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PROPAGANDA VIZUALA
preocupări

colectivelor de 
din cadrul fiecărui 
de producție de a-și 
sarcinile zilnice plani- 

Astfel, sectorul II a 
suplimentar 228 de

CONTINUĂ SERIA 
RECORDURILOR 
DE PRODUCȚIE

6 280 de tone reprezintă 
noul record la producția zil
nică extrasă la mina Lupeni 
și a fost realizat marți, 25 
aprilie a.c. Remarcabile sînt 
strădaniile colectivelor de 
mineri 
sector 
realiza 
ficate. 
extras 
tone, sectorul IV, 105, secto
rul VII - 37 de tone, iar 
sectoarele I și V și-au depă
șit sarcinile ce le-au revenit. 
(Avram MIC Al

I. M. Dîlja - sectorul III

80 LA SUTA
DIN ANGAJAMENT
A FOST REALIZAT

400 de tone mai au de 
extras minerii sectorului III 
al minei Dîlja pentru înde
plinirea anagajamentului a- 
sumat în cinstea zilei de 
1 Mai. La realizarea acestui 
angajament - plus 2 000 
de tone - prin producțiile 
extrase suplimentar, ca ur
mare a creșterii productivită
ții muncii, au contribuit din 

, brigăzile conduse de 
Maxim, 

Pavel

y«i ni ui i»-i M w

plin, brigăzile 
minerii Valentin 
Gheorghe Ghicioiu, 
Șchiopu, Constantin Tomes- 
cu și Ștefan Mihai. (Aurel 
MARINESCU, tehnician).

Sectorul de investiții

AVANSURI IN LUCRĂRILE 
DE DESCHIDERI 
Și DE MONTAJ

In această lună, așa cum 
ne-a declarat șeful sectoru
lui investiții al I. M. Petrila, 
Ludovic Niedermeier, prin re
alizările obținute în primele 
două decade și jumătate, 
aici se vOr realiza peste pre
vederile lunare 30 ml lu
crări miniere de deschideri. 
Avansări peste plan obțin 
mai cu seamă brigăzile 
conduse de Vasile Pavel și 
Francisc Barabaș.

Oă informăm
CONTINUIND ACȚIU

NILE de muncă patrioti
că, pentru recuperarea din 
subteran și valorificarea 
cablurilor din cupru, în
cepute anul trecut — cînd 
au predat I.C.M. 2 800 kg 
de cupru —, uteciștii de 
la T.M. Uricani au strîns 
și pregătit pentru a fi ex
pediate, în primele 3 luni 
din acest an, peste 500 kg 
cupru. Pînă la 1 Mai ti
nerii de- la I.M. Uricani

încă de la începutul anu- 
i, Comitetul orășenesc de 

partid Vulcan a acordat o 
deosebită atenție bunei 
desfășurări a muncii politi
ce de masă, a întregii pro
pagande vizuale în vederea 
popularizării și explicării 
hotărîrilor adoptate de con
ducerea de partid și de 
stat și mobilizării colective
lor de muncă la înfăptuirea 
lor. împreună cu comitete
le de partid și birourile or
ganizațiilor de bază de la 
întreprinderile miniere Vul
can și Paroșeni, Fabrica de 
stîlpi hidraulici Vulcan, 
E.G.C.L., șantierul de cons
trucții și alte unități, a fost 
analizat modul în care pro-

mult deeît ortacii 
CiheorgLii Scorpie.

^— Întreaga mină

T
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scris 
mai

Drumul spre orizontul 
14 e lung, dar Laurențiu 
Kelemen are o brigadă 
tînără, numai ortaci cu 
pasul mare și repede, cu 
umeri căliți în robustețe 
și tari ca piatra, puter
nici și încercați în des
chideri rapide spre „au
rul brun", din pămîh- 
turi. 4 schimburi a șa
se ore, 100 de brigadieri 
într-o rotire neostenită 
și aprigă, care trimit pe 
crațere, benzi și vago- 
nete nu doar ce-i 
pe hîrtie, ci mult 
mult.

