cu excepția Franței, se arată că statele participante au convenit să plafoneze importurile lor de petrol în 1980 la 24.5 milioane barili pe . zi. Prin aceasta, a declarat președintele reuniunii, ministrul economiei al R.F.G.. Otto Lambsdorf, Cele 20 țări, cele mai bogate din lume, au vrut să demonstreze că ■ sînt „ferm hotărîte" să-și respecte angajamentele în materie de reducere a importurilor lor de țiței. Ministrul american al e- nergiei. Charles Duncan, a arătat că, după părerea lui, un nivel al producției OPEC de 30 milioane de barili pe zi trebuie considerat „realist", afirmînd că 

țării, în MPLA — Partidul . Muncii, informează agenția națională de presă ANGOP. A luat cuvîntul în cadrul ceremoniei organizate cu acest prilej, Jose Eduardo dos Santos, președintele Republicii Populare Angola, președintele MPLA — Partidul Muncii. 

chete „Pershing" raelicte „C'ruise" medic dc acțiune.Guvernul minoritar social democrat a cerut miniștrilor de externe — Kjeld Qlesen, și al apărării — Poul Soegaard, să expună și să susțină acest punct de vedere al Danemarcei în cadrul reuniunii
anul acesta OPEC a produs în medie 31,3 milioane de barili pe zi.Agențiile de presă relevă că „A1E nu a vrut să cedeze panicii și să adopte măsuri de reducere prea severă a importurilor de petrol ale țărilor membre". De asemenea, nu s-a prevăzut nici o sancțiune împotriva țărilor care s-ar putea șă încalce plafonul ce li s-a stabilit. Pe de altă parte, în legătură cu specula la care ,sc dedau companiile petroliere pe „piața liberă", considerată de mulți. printre care guvernul francez și cel norvegian, drept principala cauză a destabilizării prețurilor, AIE nu a adoptat nici o măsură concretă.

CANCELARUL R. F. 
GERMANIA,. Helmut Schmidt, a conferit luni la Bonn cu șeful guvernului olandez, Andreas Van Agt, aflat într-o vizită o- ficială în capitala vest-ger- mană; Premierul olandez a prezentat pupilul dc vedere al guvernului țării sale cu privire la opoziția față de proiectul NATO de amplasare a unor noi rachete nucleare în Europa occidentală.

și a 464 de două zile a Consiliului cu rază Ministerial al NATO, programată miercuri și joi' la Bruxelles.La încheierea reuniunii cabinetului, primul 'ministru Anker Joergensen ' declarat : „Trebuie NATO să realizeze un cord asupra linei astfel amînări, pentru a pune primul plan negocierile dezarmare".
a ca citi e pe de

in
Vizitp făcută de 

delegația F.M.I. 
Egipt

CAIRO ÎL (Agerpres). Delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de directorul pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, AbdeT Shakour Shaalan, și-a încheiat vizita de zece zile întreprinsă în Egipt — informează agenția MEN.In cursul vizitei, brii delegației convorbiri cu resort ai țării legătură cu î n c h e ienou acord între Egipt și F.M.T., care să prevadă sporirea creditelor ce urmează să fie acordate în următorii trei ani, în vederea consolidării balanței de plăți egiptene.

mem- au avut miniștrii de -- gazdă în problema r i i unui și

UN ZIARIST de la cotidianul portughez „Diario Popular" a descoperit în zona centrală a Portugaliei, in munți, un cioban, pe numele J. Nunies, care are virsta aproximativă de 120 de ani. Longevivul și-a petrecut întreaga viață in satul său djn munți, unde își pregătește singur hrana.
AFLAI INTR-O VIZITA 

OFICIALA în Grecia, pre- ședințele cipriot, Spyros Kyprianou, a conferit luni cu primul ministru al țării gazdă, Constantin Caraman_ l is. In cadrul convorbirilor avute au fost evocate o serie de aspe< te alo problemei cipriote.

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
Iienibrie : Atac împotriva lui Rommel; Republica:

I Război și pace, seriilel-l l; Unirea : Omul pă- I itinjen;
PETKILA : Tinăr si liber;

I LONE A : Valsul ab-• solvenților;
IANINOASA : Mingea .strălucitoare;
I VULCAN : La cinei zile de casă;
I LUPENI — Cultural : » Umbrele verii fierbinți ;

Muncitoresc : Premiul; 
URICANI: Ora zero. .

TV
13,00 FOTBAL :, Universitatea Craiova — Borusia Monchenglad- bach,. meci retur în optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A.". Transmisiune directă de la Craiova, 14.50 Campionatele mondiale de gimnastică : Finalele masculine pe aparate. înregistrare de la Fort Worth (S.U.A.). 16,00 Telex.16,05 Teleșcoală. 16,40 . Curs de limbă rusă.

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ PRIN TRANSFER SAU DIRECT

- SUBINGINER CONSTRUCTOR pentru 
investiții și urmărirea lucrărilor pe șantier
- DOI TIMPLARI
- DOI ELECTRICIENI
- LĂCĂTUȘ MECANIC
- PAZNIC
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la biroul plan, retribuire, personal, unde se 
pot obține și relații suplimentare; telefon: 
42 973.

