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Un imperativ actual în mineritul
Văii Jiului

Producția brută de huilă a 
Combinatului minier Valea 
Jiului înregistrează în acest 
cincinal un spor de peste 4 
milioane tone, asigurîndu-se 
în acest fel creșterea ponderii 
cărbunelui indigen în fabri
carea cocsului. Vor intra în 
funcțiune un mare număr de 
obiective pentru extracția hu
ilei, de preparare, noi capa
cități de producție in uzinele 
constructoare de mașini 
atelierele mecanice.

In perioada 1978—1980 
nele din Valea Jiului se 
îmbogăți între altele, cu pes
te80 echipamente de susți
nere mecanizată, aproape 60 
combine de abataj, 250 trans
portoare tip greu, 37 combi
ne de înaintare în steril și 19 
combine de înaintare în căr
bune, zeci de instalații de
forat suitori și mașini de
montat panouri prefabricate, 
instalații monorai.

Sarcirfile ce revin C.M.V.J., 
în dezvoltarea și moderniza
rea rapidă a extracției căr
bunelui pot fi duse la înde
plinire Cu deplin succes nu
mai prin creșterea simțitoa
re a eforturilor în domeniul 
tehnico-organizatoric, prin- 
tr-o activitate susținută și just 
orientată în domeniul asigu
rării pregătirii și perfecțio
nării forței de muncă. Și pî-

ș*

mi-
vor

nă acum colectivele miniere 
s-au străduit să asigure func
ționarea Ia parametri înaiți 
a utilajelor introduse în mi
nă. întreprinderile au organi
zat în acest scop cursuri de 
instruire prin prelegeri și de
monstrații practice asupra fo
losirii utilajelor de înaltă 
tehnicitate. Ca urmare, la 
fiecare întreprindere găsim 
mineri, lăcătuși, electricieni, 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
care cunosc bine aceste uti
laje și le stăpînesc. Față de 
exigențele deosebite pe care 
etapa actuală de progres 
tehnic le ridică, numărul ce
lor înalt pregătiți este, totuși, 
destul de mic. in pregătirea 
și formarea profesională se 
cer înlăturate mai întîi men
talitățile învechite ce se ma
nifestă, care constau în a- 
ceea că minerilor li se în
credințează numai lucrări pur 
miniere, cum ar fi perfora
rea, pușcarea, susținerea, iar 
alte operații, ca montarea u- 
tilajelor, întreținerea și repa
rațiile echipamentelor și ins
talațiilor sînt lăsate în sea
ma lăcătușilor. Dacă în ur
mă cu 15—20 de ani aceste

Ing. Arcadia FODOR, 
șeful compartimentului 
retribuție de la C.M.V.J.

LA SECTORUL IV AL

I.M. LONEA

800 tone cărbune 
peste prevederi

a-

Primele șase zile din 
noul trimestru au adus 
primele recorduri de pro
ducție pentru minerii sec
torului IV al minei Lonea. 
In obținerea plusului de 
aproape 800 tone o con
tribuție deosebită au
vut-o brigăzile conduse de 
Anton Florea, dintr-un a- 
bataj dotat de curînd cu 
susținere mecanizată și 
Viorel Negru, .de la aba
tajul cameră nr. 39.

Sectorul IV al I.M. Lo
nea cu o mare pondere 
la producția întreprinde
rii, a depășit greuiățile 
din lunile precedente, și 
prin rezultatele acestei 
luni confirmă • hotărîrea 
minerilor, ca odată cu 
raționalizarea transportu
lui în sector, să desfășoa
re în abataje o activitate 
neîntreruptă, rodnică.

Săptămîna științei și tehnicii românești.

Posibilități de extindere șl diversificare 
a creației tehnice de masă

începînd din acest 
activitatea de creație 
nică de masă beneficiază, 
pe lîngă experiența acumu
lată, de un cadru organiza
toric îmbunătățit prin cons
tituirea comisiilor de crea
ție tehnică orășenești și din 
întreprinderi, prin extinde
rea activităților tehnice cu 
caracter novator în toate 
unitățile școlare.

Asimilarea noilor tehnolo
gii și utilizarea eficientă a 
modernelor utilaje și insta
lații din dotarea unităților 
miniere, realizarea unui nu
măr sporit de acțiuni de 
autodotare, atragerea unui 
număr cît mai mare de oa
meni ai muncii în activitatea 
de invenții și inovații, a- 
plicarea formelor moderne 
de organizare a conducerii 
producției și a muncii cons
tituie doar cîteva din pre
vederile programului din 
acest an al comisiei munici
pale de creație tehnică de 
masă, obiective a căror so
luționare în cele mai bune 
condiții este impusă de im
portantele sarcini de crește
re și modernizare a pro
ducției, de înfăptuire a unui 
însemnat volum de investiții, 
care asigură dezvoltarea 
potențialului productiv și 
creșterea gradului de ur
banizare a Văii Jiului.

Orientată spre continua

an, 
teh-

îmbunătățire a tehnologiilor 
și a organizării producției 
și a muncii, creația teh
nică de masă reprezintă în 
același .timp un mijloc de 
continuă perfecționare a pre
gătirii procesionale a fiecărui 
om al muncii. Soluționarea 
problemelor legate de meca
nizarea complexă a lo
curilor de muncă de către 
brigadierii loan Budulicea- 
nu și loan Gîrea de la I.M. 
Lupeni, de tehnicienii Lazăr 
Drăgan sau Ștefan Tudoran 
de la I.M. Bărbăteni, con
ceperea a numeroase dis
pozitive de mică mecanizare 
în atelierul minei Uricani, de 
către maistrul Traian Nan, 
realizarea unor piese de 
complexitate ridicată pen
tru acționările hidraulice 
de către strungarul Adalbert 
Svoboda, de la I.U.M.P., so
luționarea problemei creș
terii extracției în cărbune 
special la preparația Lu-

• (Continuare in pag. a 2-a)

Delegația parlamentară
algeriană

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele. Re
publicii Socialiste România; d 
primit, vineri la amiază, de
legația parlamentară alge
riană condusă de Layachi 
Yaker, vicepreședinte al Adu
nării Populare Naționale a 
Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare.

în cadrul întrevederii s-au 
evocat cu satisfacție bunele 
relații dintre România și Al
geria, dintre popoarele și 
parlamentele celor două țări, 
colaborarea multilaterală ro- 
mâno-algeriană, care se dez
voltă pe o cale ascendentă 
cuprinzînd domenii largi, în 
conformitate cu înțelegerile și 
acordurile convenite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt 
purtat între șefii celor două 
state.

S-a subliniat, totodată, că 
există largi posibilități pen
tru extinderea raporturilor 
bilaterale de prietenie și co
operare, în interesul popoare
lor român și algerian, al

păcii și cooperării în în
treaga lume.

S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de vederi în proble
me internaționale actuale, 
îndeosebi privind instaurarea 
unei păci drepte și trainice 
în Orientul Mijlociu. S-a su
bliniat necesitatea conso
lidării păcii și colaborării în 
întreaga lume, reglementării 
pe cale politică a diferende
lor dintre state și înlăturării 
focarelor de tensiune, instau
rării unor relații noi, echi
tabile între state, în concor
danță cu aspirațiile și inte
resele fundamentale ale tu
turor popoarelor. A fost ex
primată dorința ca România 
și Algeria să conlucreze tot 
mai strîns pe plan interna
țional, să-și aducă contribu
ția activă la instaurarea unei 
noi ordini economice inter
naționale în scopul edifică
rii unei lumi mai bune, mai 
drepte, a unei lumi a păcii 
și cooperării rodnice între 
națiuni.

Corespondentul 
diplomatic al ziarului

„Jerusalim Post*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu, a primit, 
vineri după-amiază, pe Da
vid Landau, corespondent

diplomatic al ziarului „Jeru- 
saj^m Post”.
..• Cu acest prilej, tovarășul 
^icolae Ceaușescu a acordat 
un interviu pentru ziarul 
„Jerusalim Post".

Minerul șef de brigadă Costea Aftonic declară:

• (Continuare în pag. a 2-a)

Fabrica de fire artificiale „Vîscoxa" Lupeni.
Una din cele mai harnice muncitoare din secția finisaj ' 

depănat textil este și Xenia Meszaros. Lucrînd cu pricepere 
la mașina de depănat, își depășește zilnic sarcinije de plan. 