— Aici, la mina 
câni, îi zic brigadierului 
care tocmai a ieșit din 
„șut", ritmicitatea se 
pare că-i la sa acasă. 
Directorul Carol Schre- 
ter, într-un calcul apro
ximativ, mi-a vorbit 

•despre constanța celor 
200 tone suplimentare 
pe zi. N-a uitat să-mi 
amintească și succesele 
obținute de brigada du- 
mitale. Se spune că în 
ultima vreme țineți 
fruntea, dați. mai

Uri-

(Continuare în pag. a 3-a)

• (Continuare în pag. a 2-a|

vor ridica cantitatea de 
cupru recuperat la 1 000 
kg. (T.V.)

IN CARTIERUL „VIS- . 
COZA" din Lupeni, con
structorii au început înăl
țarea unui nou bloc de 
locuințe, K2. Prevăzut 
pentru predare la finele 
lunii mai, blocul va cu
prinde 20 apartamente de 
confort sporit, cu 3 și 4 
camere. (A.H.)

CINECLUBUL „MIN- 
FILM" al studenților de

mo- 
m un

ei

paganda vizuală constituie 
un factor catalizator în în
treaga activitate de 
bilizare a oamenilor 
cri la înfăptuirea ritmică 
sarcinilor de plan.

Ca urmare, încă din pri
ma lună a anului au fost lua
te măsuri de reactualizare a 
propagandei vizuale. La I.M. 
Vulcan și I.M. Paroșeni, în 
incintele minelor, în sălile 
de opel te întîmpină pa
nouri, lozinci, grafice, vi
trine ale calității produse
lor care sînt sugestiv rea
lizate, plasate în cele mai 
vizibile locuri. Aici există a- 
fișate, pe panouri mari, an
gajamentele colectivelor de 
muncă pe anul 1978, chema-

calitatea om", 
spre „calitatea 

cărbune"
lui

mer
ge mal bine, e de păre
re Laurențiu Kelemen. 
Asta reiese și din anga
jamentul anual depășit 
eu cîteva mii de tone 
în prag de 1 Mai. In 
ceea ce privește brigada 
pe care o conduc, avem 
încă destule lucruri de 
pus la punct. Mă refer 
Ia calitate în primul 
rînd. Nu-i de ajuns să 
fie stratul bun. Contea
ză și cum valorifici a- 
cest strat. Cum îl selec
tezi la pușcare, cum se
pari cărbunele și cum 
îl trimiți la suprafață...

— ... ca produs finit I 
-— Vedeți, tocmai aici 

e aici. Mulți raportează 
„calitatea" la ceea ce 
văd în siloz și în va
goanele pentru combi
natele siderurgice și ter
mocentrale. Nimeni în
să nu se întreabă de 
unde începe calitatea. 
Ei bine, cît va fi lumea, 
,,calitatea muncii", deci 
a produsului, se va naș
te din „calitatea om".

Laurențiu Kelemen 
surîde. Deși tînăr, pe 
chip î se citește o um
bră de oboseală. , 
Ștefan GHEORGHIU
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la I.M. Petroșani a obți
nut un prestigios succes 
la festivalul cinecluburi- 
lor care a avut loc la Sa
tu Mare între 22—23 a- 
prilie a.c. sub genericul 
„Ecou sătmărean". Filmul 
de ficțiune ,,Zidul" al ci- 
neclubului studențesc a 
obținut locul I, iar filmul 
de animație „Supraexpu- 
nere" locul II. (Ștefan 
Costea, student)

oă informăm Bogatele realizări obținute de către harnicul colectiv de mineri condus de Francisc 
Kovacs de la mina Petrila situează brigada pe loc de frunte în întrecerea minerilor pentru 
mai mult cărbune.