I 
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

17,00 Selecțiuni de la Festivalul de romanțe „Crizantema de aur".17.15 Corespondenții, județeni transmit... 17,30 Oaspeți în studiourile noastre. 17,55 Itinerare turistice. 18,20 Tragerea pronoexpres. 18,30 Consultații juridice. 18,50 1001 do seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Dosarul e- nergiei.- 19,40 Noi, femeile ! 20.10 Telecinemafeca: Ciclul .. - „Ecranizări după opere literare". „Ru- <lin“ — producție a. studiourilor sovietice. ■ Premieră TV. 21,35 Telejurnal. '
RADIO

13,00 FOTBAL :„Cupa U.E.F.A.". Universitatea Craiova — Borussia Mdnchenglad- bach. 15,00 Muzică populară. 15,30 Evantai ritmic. 16,00 Radiojurnal.16.15 Piese corale deDumitru Stancu. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Șlagărul românesc prin decenii, 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă -limbii române. 17,25 Muzică populară. 18,00 Orele serii. 20.00 C’întece populare. 20,30 Ancheta politică. 20,50 Cadențe sonore. 22,00 O zi în - tr-o oră. 23,00 Bijuterii . muzicale. 23,30 — 5,00 |Nou stop muzical noc- turn. S

Astăzi, în optimile de finală ale „Cupei UEFA" la fotba

Universitatea Craiova - Borussia MoenchengladbachAstăzi se desfășoară me_ . citirile retur din cadrul optimilor de finală ale” „Cupei UEFA" la fotbal.. Pe stadionul „Central" din Craiova, echipa localii Universitatea va întâlni redutabila formație vest-ger_ mană Borussia Moenchengladbach, deținătoarea trofeului. Partida va începe la ora 13,00 și va fi condusă de arbitrul belgian Marcel van Langenhove. In primul joc, disputat Cu două săptămîni în urmă la Moenchengladbach, echipa Borussia a câștigat cu scorul de 2—0. Antrenorii formației Universitatea Craiova au anunțat că vor începe jocul cm următorul „11 probabil" : Boldici, Ne_ grilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungureanu, Donose, Bălăci, Țicleanu, Crișan, Cămăta- ru și Cîrțu.lată programul celorlalte șapte meciuri (în paranteze sînt trecute scorurile 

înregistrate în prima manșă) : F.Q. Kaiserslautern — Diosgyor (2—0) ; V.F.B. Stuttgart — Grasshoppers Zurich (2—0) ; Dinamo Kiev — Lokomotiv Sofia (0—1) ; Feyenoord Rotterdam — Eintracht Frankfurt pe Main (1—4),; Steaua Roșie Belgrad — BayernMunchen (0—2) ; Aris
Reprezentativa de gimnastică a țării noastre s-a înapoiat în CapitalăMarți a sosit în Capitală, venind de la Campionatele mondiale de gimnastică ce s-au desfășurat în orașul american Fort Worth, reprezentativa de gimnastică a României, care se înapoiază de la această ediție jubiliară — a XX-a — a campionatelor lumii cu uri bilanț strălucit — titlul de campioană mondială în concursul feminin pe echipe, cucerit' pentru prima oară în istoria gimnasticii 

Ionic — St. Etienne (l—4) ; Zbrojovka Brno — Standart Liege (2—1).Posturile noastre de radio vor transmite în întregime meciul Universitatea Craiova — Borussia Moenchengladbach. Transmisia se va ■ efectua pe progra» inul I, cu începere de la S ăl ora 13,00.
românești de formația — Nadia Comaneci, Emilia Eberle. Dumitrița Turner, Melita Ruhn, Rodlca Dun- ca și Marilena . Vlădărău. Alte două medalii de aur în întrecerea feminină pe aparate, prin Emilia Eberle, la sol și Dumitrița Turner, la sărituri, o medalie de argint, cîșțigată în concursul masculin la inele de Dan Grecu și trei medalii de bronz, obținute de Melita Riinh, la individual

Breviar
• VOLEI, campionatul 

județean ; Corvinul II Deva — Parîngul Petroșani 3—2 (feminin), Rapid Deva — Minerul Livezeni 0—3 (masculin).
• HANDBAL. Smibâtâ și duminică, sala sporturilor din Deva a găzduit 

etapa județeană a campio
natului republican de ju
niori 1. Intrecînd cu 29-26 pe C.S.S. Hunedoara și pierzînd cu 30-29 cel de-al doilea joc, echipa antrenată de prof. Ioan Pol if rome și Sandu Miletti de la C.S. Școlar Petroșani, s-a calif icat pentru - etâpâ superioară a acestei competiții. (S. BALOI) 
compus și sol, și Emilia Eberle la paralele.Pe aeroportul Otopeni, gimnastele și ; gimnaștii noștri au fost salutați de numeroși bucureșteni iubitori ai sportului, care au făcut o frumoasă manifestație de simpatie, felicitînd călduros pe reprezentanții sportului românesc pentru excelentele lor performanțe realizate la cea mai importantă competiție de gimnastică a anului.

întreprinderea minieră tupeni
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER 

pentru activitatea electromecanică 
suprafață:

— lăcătuși

— electricieni

— sudori

„ — forjori și

— necalificați

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

Mica publicitateVIND Skoda S 100 fa- frieație 1977. Rădoi Ilie, Petroșani, strada Carpați bloc 2 sc. IV ap. 12. (1027)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rotaru Victoria, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (1032)'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Găla- țean. Ioana, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (1033)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Peter

Eusebiu, eliberată -dc IM. Petrila. Se declară nulă. (1035)
ANUNȚ DE FAMILIEBUNICII neconsolați pentru totdeauna mulțu-.. mese tuturor celor care au fost alături de ei la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpului lor nepot

CRISTIAN (1031)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, le.eloan; 4 10 62 (secretai < Ai J, 4 z4 04 (șec(n>. TIPARUL t rițegratia Petro-ani, six. Republicii, nx. 07.