Foto : Ștefan NEMECSEK
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SÂ MEARGĂ TRANSPORTUL CA PE 
ROATE Și BRIGADA NOASTRĂ DÂ
JUMĂTATE DIN PRODUCȚIA MINEI 

și a C.M.V.J. ?
steril (după aprecierile mi
nerului șef de schimb Glieor- 
ghe . Nicoară și combaine- 
rului loan Mălăianu).
- Din schimbul III și pînă 

acum nu ați reușit să lichi
dați surparea ? - l-am în
trebat pe adjunctul șefului de 
sector. La suprafață am fost 
informați că nu este mare lu
cru, 2 vagonete de steril < 
venit printre cadre...
- S-o fi spus, dar nu a 

fost chiar așa. 8 și cu 4 fac 
12 m, atît a fost surparea. 
Credeți că pentru două va
gonete de steril maistrul a 
sculat» în miez de noapte

Dorin GHEȚA

Ce spun conducerile I. M. Livezeni
Cu cîteva zile în urmă, in

ginerul șef electromecanic 
al minei Livezeni, Dumitru 
Bivolaru, ne invita să vizi
tăm joi, 6 aprilie, abatajul 
dotat cu complex mecanizat. 
Firește, am dat curs cu cea 
mai mare plăcere invitației, 
în dimineața zilei de 6 a- 
prilie am pornit, însoțiți de _i- . , ■ ■ ■ |0S1|

con- 
Costea

directorul minei, ing. 
Bocan, spre abatajul 
dus de brigadierul 
Aftonic.

O primă impresie 
creează incinta de pe 
leia din jurul puțului nr. 1. 
Ordine și curățenie - ar
măturile TH stivuite, așișde
rea părțile componente 
complexului mecanizat 
celalalte materiale și 
laje ce urmau să ia

ne-o
Ma-

ale 
și 

uti- 
dru- 

mul subteranului. într-un cu- 
vînt, incinta a devenit de 
nerecunoscut.

Aceeași impresie plăcu
tă ne-a însoțit , pe tot trase
ul pînă în abataj. Peste tot, 
pe unde am trecut, era or-

dine și curățenie. în sfîrșit, 
ajunși la abataj, constatăm 
că, în cea mai mare parte 

„ca 
de 

bri- 
un 

. , fi
trebuit să arate tot abatajul,- 
și cele cîteva secții din par
tea superioară, dar o sur
pare intervenită cu o zi 
înainte, în 5 aprilie, schim
bul III, le deranjase, cum 
aveam să aflăm de la mais
trul minier Adrian Manciu, 
adjunct al șefului de sector.

Cînd am ajuns noi (era 
ora 8,30) pe transportor, pe 
combină și între cadre mai 
erau 10-15 vagonete de

abatajul mecanizat arăta 
la carte" și putea sluji 
exemplu pentru orice 
gadă care exploatează 
astfel de utilaj. Așa ar

• (Continuare în pag. a 2-a)

„lertațl-mă, 
sînt de serviciu..?*
din serviciu I" (?!?) 

Intervenția a lăsat fără 
replică întreaga asistență,

i ■

[ (Jă informăm
■ ÎKlZ* A A ... .1 _ l_ .. .

I
I
|...........

rilor. (T.VJ

ÎNCĂ 4 autobuze „UD-112” 
au intrat în dotarea I.G.C.L. 
Petroșani, 
ce moderne 
pleta numărul 
xistenfe deja 
seele transportului în 
mun din Valea Jiului, con
tribuind la mai buna satis
facere a cerințelor călăto-

Noile
vor 

celor 
pe

mijloă- 
com- 

e- 
tra- 
co-

AU ÎNCEPUT DRUMEȚI
ILE VACANȚEI. B.T.T. Pe
troșani, a organizat în . a- 
ceastă săptămînă vizitarea 
unor trasee de mare interes 
turistic. Peste 150 de elevi 
se află îp drum spre uriașe
le platforme industriale din 
Pitești, Brașov, Porțile de 
Fier, București sau 
monumentele istorice 
nordul Moldovei
Transilvaniei. (Ion Covrig)

LA SOLICITĂRILE CETĂ
ȚENILOR, cooperativa „De-

spre 
din 
al

servirea” din Lupeni a re
deschis unitatea de tapițe
rie din Vulcan. Unitatea e- 
xecută lucrări la comandă 
și reparații. Orar : zilnic 
între orele 7—15,30. (I.M.)

A FOST FINALIZATĂ și 
înmînafă constructorilor do
cumentația de execuție a 
noului cămin cultural de la 
Cimpa, a cărui construcție 
va începe curînd. Noul o- 
biectiv cultural cuprinde o 
sală de spectacole cu 400 
locuri, dotată cu o scenă

modernă, cabine pentru ac
tori și proiecții, o bibliote
că și sală de lectură. (A.H.)

TOATE CELE ZECE STA
ȚIONARE pentru călători 
din stațiile de autobuz din 
Lupeni, au fost revopsite 
în ulei. Același lucru s-a fă
cut și cu băncile din parcul 
„6 August1’. (A. MICA, Lu
peni)

‘ I
I
I
I

aă Un./armăm

Mai deunăzi în fața chioș
cului de produse de panifi
cație din Piața Victoriei din ___  __ __ _ _____ _
Petroșani, vreo 10 12 per- inclusiv pe noi. Am încercat
soane așteptau să le vină 
rindul. Deodată, prin față 
intră o femeie, nu prea în 
virstă, grăbită să cumpere 
„peste rînd". Dorind să 
obțină „înțelegere" din par
tea celorlalți, se scuză: 
„lertați-mă, sînt în serviciu", 
Liniștea părea un in
diciu că „argumentul" 
a avut efect. D_ar, 
dintr-a dată, de pe la mij
locul rindului, o altă voce 
intervine energic: „vă rog 
să -așteptați, și eu sînt tot

să aflăm unde își desfășoa
ră cele două persoane ac
tivitatea, adică instituția 
de unde pleacă fiecare cind 
și cum vrea. Cineva, insă, 
ne-a replicat: „Nu vă pier
deți vremea. Slnt multe bi
rouri din care se pleacă in 
timpul serviciului te miri ■ 
unde..."

Am renunțat, deci, la in
vestigația noastră, ■ dar nu 
definitiv...

Constantin lOVANESCU
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Pe agenda organizațiilor de partid

Dezvoltarea
cercetării

Colectivul Institutului de 
cercetare și proiectare mi
nieră pentru cărbune, avînd 
în frunte organizația de 
partid, își intensifică an de 
an preocupările pentru a- 
piicarea de noi soluții în 
vederea perfecționării teh
nologiilor de exploatare și 
preparare a huilei, extinde
rii mecanizării în abataje și 
la celelalte lucrări miniere. 
Paleta de preocupări a co
lectivului cuprinde căutări 
statornice pentru promova
rea de noi resurse energeti
ce și valorificarea superioa
ră' a cărbunelui extras, pen
tru alegerea unor soluții mo
derne în proiectarea o- 
biectivelor de investiții care 
să. asigure o eficiență spo
rită viitoarelor capacități 
de producție. în paralel, cu 
realizarea lucrărilor în
scrise în planul de ac
tivitate, o atenție sporită este 
acordată valorificării cer
cetărilor încheiate, acor
dării unei permanente asis
tențe tehnice întreprinderilor 
miniere, dezvoltării colabo
rării cu uzinele producă
toare de utilaje și întreprin
derile beneficiare.

O imagine sugestivă asu
pra activității colectivului 
ne-o facem așezînd față în 
față două cifre. Planul de 
activitate pe 1977 a cuprins 
345 de lucrări. La finele pe
rioadei, colectivul a rapor
tat realizarea unui număr 
de 424 lucrări. Plusul de lu
crări a fost obținut în ur
ma îmbunătățirilor aduse, 
pe parcurs, în organizarea 
activității fiecărui comparti
ment, în valorificarea cores
punzătoare a propriilor re
surse ale colectivului. Comi
tetul de partid, consiliul ști
ințific al institutului au ur
mărit îndeaproape și au a- 
nalizat periodic stadiul cer
cetărilor, pe faze de lucru, 
stabilind măsuri de optimi
zare, pentru realizarea lor 
în termen și chiar înainte de 
termenul planificat.

O recentă analiză de a- 
cest fel a scos în evidență 
noi disponibilități ale co
lectivului. în spirit construc
tiv, comuniștii - între care 
îi amintim pe Gheorghe 
Rancea, Horea Siemaschie- 
vici, Constantin Dascălu, 
Dumitru Schiopu, Lidia Mi-•••••••••••••<
• (Urmare din pag. I) 

diferențieri între meseriile din 
subteran nu deranjau proce
sul de producție, întrucît me- 
canizarea’era încă la începu
turile sale, astăzi această 
specializare îngustă devine o 
frînă în calea progresului 
tehnic. In mină, organizarea 
muncii cunoaște particulari
tăți specifice. Aici, lucrul se 
desfășoară în colectiv, în e- 
chipe sau brigăzi, rezultatele 
muncii depinzînd de fiecare 
om din formație. Experiența 
ne dovedește că cele mai bu
ne rezultate le-au obținut a- 
ceie brigăzi în care fiecqfe 
om poate efectua toate ope
rațiile cerute de procesul de 
muncă, indiferent de natura 
lor. De pildă, în aceste bri
găzi nu există timpi morți 
pentru așteptarea lăcătușu
lui care să repare defecțiu
nile la transportor, să monte
ze un tub de aeraj sau o țea- 
vă de aer. Brigada are chei, 
garnituri, șuruburi, dar, mai 
oles, oameni pricepuți care 
să le folosească.