popularizării expe- 
produc- 

și cri- 
munci- 
printre 

îl

rea la întrecere a minerilor 
din Paroșeni și răspunsul mi
nerilor de la I.M. Vulcan. La 
aceste unități, comitetele de 
partid și comitetele sindica
telor acordă o deosebită a- 
tenție j 
rienței înaintate în 
ție, a obiectivelor 
teriilor inițiativelor 
torești . valoroase 
care un loc de frunte 
ocupă inițiativele cu o ma
re putere de aplicabilitate, 
cum sînt: „Brigada înal
tei productivități", „Contul 
colector de economii al sec
torului", „Brigada de pro
ducție și educație socialistă" 
și altele, a căror eficiență 
s-a soldat în această lună cu 
extragerea unor însemnate 
cantități de cărbune peste 
plan. De remarcat faptul că 
la I.M. Vulcan, la fiecare a- 
bataj unde lucrează brigăzi 
care aplică inițiative 
loroase, este amplasată 
tăbliță pe care este 
scris, de exemplu : „La

Aurel BlRLEA, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid Vulcan

va- 
o 

în- 
a-

• (Continuare în pag. a 2-a)
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Intensificarea ritmului de execuție pe șantierele

delocuințe impune

Poligonul de prefabricate sâ producă 
la capacitatea maximă

pre- 
este 

.materie 
mult

Pentru șantierele de lo
cuințe ale Văii Jiului, activi 
tatea poligonului de 
fabricate din Livezeni 
o sursă vitală de „ 
primă". Cu atît mai 
în acest an, cînd planul șan
tierelor s-a dublat față de 
cel precedent și cînd în 
structura de lucrări, con
form soluțiilor adoptate prin 
proiectare, cîștigă rapid te
ren utilizarea elementelor 
industrializate. Această ten
dință firească conduce chiar 
la „neacoperirea" necesaru-

încheierea 
lucrărilor Plenarei 
Consiliului National 

al Oamenilor Muncii
Miercuri, au luat sfîrșit lu

crările Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii, desfășurate sub președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Participanții la lucrări au 
întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sosi
rea în sala Radiodifuziunii, 
cu vii aplauze, cu ovații în
delungate. Cei prezenți - 
reprezentanți ai tuturor oa
menilor muncii din întreaga 
țară - au dat glas senti
mentelor de stimă și înaltă 
prețuire pe care întregul nos
tru popor le nutrește față 
de secretarul general al 
partidului, pentru activitatea 
sa neobosită pusă în sluj
ba cauzei progresului, bună
stării și fericirii întregii noas
tre națiuni.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc tovarășii 
losif Banc, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Vir
gil . Trofin, llie Verdeț, Va- 
sile Patilineț, precum și alți 
membri ai Biroului Execu
tiv și ai Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Pe marginea punctelor în
scrise la ordinea de zi a 
plenarei, au luat cuvîntul to
varășii Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Magdalena Fili- 
paș, director general al Cen
tralei industriale a bumbacu
lui, Mihail Fiorescu, ministrul 
industriei chimice, Kallos 
Balasz, maistru la întreprin
derea de cazane mici și' ar

de
a-

pre-

lui șantierelor prin capaci
tățile de prefabricare ale 
poligonului, motiv pentru 
care la nivelul Grupului 
șantiere al T.C.H. s-au 
doptat programe care 
conizează execuția elemen
telor prefabricate, de com
plexitate redusă, pe plat
forme special amenajate la 
Lupeni, Petroșani și Vulcan.