Utilajele și instalațiile din 
subteran se află într-o conti
nuă perfecționare. Se genera
lizează comenzile hidraulice, 
se introduce automatizarea 
instalațiilor de transport, toa
te acestea pentru reducerea 
efortului fizic și obținerea u- 
nor rezultate mai eficiente 
în muncă. Noile instalații și 
utilaje solicită cunoștințe de 
mecanică, hidraulică și auto
matizări fără de care ele nu 
pot fi folosite la capacitate.

științifice
hăilescu, Alexandru Preda 
și alții - au reliefat cerința 
ce stă în fața colectivului 
de a acționa permanent pen
tru reducerea ciclului cer
cetare - proiectare - execu-, 
ție - valorificare în pro
ducție a lucrărilor. Au fost, 
de asemenea, reliefate u- 
nele lipsuri : nu s-a reali
zat întotdeauna o încărcare 
corespunzătoare de sarcini a 
tuturor membrilor colecti
vului; unele proiecte de lu
crări au necesitat completări 
în urma avizăriiîn faza de 
experimentare a ifnoi utilaje 
și echipamente au ieșit, la 
iveală lipsuri . de. concepție 
privind dimensionarea lor 
la condițiile concrete ale 
locului de muncă.

Comitetul de partid, biro
urile organizațiilor de ba
ză, consiliul științific din 
institut acționează cu răs
pundere în vederea elimină
rii acestor neajunsuri, pen
tru antrenarea întregului po
tențial creator al colectivu
lui la găsirea și aplicarea de 
noi soluții care să conducă 
la perfecționarea extracți
ei și preparării cărbunelui, 
prin desfășurarea unei acti
vități de cercetare superioa
re, în concordanță cu cerin
țele mineritului Văii Jiului.

Vasile COCHECl,

Blocul M-l cu magazine la parter, care se înalță în 
viitorul centru civic al Vulcanului va fi dat în folosință în 
acest an și va cuprinde 96 apartamente.

Foto : Ion LICIU•••••••••••••••«••••••••••«•••••••
Aceasta presupune ca toți cei 
care lucrează la un astfel de 
loc de muncă să aibă califi
cări multiple, să nu se aștep
te ca pentru o operație sau 
alta să intervină cineva din 
afara brigăzii. Apare astfel 
necesitatea creșterii gradului 
de pregătire profesională, 
respectiv policalificarea. A- 
ceasta presupune ca cei co

FORMAREA MINERULUI TEHNICIAN
re lucrează în lucrări miniere 
dotate cu instalații moderne 
să cunoască și să știe să fa
că toate lucrările necesare. 
Firește, cunoștințele lor trebuie 
să se refere concret la cerin
țele specifice locurilor de 
muncă din subteran.

Realitatea concretă ne a- 
rată că pregătirea profesio
nală a minerilor, a tuturor ce
lor care lucrează în mină tre
buie să se facă într-un ritm 
cel puțin egal cu cel al dotă
rii. in aces sens, la întreprin
deri se dispune de toate ti
purile de utilaje pe care să 
se facă instruirea, dacă nu 
la mina proprie, atunci la 
mina vecină. Prin grija parti
dului și statului s-au creat 
chiar in Valea Jiului condiți
ile necesare pentru creșterea 
calificării. Se impune în acest 
context ca organizatorii pro
ducției, conducerile colective

Să meargă transportul ca pe roate
• (Urmare din pag. I)

toată conducerea întreprin
derii ? Așa că mai repede 
nu se putea. Vom porni 
abatajul cu o oră înainte de 
terminarea schimbului. S-a 
lucrat încet dor bine. Alt
fel nu se putea - ne de
clara adjbnctul șefului de 
sectar.. "

Una din cauzele surpării, 
o aflăm de la șeful de 
schimb Gheorghe Nicoara : 
„Au lipsit vagonetele goale, 
abatajul a stat mai mult 
decît trebuia și acoperișul a 
cedat. Știți cum este cu 
transportul la noi ? Pe a- 
bataj . transportul cărbune
lui se face cu o mașină ra
pidă și puternică, pe ga
leria de bază cu căruța și 
la orizontul 475 cu roaba. 
Așa este", ■

Explicația este întărită și 
de șeful, de brigâdă care 
adăuga : „Abatajul îl ve
deți, e frumos, complexul e 
bun, oamenii au învățat să-l 
mînuiască - o parte din ei 
- ei bine, să meargă trans
portul ca pe roate și bri
gada noastră dă jumătate 
din producția minei ! Și asta 
acum, la început, pînă se 
specializează oamenii".

De la abatajul mecani
zat al Iui Costea Aftonic am 
trecut la un altul cu sus
ținere metalică individuală, 
unde lucrează brigada con
dusă de tînărul Vasile Dănă- 
lache. Nu avem cuvinte de 
laudă pentru a înfățișa a- 

aie întreprinderilor, comparti
mentele care răspund de 
pregătirea profesională să fo
losească larg și cu. maximă 
eficiență toate formele și 
mijloacele preconizate pen
tru ridicarea calificării profe
sionale a personalului mun
citor.

Creșterea gradului de pre
gătire profesională este ne

cesară nu numai pentru mi
neri, ci. trebuie să cuprindă, 
de asemenea, maiștrii și ingi
nerii. Nu se poate concepe 
maistru sau inginer care să 
nu fie stăpîn pe utilaj, ca 
maistrul din abataj să che
me maistrul mecanic să re
zolve anumite situații sau ca 
inginerul din abataj să che
me un electrician sau lăcă
tuș să depisteze o defecțiu
ne. Utilajul nou cere oameni 
noi, cunoscători în detaliu ai 
caracteristicilor tehnice ale 
utilajelor.

In urma indicațiilor da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitei 
în Valea Jiului a fost întoc
mit un program de asigura
re, pregătire și perfecționa
re a personalului pe perioa
da 1978—1980, program ai 
cărui obiectiv principal îi 

batajul care ar putea slu
ji pentru o lecție practică 
privind exploatarea cărbu
nelui prin abataje frșnîale cu 
susținere metalică individu
ală și pușcare.

- Din acest abataj pu
tem da 600 de tone de căr
bune. Dar..., cînd hu-i pre
siune suficientă de la pom
pe, cum, a fost ieri î.n schim
burile III și IV, cînd din. 
cauză că suitoarele nu au 
guri de rol și se produc 
foarte multe caramboale, 
cînd nu sînt goale... ne spu
nea cu obidă șeful de bri
gadă.

Cînd eram pe abataj, 
transportoarele, nu mergeau. 
La orizontul inferior, la rol,' 
era un carambol - un bul
găre de cărbune arurițase de 
pe linie trei vagonete. Cum 
s-a putut întîmpla ? Simplu; 
Suitorul dintre cele două 
orizonturi, fubat, nu are,gu- 
ră de rol. Cărbunele ce vine 
pe două transportoare de la 
cele două abataje, se pră- 
văleșt» de la un orizont di
rect în vagonete, la celălalt 
orizont. Este suficient să vi
nă un bulgăr mai mare și- 
gata carambolul.

Prin urmare, doi șefi de 
brigadă se angajează, își 
asumă răspunderea ca îm
preună cu ortacii lor să a- 
sigure planul minei și a- 
proape 200 de tone peste 
plan, cu o singură condiție 
- să meargă transportul.

Au dreptate, nu au drep
tate ?! ? Rămîne să analize
ze conducerea întreprinderii. 
Și conducerea combinatu
lui ar putea să le dea o mi
nă de ajutor în această a- 
naliză și mai ales în rezol
varea problemei.

Posibilități de extindere și diversificare 
a creației tehnice de masă

• (Urma r e din pag. I)

peni, de către un colectiv 
coordonat de ing. Tudor 
Geamănu, realizarea apara
turii pentru dispecerizarea 
proceselor tehnologice din 
subteran, de către cercetă
torul Petru Manea de la 
I.C.P.M.C., realizarea unor 
valoroase invenții de către 
electronistul Nicolae Boi- 
chescu sau cercetătorul Tu
dor Cătană de la C.C.S.M., 
conceperea și construcția u- 
nor utilaje miniere cu pa- ••••••••••••••••••••••••

constituie asigurarea elemen
tului de bază al forței de 
muncă miniere, și anume 
crearea muncitorului miner de 
tip nou.

Programul slujește scopului 
de a pregăti mineri și elec- 
trolăcătuși stăpîni în deplină 
putere asupra complexelor 
mecanizate din subteran și 
celorlalte utilaje și echipa

mente moderne cu care sînt 
dotate întreprinderile minie
re. Apar mutații calitative 
profunde în aceste profe
siuni, care schimbă conținu
tul lor vechi, viitorii condu
cători de formații de lucru 
devenind în măsură tot mai 
mare tehnicieni, oameni cu 
o calificare complexă, spe
cialiști cu un nivel de cultură 
generală și profesională ri
dicat și cu calități psihologi
ce superioare.

In cadrul acestui program, 
se desfășoară în toate în
treprinderile miniere cursuri 
de policalificare. Ele cuprind 
în prezent peste 500 de 
cursanți, dintre care peste 
350 sînt mineri care învață 
lăcătușerie și 150 lăcătuși 
care învață meseria de mi
neri. Stăpînirea perfectă a 
utilajelor și mecanismelor 
este principalul scop al aces

Pînă atunci vă prezentăm 
situația defecțiunilor din 5 
aprilie, numai în ceea ce pri
vește transportul cărbune
lui din blocul VI A, bloc 
în care se găsesc , cele do
uă abataje : între orele 
7,30-9 lipsă vagonete goa
le ; între orele 15,30 și 
17,30 sînt înfundate ambe
le descensoare. La ora 17,30 
descensorul 1 este desfundat, 
dar Ia ora 19,30 se mfundă 
din nou pînă la ora 20,45. 
De ia ora 1,45 este pus 
în funcție și cel de al doi
lea aescensor, dar la ora 
2,50 se înfundă din nou 
ambele descensoare pînă la 
ora 4 După 50 de minute 
de funcționare, la ora 4,50, 
sînt din nou înfundate • pî
nă la ora 5,30. Am insistat 
pe aceste descensoare pen
tru că se pare că nu exis
tă zi și schimb în care să 
nu provoace stagnări în eva
cuarea cărbunelui. Dar, .în
tre timp, cam în orele cînd 
descensoarele nu erau în
fundate, apăreau alte de
fecțiuni ; spre exemplu : ro
lul celor două abataje a fost 
înfundat între orele 0-1,20; 
la transportorul de pe fîșie, 
în abatajul lui Vasile Dănă- 
lache, s-a schimbat pinio- 
nul de la ora 19 pînă la 22, 
iar în dreptul orei 4,15 pe 
fișa de raport era trecut - 
lipsă goale.

Rezultatul acestor defec
țiuni s-a văzut în producția 
reafizată pe. ziua respectivă 
la mina Livezeni - 392 to
ne de cărbune -, cu ceva 
mai mult de jumătate din 
cît. poate da din abatajul 
frontal- unde lucrează bri
gada lui Dănălache.

rametri superiori, de către 
un colectiv coordonat de 
prof. Univ. dr. ing, Ion Ma
rian, de la Institutul de mi
ne, sînt doar cîteva exem
ple care ilustrează larga par
ticipare și diversitatea pro
blemelor ce constituie o-
biect de studiu pentru un
număr tot mai mare de oa
meni ai muncii. Pentru fie
care din ei, creația tehni
că reprezintă posibilitatea 
exprimării la un nivel su
perior a competenței și ex
perienței de muncă.

• •
tor cursuri. Faptul că brigă
zile din care fac parte cursan- 
ții cuprind oameni care cu
nosc și știu să execute toate 
operațiile permite o mai bu
nă organizare a muncii, con
duce la creșterea substanția
lă a productivității. Sporul de 
productivitate se soldează 
implicit în creșterea retribu
țiilor. Forma actuală de re
tribuire în acod progresiv a- 
re la bază tocmai asigurarea 
unui cîștig mai mare în con
dițiile depășirii planului de 
producție și a productivității 
muncii. De pildă, pentru de
pășirea productivității muncii 
cerută prin normă cu 1 pînă 
la 5 la sută, tarifele se ma
jorează cu 10 la sută, obți- 
nîndu-se un cîștig lunar mai 
mare cu 15 la sută. Pentru 
un miner de categoria a 5-a, 
treapta a lll-a, aceasta în
seamnă 530 lei peste retri
buția tarifară, iar la o depă
șire a productivității cu 20 
la sută se obține un cîștig 
peste retribuția tarifară de 
900 lei. Brigăzile devin toto
dată mai omogene, întrucît 
în componența formațiilor ca
re utilizează complexe me
canizate au acces cu priori
tate acei meseriași care po
sedă cunoștințele necesare, 
lată de ce se cer întreprinse 
toate măsurile pentru perfec
ționarea continuă a acestor 
cursuri, a acțiunilor de cali
ficare profesională în gene
ral. Calitatea lor influențează 
direct activitatea brigăzilor 
și conduce, pe seama pro
ductivității muncii, la cîști- 
guri sporite.

REGRETE TÎRZil
«pa- 
mult 

com- 
„pri- 
Tra- 
din

I 
I

Întîrziind la un 
har de vorbă", mai 
decît e firesc, în 
pania unor așa-ziși 
etern", cetățeanul 
ian Anama Mihuț,
Lupeni, a fost abandonat 
de aceștia, seara tîrziu, 
pe o stradă, într-o stare 
avansată de ebrietate. 
U.n . control al patrulei de 
miliție l-a găsit după o- 
ra 21 și i-a cerut să 
legitimeze. Deși om 
nic în activitatea sa 
toate zilele, T.A.M., 
flat sub influența 
fastă a alcoolului, a 
ceput să profereze

I

I 
I

se
paș- 

de 
ci

ne- 
în- 
in- 

jurii la adresa celor ce și 
făceau datoria. Cînd s-a 
trezit și-a recunoscut vi
na cu sincere regrete. 
Era însă prea tîrziu. Pen
tru atitudinea sa în con
trast cu normele corn-, 
pprtării civilizate, a fost 
amendat, contravențional 
cu 500 lei.

PEDEAPSA MERITATĂ
Eliberat din detenție un

de ispășise o condamna
re de doi ani pentru in
fracțiunea gravă de tîl- 
bărie, Lazăr Creju s-a' 
încadrat în muncă la o 
întreprindere din Lupeni. 
Ar fi putut să-și refacă 
viața, ■ să trăiască cinstit, 
din munca sa. Dar 
a dat cu piciorul aces
tei ■ posibilități, reintrînd . 
în conflict cu legea. In
tr-o seară a acostat o . 
tînără muncitoare de la. 
șantierul de construcții din 
Lupeni. Avea intenții rnîr- 
șave. Noroc pentru .,. vic
timă că au intervenit, la 
timp, cîțiva cetățeni, care, 
l-au dat pe individ în 
grija miliției. Ajuns din
nou în fața instanței, L.C. 
a încercat să facă pe 
inocentul. Fără succes în
să. A primit, pe merit, o 
pedeapsă aspră, fiind re
trimis de unde fițsese e- 
liberat.

„ZMEUL" DOMOLIT
Urcîndu-se în autobuz în 

centrul orașului Lupeni, cu 
intenția de a ajunge mai 
repede acasă, tînărul A- 
urel Preda a încercat să 
facă pe zmeul din po
veste, să-i sperie pe cei 
din jur cu o comportare 
huliganică. Se agăța de 
hainele oamenilor din jur, 
căutînd să se ia la har
ță cu cineva, la întîm- 
plare, proferînd injurii 
de nedescris. Nesuportîn- 
du-i toanele, cîțiva ce
tățeni, spre lauda lor, au 
intervenit cu promptitu
dine și l-au dus la mili
ție, unde A.P. s-a do
molit. Dar numai după 
ce a plătit o amendă us
turătoare pentru atitudi
nea sa ireverențioasă în 
public.