Rezultă deci cît de im
portant este ca ritmul 
prefabricare din poligon 
platformele aferente să 
mențină la cote maxime. 

zătoare Cluj, Ion Sălăgean, 
miner la întreprinderea mini- - 
eră Lupeni, Francisc Karol 
Lamm, maistru la întreprin
derea „6 Martie" - Zărnești, 
Nicolae Lazăr, frezor la în
treprinderea de mașini grele 
București, Vasile Cădariu, di
rector al întreprinderii 
„Unio" - Satu Mare, Vater 
Gabrian, director general al 
Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase - Baia 
Mare, Maria Magheț, mun
citoare la întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița, 
Dumitru Mihai, director al 
întreprinderii de autoturisme 
Pitești, Ion Chiriță, maistru 
la schela de extracție Videle, 
Viorel Husea, director ge
neral al Centralei industri
ale de autocamioane Brașov, 
Costache Hergelegiu, sudor 
la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" — Brăila, 
Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, Andrei 
Csilag, secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R., 
Gheorghe Buruc, lăcătuș la 
întreprinderea „23 August - 
București, și Valeriu Ceoceo- 
nică, director general al In
stitutului central de cercetări 
pentru electronică, electro
tehnică, automatică, mașini- 
unelte și mecanică fină 
București.

După încheierea dezbateri
lor, plenara a aprobat în 
unanimitate Raportul cu pri
vire la desfășurarea adună-, 
rilor generale ale oamenilor 
muncii, care au avut loc în 
perioada ianuarie-februarie 
1978, și modul în care au 
fost aplicate hotărîrile adop
tate de Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii din oc- 

• (Continuare în pag. a 4-a)

Prin, rezultatele lunii mar
tie, cînd la Livezeni s-a 
înregistrat cea mai înaltă 
producție fizică lunară re
alizată vreodată în poligon 
- 1 263 mc prefabricate, 
constructorii de aici au do
vedit că înțeleg just ro
lul și contribuția ce o au 
în spirijinirea șantierelor. 
Neîndoielnic că, în aprilie, 
odată cu îmbunătățirea con-

A. HOFFMAN
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Nu numai
de respect...
Luni, 23 aprilie, ora 

în magazinul alimentar
16. 
cu 

autoservire nr. 22 din car
tierul „Aeroport" Petroșani, 
cîțiva cumpărători aștep
tau răbdători în. fața tej
ghelelor pentru mezeluri- 
brmzeturi și de dul
ciuri. Nu-i servea nimeni. ■ 
Trei vrnzătoare, erou o- 
cupate, în văzul celor ce 
așteptau la rînd, cu... tri-

cupef, de lăcomie de a pu
ne mîna pe ce-i mai 
înaintea tuturora, în 
na' cumpărătorilor. O 
pucătură care scoate 
iveală lipsa de respect fa
ță de cei îndreptățiți să 
ceară o fi serviji în mod 
civilizat și corect, o menta-

bun, 
dau- 

a- 
la

mite în acea zi derogări 
civilizată.
de la 

multe din- 
celor 5

de la servirea 
Concret, pornim 
„amănuntul" că 
tre I ucrătoarele 
subunități ale magazinului 
nu poartă, lunea, ecusoa
ne.
- L-am uitat sîmbătă la 

halatul pe care l-om dat 
la spălat, se dezvinovățește 
Aurica Oița de la Dieteti- 

fiind 
de 
la

ce, argumentul ei 
repetat ca un ecou 
Agneta Kecsekei de 
Pîine.
- Să-mi spuneți și 

pentru ce mă notați, 
interpelează Cornelia 
lățan, de la prima 
nitale, aceea fără 
cu vitrina goală. 
...pentru ecuson ? Credeam 
că pentru o treabă mar se
rioasă.

Mai amintim faptul 
alte lucrătoare nu 
tau ecusoane, că la 
bunitatea de produse 
cărești vînzătoarea a 
pentru o vreme, lacătul la 
ușă, să dea un... telefon, 
apoi discuta dincolo 
tejghea cu un cetățean 
și că magazinul nr, 
este condus de Irina 
păru și Maria Bărcan.