PARAZITUL
Pentru absențe nemo

tivate repetate, cetățea
nului Alexandru Porcișan, 
care lucrase la mina Băr- 
băteni, i s-a desfăcut 
contractul de muncă. O 
măsură justificată, luată 
de cei harnici, care nu 
pot și nu trebuie să to
lereze printre ei indisci- 
plinații. Numai că, în 
loc să-și caute o mun
că cinstită la o altă în
treprindere, A.P. s-a a- 
ciuit pe Jîngă cantina mi
nei Bărbăteni. 
de trei săptămîni, 
ce i se desfăcuse 
tractul de muncă (din

I
I

I

I 
I

III 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I

I
I
I
I
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I

I
I

Timp 
după 
con-

pînă în 26 februarie I) s-a 
strecurat printre cei ce ser
veau hrana caldă îna
inte de intrarea în mină. 
Dar în cele din urmă a 
fost descoperit... Prilej 
cu care ortacii i-au re
amintit că nu-i cinstit să 
obții pîine fără muncă... I 

IV.S. FENEȘANU, 
cu sprijinul maiorului de 

miliție Miron HANEȘ
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Cultură-artă ■ cultură-artă ■ cultură-artă ■ cultură-an

Universitățile 
cultural-științifice

trebuie să fie focare
de cultură și educație

Nu numai la Vulcan, ci 
la Lupeni și Petroșani 
constată că mai sînt 
cursuri la care există o 
bă participare. Această
tuație, ne spunea tovarășul 
Vasile Chirculescu, activist al 
Consiliului municipal al sin
dicatelor, se explică nu ațît 
prin orientarea cursului cit 
prin conținutul insuficient 
pregătit al temelor la care 
se adaugă nefolosirea unor 
modalități mai diverse, acli- 
vizante și atractive. Prin ur
mare, se cuvine ca în viitor 
să se acorde o mai mare 
atenție

„CÎNTAREA
ROMÂNIEI44

Intilnire

ex- 
a- 
de 

cu-

ex- 
în 

in- 
core 

d-

Miercuri, la Muzeul 
mineritului din Petroșani, 
artistul plastic amator La- 
dislau Schmidt a trăit cli
pe de emoție. înconju
rat de pionierii cercuri
lor de arte plastice care 
au venit să-i viziteze 
poziția, artistul plastic 
motor a fost asaltat 
întrebările micilor i 
rioși despre începuturile, 
tehnica și femele alese 
de artist în arta sa. Ar
tistul muncitor le-a îm
părtășit, cu dragoste, din 
secretele artei, subliniind 
însă, că a face artă pre
supune, în primul rînd, 
dragoste de frumos și 
multă, multă muncă. (I.L.)

Răspunzînd unor necesități 
’ contemporane de perfecțio

nare a cunoștințelor care 
trebuie să țină pasul cu ex
plozia informațională, 'cum 
numim în mod curent acest 
fenomen, în Valea Jiului s-du 
creat, în fiecare oraș, univer
sități cultural-științifice.
Aceste universități cu tradiție 
îndelungată și prestigioa
să în țara noastră, sînt 
create conform principiu
lui educației continue, o- 
ferind posibilități de desăvîr- 
șire a cunoștințelor pentru 
log te vîrstele.
- Universitatea __________

cultural - științi
fică din orașul 
nostru,: ne in
forma prof. Mir. 
cea Poenaru
(cqre îndepiineș- ediția a Il-a 
te . funcția de 
rector), are trei 
profiluri: științific; istoric, cul
tură și civilizație românească; 
de informare și formare tehni
co. Aceste profiluri sînt urma
te de aproximativ 625 de oa
meni ai muncii, de diferite 
vîrste și profesiuni, la 8 
cursuri. Cea mai bună activi
tate în acest an o are cursul 
„Modernizarea procesu
lui de producție în minerit" 
al cărui scop este de a con
tribui la formarea minerului 
- tehnician; se desfășoară la 
mina Vulcan și este condus 
de ing. Ion Vișan. Experiența 
acestui an îmi permite să 
spun că cele mai eficiente 
cursuri ale universității noas
tre sînt cele organizate în 
întreprinderi și au ca temati
că problematica economică 
specifică, actuală și de pers
pectivă. Așa se petrec lucru
rile și cu cursul de electro
tehnică, susținut la termocen
trala Paroșeni de ing. Gheor- 
ghe Dinea. Din felul cum 
sînt organizate și se desfă
șoară acum activitatea multor 
cursuri, noi studiem posibili
tățile cele mai adecvate și 
cerute de oameni, lată de ce: 
dacă tematica răspunde 
preocupărilor, unor zone de 
interes ale oamenilor mun
cii, cursurile sînt frecventate 
(așa cum sînt cele de cunoaș
tere și aplicare a legilor și 
cel de medicină și educație 
sanitară).

selecționării lectori
lor, capacității 
lor de a-și 
pune ideile 
forme mai 
teresante, 
să capteze
tenția auditoriu
lui pornind de 
la faptul că 
omul vine la 

un curs al universității cultu
ral-științifice din dorința de 
a afla ceva nou într-un do
meniu în care, fără îndoială, 
dispune de cunoștințe și ma

ne 
di-

nifestă preocupări, cum 
spune prof. Ion Cotescu, 
rectorul Școlii generale nr. 
3 Lupeni.

Activitatea universităților 
cultural-științifice trebuie să 
fie mai mult stimulată de a 
ll-a ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
pentru a contribui mai activ 
la viața .cultural-educatică 
a localității și la formarea 
omului nou. Profilul „Istorie, 
cultură și civilizație româ
nească" trebuie să trateze o 
temă amplă, generoasă și 
foarte atractivă: împlinirea 
a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat 
și independent. Numai prin 
abordarea unor astfel de te
me importante, în care lec
torul (chiar și invitați de pres
tigiu ai culturii) să aibă po
sibilitatea unei expuneri vii, 
cu aspecte mai puțin cunos
cute. Universitățile cultural- 
științifice pot deveni' intr-a
devăr instituții de cultură și 
educație căutate de oameni, 
eficiente în munca de forma
re a omului de azi, cu o 
conștiință înaintată.

T. SPĂTARU

®i

în satul Cîmpu lui Neag 
s-a desfășurat de curînd un 

, între 
ai

a- 
de

schimb de experiență, 
muzeografi, cercetători 
folclorului și locuitorii 
cestei străvechi așezări 
crescători de vite, purtători 
ai unor inestimabile valori 
ale artei populare din a- 
ceste ținuturi. Temele a- 
bordate în comunicările pre
zentate de etnografii Olim
pia Palomariu, Maria Săl- 
ceriu și Constantin Nelega 
s-au referit la istoricul Văii 
Jiului, probleme de etnogra
fie hunedoreană, și posibili
tăți de punere în valoare a 
bogatului tezaur etnogra
fic, existent pe aceste me
leaguri.

O revelație a acțiunii

că și a celor de uz casnic, 
datinile păstorilor în anu
mite perioade ale anului. «

Un alt moment, care pune 
în valoare acțiunea de cu
noaștere și conservare a fol
clorului, a fost vernisarea 
unei expoziții de artă popu
lară. Ghid a fost tot un om 
al satului, Sînziana Boroș, 
o țărancă harnică, păstră
toare șk, iubitoare de fru
mos, care și-a amenajat 
mic muzeu în propria-i
să. Sînziana Boroș ne-a pur
tat, în dulcele grai al păs
torilor de la izvoarele Jiu
lui de Vest, prin existența 
milenară a acestei așezări. 
Am admirat astfel frumoa
sele oprege, ștergare de 
peste 100 de ani, șurțe, lu
crate la război, ciupeagu și 

lemn, 
de 

si bo- 
bă-
cu

un
ca-

U revelație a acțiunii a 
fost întîlnirea locuitorilor sa
tului, dar mai ales a oas
peților, cu săteanul Lazăr 
Mihăiasă, care a prezentat, 
istoria satului Cîmpu lui 
Neag cu obiceiurile legate 
de confecționarea îmbrăcă
mintei, a obiectelor de mun-

poalele, plosca de 
bucceau'a și căpceaua 
băut apă, apoi cupa 
ta pentru lapte acru, 
dîniu, cioarecii, cusuți 
mărgică și faimoasele pricoi- 
țe de lină (din care una s-a

*

î
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Ca-n băile, de pulberi, sub cumpănă de soare, 
încinși cu diamante noptatic sclipitoare. 
Cu creșletu-n tărie, dibaci scormonitori. 
Scot roade ca de ambră arhaice comori!

Curg rîuri nestemate, tunînd pe verticale, 
Ca dintr-un țest teluric, spre inimi de furnale, 
1-un nechezat metalic, în albă viitură, 
Ce-nalță stîlpii gemeni sub crîncena nervură.

Puteri de fauri-atlași, smulg lamura opacă. 
Cu *îndîrjită rîvnă, sub chei de bolți atacă, 
Cînd fierbe sarea frunții fîntînă și izvor, 
Din albia tăcerii spre-a împlinirilor !

Dumitru NECHIFOR, 
miner, I.M. Petrila

Cum formăm artiștii
Unul dintre cele mai spi

noase aspecte din activitatea 
caselor de cultură și a clubu
rilor din Valeg Jiului este în
ființarea u,nor formații 
pretențioase din punct 
vedere artistic. Așa sînt 
mafiile de dans tematic 
cele de teatru. Dar nu 
vorba numai de constituirea 
lor (încercări, mai mult sau 
mai puțin reușite și viabile, 
au mai fost la Casa de cul
tură din Petroșani și la Lu
peni, iar acum la Vulcan), ci 
mai ales de pregătirea și 
activitatea lor continuă. Pînă 
nu demult era problemq, u- 
nei îndrumări de specialitate, 
competente. Dar aceasta s-a 
rezolvat : Școala populară 
de artă din Petroșani are în 
acest an un coregraf care, 
în mod aproape paradoxal, 
nu este solicitat. în privința

maî 
de 

for- 
și 

este

teatrului de amatori (numai 
la Petroșani și Lupeni exislă 
formații cu experiență), co
lectivul artistic de la Teatrul 
de stat „Valea Jiului" a fost 
repartizat în unitățile cultu
rale. Dar sprijinul nu este a- 
preciat așa cum se cuvine, 
de vreme ce formații nu știm 
să se fi înființat în acest an, 
deși promisiuni au fost. Insă 
au rămas promisiuni.

Dacă e să căutăm cauza 
acestei criticabile stări de 
lucruri, atunci vom spune fă
ră ezitare că este insuficientă 
muncă de căutare și promo-

Din veci, de la-nceputul exploziei solare, 
Esența din adincuri și-a tot schimbat tiparul; 
Răgazul dintre semne trecut e prin ulcioare, 
întipărit in lutul ce formei i-a dat harul.

Culorile, cind firea se arăta senină,
Le-am descintat cu mina slințită-n flori cu rouă, 
Și-n vatra cu arome de holdă și grădină, 
Suplețea veche-a formei om ars-o, tot mai nouă

Cu nume c/e fecioare și clinchete de stele, 
Măiastra-ntruchipare din lut, de lut legata, 
Din sîmburele vremii, spre liniștite mele, 
Se-adună, recompuse, ulcioarele pe roata.

amatori ?
vare a tineritor ta'entafi. La 
toate cluburile se cultivă (e 
cam mult spus, o recunoaș
tem) mai ales genurile muzi
cale care nu prea cer efor
turi : muzică ușoară și popu
lară. Așadar, deficitară este 
munca destinată cunoașterii 
tineretului, a atragerii lui în 
jurul cluburilor și caselor de 
cultură. Numai în acest fel 
— și folosind competența de 
specialitate artistică - vor 
putea nu numai să se înfiin
țeze, ci să activeze continuu 
și formații de teatru, și 
dans tematic. (T. S.)

de

Maria DINCA

Note de lectură

SCOATEREA CASEI
DIN PĂMÎNT

de C. Turturică

I
I 
I

I 
I
I 
I
I
I

• Spectacole. în sala 
Teatrului de stat vor fi 
prezentate spectacolele 
„O anecdotă provincia
lă" de A. Vampilov (as
tăzi, ora 18,30] și „Viață 
particulară" de Ovidiu 
Genaru (mîine, ora 
19,30).
• „Cinste ție, mineru

le, și muncii tale" este 
recitalul -de versuri pe 
care cenaclul literar „Or- 
feu" din Vulcan îl pre
zintă mîine (ora 17,30) la 
clubul sindicatelor 
tru tinerii din oraș, 
continuare va avea
o seară cultural-educativă 
susținută de formații ar
tistice de amatori.

pen- 
în 

loc

CARNET
tlllHIIUlUUZ/UIIIIIIIIII/l

I

I
I
I
I
I
I
I
I

clasat pe primul loc, în 
ierarhia celor mai frumoa
se cergi din toate regiunile

I a- 
nului trecut la Muzeul sa
tului din București). Cu o 
cuceritoare dezinvoltură, ghi
dul a prezentat apoi evolu
ția în timp a obieclplor, re- 
marcînd trecerea, cu vremea, 
de la culorile închise 
cele în 
biectele 
cele de 
evoluat 
cită de 
cestor plaiuri.

Reușita manifestare fol
clorică s-a încheiat în tă
răgănarea blîndă a doine
lor și cîntecelor de joc, in
terpretate de Angelica Un- 
gurici, Marioara Ionică, Ma
ria Roman, Emilia Vitejan și 
a celorlalte frumoase fete de 
pe Jiu, talentate soliste în 
grupul vocal al Căminului 
cultural.

Maria PREDOȘANU

tarii, expuse la sfîrșîtul

la 
tonuri mai vii. O- 
de îmbrăcăminte și 
împodobit casele au 
ca însăși viața feri- 
azi, a locuitorilor a-

Cartea prozatorului C. Tur
turică, „Scoaterea casei din 
pămînt" (Ed. Albatros, 1977) 
este o apariție de excepție în 
literatura noastră contempo
rană, pe care aș asemăna-o 
doar cu versurile explozive, 
de lumină statornică, ale poe
tului Mircea Dinescu. Compu
să din cinci povestiri, cartea 
rămîne, totuși, unitară prin 
vigoarea și prospețimea fap
telor, prin verva stilului cît 
și prin bunul obicei al auto
rului de a-și culege „pe viu" 

.— din viața omului muncitor, 
în special a constructorilor — 
actiumie, conflictele, substan- 

' ța, liant al operei. Cele trei 
nuvele „zidite" la mijlocul 
cărții - „Scoaterea casei din 
pămînt", „Adio, păsări săl
batice I" și. „întinde șleaul, 
țărane 1" — ar fi putut forma 
singure un mic și superb- ro
man, avîndu-l ca erou pe in
ginerul constructor Sofronie, 
om bîntuit de cultul muncii, 
fin psiholog și luptător decla
rat împotriva oricăror forme

de anchiloză în comportamen
tul unor indivizi izolați.

Imagini originale, mustind 
de seva vieții, și cu atît 
mai frumoase, inundă cartea 
dintr-o copertă în alta, lată, 
numai o mostră : „Ingine
rul Furtună stătu cîteva clipe 
ca capul în jos, ținînd gîtul 
încordat de parcă l-ar fi gî- 
dilat cineva sub bărbie și el 
se apără fără mîini". Pînă 
acum doar în „Marele sin
guratic" al lui Marin Preda 
am mai întîlnit o astfel de i- 
magine care trimite la obiș
nuitele practici omenești și 
exprimă o mare putere de ob
servație.

„Scoaterea casei din pă- 
mînt" este o carte inspirată 
din viața constructorilor, ca
re ne „scot din pămînt" ce
tățile, într-un aspru și con
tinuu efort. Literatura însăși 
pare că e „scoasă" din tur
nurile de fildeș de pămînt, a- 
colo unde este, de totdeauna, 
locul ei.

Marin LIVEZEANU

i

• La liceul industrial 
nr, 1 din Lupeni a a- 
vut loc, la începutul a- 
cestei săptămîni, faza pe

i cul-
au

. - la
nivelul anilor de studiu. 
Pe primul loc se situea
ză acum clasa a Vlll-a 
B.

• în cadrul „Festivalu
lui filmului artistic româ
nesc '78", organizat de în_ 
ireprinderea cinematogra
fică a județului Hunedoa
ra și Casa de filme nr. 
1, la cinematografele din 
Petroșani, Lupeni, Vul- . 
can, Uricani și Lonea au I 
avut loc ieri întîlniri ale I 
spectatorilor cu reali- I 
zatori ai filmului „Mere | 
roșii". Astăzi vor avea ■ 
loc întîlniri prilejuite de I 
filmul „Dincolo de pod". • 
Luni, la Orăștie va fi pre- I 
zentat în premieră pe I 
țară filmul „Aurel Vlai- [ 
cu", realizat de regizo- j 
rul Mircea Drăgan. .

• Brigăzile artistice I 
de la spitalele din Lu- * 
peni și Petroșani vor par- I 
ticipa astăzi, la Deva, la I 
o trecere în revistă pe | 
județ a formațiilor de | 
acest gen. i

școală a concursului 
tural-artistic la care 
participat cîștigătorii I



SIMBATĂ, » APRILIE 1978

FILMEColocviu consacrat
dintre forțele politice din Spaniadezarmării

MEMENTO
_____ \___________ ■ ___________

(Agerpres). - La 
încheiat lucrările 
consacrat proble-

’ PARIS 7 
Paris s-au 
colocviului 
melor dezarmării, organizat 
de Academia Diplomatică In
ternațională. Au participat 
reprezentanți din 48 de state, 
delegați ai O.N.U,, ai altor 
organizații internaționale, 
personalități ale vieții poli
tice franceze, ambasadori și 
cercetători universitari, co
respondenți ai presei fran
ceze și internaționale. Parti- 
cipanții la colocviu s-au refe
rit pe larg la necesitatea 
opririi fără întîrziere a 
cursei înarmărilor și trecerii 
xa înfăptuirea unor măsuri 
eficiente de dezarmare, im
perativ cerut de interesele 
fundamentale ale popoare
lor, de datoria și răspunde
rea tuturor față de cauza ci-

vilizației și progresului uma
nității.

Reprezentantul țării noas
tre, ambasadorul D. Ani- 
noiu, a prezentat comunica
rea „Necesitatea democrati
zării mecanismelor de nego
ciere din domeniul dezar
mării". e

El a expus poziția țării 
noastre cu privire la nece
sitatea democratizării pro
funde a negocierilor în do
meniul dezarmării, aceasta 
fiind problema tuturor po
poarelor, dezideratul vital al 
omenirii.

Lucrările colocviului de la 
Paris se înscriu ca o con
tribuție specifică de pregă
tire a apropiatei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii.

MADRID 7 (Agerpres). - 
Principalele partide de opo
ziție din Spania au acceptat 
în mod implicit apelul lan
sat în cursul dezbaterilor 
parlamentare ce au loc în 
prezent la Madrid de pre
ședintele guvernului, Adolfo 
Suarez, de a se menține în
țelegerea dintre forțele po
litice din țară, intervenită 
toamna trecută prin „pactul 
de la Moncloa", pînă la a- 
doptarea definitivă a Con
stituției, probabil în vara a- 
cestui an.

Se amintește că actualele 
dezbateri din Parlamentul 
spaniol au intervenit la ce
rerea opoziției, în urma re
manierii guvernamentale din

24 februarie a.c. Nu a fost 
prezentată însă nici o mo
țiune de cenzură.

Secretarul general a! Parti
dului Comunist, Santiago 
Carrillo, a apreciat că „pro
cesul de democratizare a 
Spaniei evoluează prea lent". 
Totodată, el a declarat că 
este satisfăcut de explicați
ile oferite de șeful guvernu
lui în legătură cu modul de 
îndeplinire a programului gu
vernamental. El a avertizat 
însă pe deputați că grupuri 
de presiune influente. din 
punct de vedere financiar 
încearcă să blocheze mersul 
Spaniei de la dictatură spre 
democrație și a insistat pen
tru o participa.e mai activă

a clasei muncitoare la deci
ziile politice.

Președintele guvernului spa
niol, A. Suarez, a declarat, 
la încheierea celei de-a doua 
ședințe plenare a Camerei 
Deputaților, că alegerile mu
nicipale vor avea loc după 
referendumul constituțional. 
El a arătat, de asemenea, că 
autonomiile provizorii de 
tare în prezent beneficiază 
șase regiuni spaniole vor a- 
vea foarte curînd un „con
ținut concret". în acest scop, 
săptămîna viitoare vor în
cepe negocierile cu Consi
liul General Basc.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Cîntecul lebedei ; 
Republica : Mama . Uni
rea : Vandana (l-ll) ; LO- 

de 
E- 

VUL- 
sub

NEA : Ținutul uitat 
timp ; ANINOASA : 
vadați din viitor ;
CAN : împușcături 
clar de lună ; LUPENI — 
Cullural î Scaramouche ; 
Muncitoresc : Frații mei, 
oăsări călătoare ; URI- 
CANI : Salvați orașul.

TV.

Situația din Nicaragua

Congresul P.C. din India
DELHI 7 (Agerpres). — La 

Bhatinda au luat sfîrșit lucră
rile Congresului ai Xl-lea al 
Partidului Comunist din India, 
care a adoptat o serie de re
zoluții în probleme actuale 
social-economice ale Indiei și 
în probleme internaționale. 
în cadrul ședinței de închi-

Moțiune a Adunării 
Republicii 

din Portugalia
LISABONA 7 (Agerpres). 

Adunarea Republicii din Por
tugalia a adoptat o moțiu
ne prezentată de grupul par
lamentar socialist și în care 
se exprimă protestul față de 
campania inițiată de liderii 
Partidului Social Democrat 
împotriva liniei politice a 
președintelui Ramalho Eanes 
- informează agenția ANOP. 
Moțiunea apreciază că decla
rațiile publice făcute împo
triva președintelui Eanes „le
zează prestigiul legitimității 
democratice, exercitarea ma
gistraturii prezidențiale și în
suși regimul democratic con
stituțional".
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Faptul divers 
pe glob

PLOt ARTIFICIALE
Organizația meteorologi

că Mondială (O.M.M.)' a 
hotărît efectuarea primelor 
sale experiențe privind pro
vocarea de ploi artificiale, 
în 1981, în Spania.

Experții din 10 țări, reu
niți la Geneva de la data 
de 3 martie pentru a sta
bili locul de desfășurare a 
acestor experiențe, au ales 
regiunea muntoasă care în
conjoară Valladolid-ul.

„TIGRIS" A FOST 
ABANDONATĂ

Cunoscutul om de știință 
și navigator norvegian Thor 
Heyerdahl a hotărît aban
donarea experienței sale 
privind posibilitățile de na
vigație în Oceanul Indian 
pentru ambarcațiunile din 
stuf. El a remorcat 
„Tigris" în afara 
portului Djibouti și, 
ce a descărcat toate mate
rialele științifice de la bord, 
a incendiat-o.

Hotărîrea a fost 
tă de refuzul mai 
state cu porturi la 
Roșie de a permite 
navei „Tigris" în 
respective.

ENERGIE

nava 
apelor

după

motiva- 
mulfor 
Marea' 

intrarea 
porturile

In codrul
Moscova a

RECÎȘTIGATĂ

metroului din 
început utiliza-

dere, delegații ou ales noile 
-organe de conducere ale 
partidului — Consiliul națio
nal al partidului și Comisia 
de control.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor congresului a fost 
rostit de Shripat Amrit Dange, 
președintele partidului.

Din partea Partidului Co
munist Român, la lucrările 
congresului a participat to
varășul Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C R.

MANAGUA 7 (Agerpres). 
în ultimele zile, Nicara
gua a cunoscut din nou o 
sensibilă deteriorare a situa
ției interne, ca urmare a de
monstrațiilor de protest or
ganizate de populația civilă 
din mai multe localități ale 
țării, împotriva regimului dic
tatorial al președintelui A- 
nastasio Somoza. După cum 
relatează agenția Prensa La
tina, noi incidente au fost 
semnalate în orașele Mana
gua, Masaya și Leon.

La Masaya, localitate si
tuată la 30 km est de capi
tala țării, elevii școlilor se-

cundare au ocupat clădirile 
a patru instituții de învăță- 
mint, pentru ă cere demisia 
mai multor profesori suspecți 
de a colaboră cu poliția gu
vernamentală.

De asemenea, indienii din 
cartierul Monimbo unde 
forțele militare au efectuat 
în luna februarie a acestui 
an o represiune sîngeroasă, 
soldată cu numeroși morți și 
răniți din rîndurile populației 
civile — au ridicat baricade 
pe străzi și au organizat noi 
manifestații în favoarea înlă
turării de la putere a dicta
torului Somoza.

Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager-

O.NiU.,
pres). - Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
adresat primului ministru al 
Israelului, Menahem Begin, 
un mesaj în care îi cere 
să procedeze la o retragere 
rapidă a trupelor israeliene 
din sudul Libanului - a a- 
nunțat un purtător de cuvint 
al organizației.

Informînd că procesul de 
constituire și amplasare a 
Forțelor O.N.U. în sudul Li
banului continuă, documentul

rea unui sistem prin care 
trenurile subterane restituie 
în rețeauna electrică o par
te din energia consumată.

In timpul experiențelor, 
care s-au realizat pe timp de 
noapte, cînd solicitarea me
troului este foarte mică, 
trenul subteran înzestrat cu 
dispozitivele respective, a 
„restituit" rețelei electrice 
în timpul frînărilor 10-15 la 
sută din energia consumată.

In prezent, trenul dotat 
cu instalația de recuperare 
a energiei circulă deja cu 
pasageri pe ii.nia inelară cu 
lungimea de 17 kilometri.

RACHETA SĂRACULUI

Un californian ambițios, 
Robert Truax, afirmă că a 
pus la punct o rachetă de 
concepție proprie capabilă 
să ducă in spațiu un om 
pină la altitudinea de 90 km 
și să-i asigure revenirea pe 
Terra. Totul — și aici e as
pectul „forte" a! invenției 
— la un preț de cost mai 
redus decît cel cu care îți 
realizează misiunile... Admi
nistrația națională a S.U.A. 
pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.Ă.S.A.) !

„Dacă racheta mea rezis
tă la testele efectuate la 
sol, primul zbor cu un as
tronaut la bord va putea a- 
vea loc după 18 luni", a 
declarat, optimist, inventato
rul, care precizează că n-a 
cheltuit „decît" 75 000 do
lari pentru construirea pre
conizatului vehicul cosmic, 
calificat, modest, drept „ra
cheta săracului".

transmis premierului Begin 
exprimă preocuparea secreta
rului general al O.N.U. în 
legătură cu modul de îndepli
nire a prevederilor rezoluției 
425 a Consiliului de Securi
tate privind retragerea tru
pelor israeliene din zonă - 
a adăugat purtătorul de cu- 
vînt.

TEL AVIV 7 (Agerpres). - 
Purtătorul de cuvînt al for
țelor O.N.U. în Orientul Mij
lociu a declarat, la Ierusa
lim, că „retragerea inițială"

„U 
loc 
de

a forțelor israeliene din 
du! Libanului va avea 
în două etape, în zilele 
11 și 14 aprilie.

La 11 aprilie, unitățile 
raeliene vor 
nea libaneză 
Arqoub pe o adîncime de 
2 3 kilometri, precum și por-

is-
evacua regiu- 

Marjayoun-

12,00 Telex. 12,05 Curs 
de limbă spaniolă. 12,30 
Roman-foileton. Familia 
PaHiser. Reluarea episo
dului 7. 13,20 Muzică dis
tractivă. 14,10 Incursiune 
în cotidian. 14,30 Melodii 
populare.-14,50 Efigii liri
ce. 15,10 Agenda culturaL 
artistică. 15,40 Stadion. 
17,20 Clubul tineretului. 
18,10 Săptămîna politică I internă și internațională.
18,30 Antologia filmului I pentru copii și tineret,
Fharles Chaplin. 19,30 Te- 

I lejurnal. 19,50 Teleenci- 
cLopedia. 20,20 Mari fil- 

Ime western. Duelul. Pre
mieră pe țară. 21,45 în- 
tîlnire cu satira și umo
rul... 22,15 Telejurnal. 
Sport. 22,25 Stelele cînte- 
cului și dansului. 23,00 în
chiderea programului.

RADIO i

I 
I

Jiunea de teren situată între 
Kankaba: și Shabaa pe . o a- 
dîncime de aproximativ 7 ki
lometri.

AMMAN 7 (Agerpres). - 
Regele Hussein al Iordaniei 
l-a primit pe secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, aflat într-un tur
neu prin mai multe capitale 
arabe. Au fost abordate 
probleme legate de restabili
rea solidarității și acțiunii 
unite a lumii arabe în vede
rea soluționării Conflictului 
din Orientul Mijlociu, - in
formează agenția iordaniană 
de presă, INA. Suveranul 
iordanian l-a informat pe 
secretarul general al Ligii 
Arabe în legătură cu agenda 
propusă de guvernul iorda
nian pentru preconizata con
ferință arabă la nivel înalt.

SECRETARII GENERALI ai 
partidelor comunist, demo- 
crat-creștin, socialist și so
cialist-democratic din Ita
lia, partide ale majo
rității parlamentare, au con
firmat din nou faptul că 

. „statul italian respinge orice 
șantaj" și că „nu va ceda 
în fața teroriștilor care l-au 
răpit pe Aldo Moro“, subli
niind, totodată, poziția aces
tor forțe politice de comba
tere hotărîtă a terorismului 
- relevă anentia ANSA.

LA CONSULATUL GENERAL 
al României din Kiev a avut 
loc o gală de filme docu
mentare românești.

AGENȚIA TASS ANUNȚA 
că Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei, a făcut o vizită de 
lucru în Uniunea Sovietică în 
intervalul 3—5 aprilie. Con
vorbirile sovieto-etjopiene 
s-au referit la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, situația 
din Cornul Africii și alte pro
bleme ale situației interna
ționale.

PREȘEDINTELE IOSIP BROZ 
TITO l-a primit, joi, în loca
litatea Karadjordjevo, pe pri
mul ministru ai Maltei, Dom 
Mintoff, aflat într-o vizită o- 
ficială în Iugoslavia.

GRUPUL TERORIST ITALIAN 
„Brigăzile roșii" s-a declarat 
autor al atentatului comis în 
cursul dimineții de vineri îm
potriva președintelui Asocia
ției industriașilor din Genova, 
Felice Schiavetti, care a fost 
rănit cu arme de foc în fața 
locuinței sale.

I
I

I
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Avancronică sportivă

• In lipsa fotbalului de 
pe prima scenă divizionară, 
atenția iubitorilor sportului 
cu balonul rotund se îndreap
tă duminică, după afinități, 
spre alte stadioane. Minerul 
Lupeni susține un joc pe te
ren propriu in compania e- 
chipei Avîntul Reghin, purtă
toarea autoritară a lanternei 
roșii din divizia B, se
ria a lll-a. In caz 
de victorie a Mineru
lui, conjugată cu înfrîngerea 
Victoriei tarei l'a Cugir, gaz
dele au posibilitatea de ' a 
sălta în clasament. Aceeași 
șansă o are și Minerul Vul
can în întîlnirea cu I.M. O- 
răștie. După usturotoarea în- 
frîngere de la Brezoi, Știința 
dorește reabilitarea în fața 
propriilor suporteri în meciul 
cu Unirea Drăgășani. în cam
pionatul județean se în'.îlnesc 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Paroșeni și C.F.R. Petroșani 
— Auto Hațeg. Toate întîini- 
rile de mai sus încep la ora 
11. Partidele din campionatul 
municipal dintre Utilajul Pe
troșani — Preparatorul Lu
peni, au loc sîmbătă, ora 16, 
pe terenul din Lonea, 
iar Sănătatea Vulcan — Fa
brica de oxigen, Preparatorul

Coroești — Minerul Dîlja în 
aceeași zi, ora 14,30, în cu
plaj pe stadionul doi al A- 
sociației sportive „Minerul" 
Vulcan. • La rugbi, începînd 
cu ora 8, se înfîlnesc pe sta
dionul din Lonea în campio
natul republican de juniori 
echipele C.S.S. Petroșani și 
C.S.S. Cluj, urmîrrd ca la ora

9,30, pe același teren, să se 
întîlnească Minerul Livezeni
— C.F.R. Cluj într-un meci 
contînd pentru divizia B. • 
Tn Campionatul județean de 
șah, seția Valea Jiului se în- 
tîlnesc Liceul Vulcan — Mine
rul Vulcan și Minerul Dîlja
- Știința Petroșani.

D. CRIȘAN
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5,00 Buletin de știri. 5,05 
Ritmuri matinale. 6,00 Ra- 
dioprogramul* dimineții. 
7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport. 8,00 
Revista presei. 8,10 Curie- I 
rul melodiilor. 9,00 Buletin I 
de știri. 9,05 Revista lite- I 
rară radio. 9,40 Ca trecu- | 
tu-ți mare, mare viitor i 
•— antologie de cîntece. | 
10,00 Buletin de știri. 10,05 i 
Șlagăre pe meridiane. , 
11,00 Buletin de știri. 11,05 I 
Atlas cultural. 11,25 Relief I 
interpretativ. 12,00 Buletin | 
de știri. 12,05 Din comoa- i 
ra folclorului nostru. 12,35 | 
Repere instrumentale. .
13,00 De la 1 la 3. In di
rect cu ascultătorii. 15,00 
Merididn-club. 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteoro
logic. 16,15 Radiodivertis- 
ment muzical. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Romanțe, me- i 
lodii concertante și cînte
ce de voie bună. 20,30 . 
Azi, în România. Carte ra
diofonică de reportaj. I 
20,40 Cadențe sonore. • 
Buletin de știri (ora 21,00). 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22,30 
Maratonul dansului. 24,00 
Buletin de știri. 0,05-6,00 
Non stop muzical nocturn. 
(Buletine de știri la orele 
2,00 ; 4,00 ; 5,00).

Loto I
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I
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Mica publicitate
VTND Skoda 1000 M.B. al- 42481 dimineața și 42849 du

bă, stare perfectă, telefon pă ora 16. (187)

ANUNȚURI DE FAMILIE

UN PROFUND omagiu a- 
ducem celui care a fost

SMARANDA MARIN
de la a cărui dispariție din
tre noi se împlinesc la 8 apri
lie doi ani. Amintirea lui va 
rămîne veșnic, pentru noi. So
ția Ioana, fiul Ionel, părin
ții.’(184)

GHEORGHE (Bebe) soț, Fă- 
nică frate, Vera, Miduța, Vă_ 
lerica, Mărioara cumnate, 
Sandu, Victor, curhnați, ne
poții și nepoatele, sub po
vara celor mai sfîșietoare du
reri, amintesc celor ce au cu-

câ s-au 
singur â- 
frămîn-

Rezultatele tragerii Loto 
din 7 aprilie 1978.

Extragerea I : 13 41 54 
55 77 35 3 43 48.

Extragerea a ll-a : 19
78 38 65 90 56 18 63 10.

Fond general de premii: 
1.170.355 lei

Report la categ. I 
388.686 lei.

J

noscut-o și iubit-o 
scurs 40 de zile de 
tate, dor, lacrimi și 
țări de la zguduitoarea des
părțire de cea care a fost 
dragă si scumpă învățătoare

BEJENARU ANGELICA
Nu te vom uita niciodată, 

scumpa noastră Angeluș, te 
vom plînge mereu și vom 
păstra în inimile noastre a- 
mintirea chipului tău frumos, 
bun și nevinovat. Trista co
memorare va avea loc dumi
nică, 9 aprilie 1978. (186)

E. G. C. L.
PETROȘANI

pune astăzi 

la dispoziția 

publicului

GAROAFE 
proaspăt aduse 

din seră
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