Una și cu una fac do
uă, tovarăși din conduce
rea I.C.S.A. și A.P. Petro
șani. Dovediți-ne 
semnalate luni 
datorează 
întîmpțări 
contrar, 
rul 
că, 
16,

ne-

»• ■ ușceprcru ia r fuu, uu... iii- 

ț erea unor stive . de suporți 
cu ouă. Alegeau 
sparte, de cele

ci pe cele mai
de „celelalte", 

te puneau sepa-
litate anacronică de 
permis în comerțul nostru 
socialist.

încărcați 
nu ouăle 
nesparte, 
arătoase, 
Cu grijă, 
rat pe cîțiva suporți. In
trigat de această „activi
tate* prin care vînzătoare- 
le respective etalau o a- 
titudine condamnabilă, de 
lipsă de bun simț față de 
clientelă, un cumpărător a 
întrebat : „Lg -raionul ăsta 
nu vinde nimeni Cu 
figură plictisită, una 
cele trei vînzățoare 
îndreptat spre tejghea, 
cepînd să servească, 
cînd celelalte s-au ■ făcut 
că nu aud nimic. întreba
te de uiv- pit cumpărător, 
ce vor 
alese, 
răspuns 
„Sînf 
lege

sau
V. STRAUȚ

să 'facă cu
una din ele a 

în silă parcă : 
pentru niște co- 

~ de-ale noastre". 
Lăsînd la o parte faptul (i- 
nadmisibit) că și-au părăsit 
locurile de muncă, ne a- 
rătăm totalul dezacord cu 
această apucătură, de pre-

M° amăgesc 
ouăle câ a fost ° înt 

și știu bine că 
cetea de la m 
limentar nr.
Petroșaniului 
fel. Pornesc 
decata că dacă, luni du- 
pă-amiază, piața este în 
relache, și ele își pot per-

16 din 
judecă

de ia

unei
sau, 

afișați

mie 
mă 

Gă- 
șubu- 
firmă, 
Aaa,

câ ș i 
pur- 

su- 
pes- 
pus,

de 
etc.

16 
Stu-

că cele 
seara se 

stupide 
în caz 
în ora-

unității, să știe lumea, 
lunea, ia unitatea 
e..., relache.

nr.
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Realități ale Vuieanulul zilelor noastre

0 mie de mlădii fi primesc educația preșcolara
Prin activitatea educativă, 

de formare a copiilor pen
tru școală și viață, grădi
nițele din Vulcan își reali
zează în condiții bune sar
cinile care revin învățămin
telor preșcolar. Peste 1 000 
de copii din orașul nostru se 
-pregătesc acum în 6 gră
dinițe, ceea ce reprezintă 
o cuprindere sută la sută a 
celor de 5 și 6 am și de 
82 la sută a celor de 3-5 
ani. Preocupările educatoa
relor în procesul instruc- 
tiv-educativ, de sprijinire a 
fiecărui copil pentru, a se 
integra. în condiții optime 
în școală, corespund con-

dițiilor foarte bune create 
fiecărei unități de învâță- 
mînt, prirr grija partidului 
și statului nostru. Funcția 
educativă și socială a gră
dinițelor din Vulcan se con
cretizează înfr-o permanen
tă muncă de perfecționare a 
metodelor pedagogice, în 
cunoașterea particularități
lor psiho-fizice ale copiilor 
și printr-o fructuoasă co
laborare cu părinții - mi
neri, preparatori, construc
tori, energeticieni. O satisfac
ție pentru munca noastră este 
atunci cîn-d vedem cum se re
alizează, grin forme atrac
tive, capacitatea și posibi

litățile creatoare, caracteri
zată de inventivitatea și 
fantezia specifice. vîrstei 
mici a copiilor. Procesul de 
educație care se desfășoa
ră în grădiniță, sprijin pre
țios pentru oamenii mun
cii, exprimă atenția pentru 
tineret a partidului nos
tru a cărui politică este 
coordonată în mod consec
vent de un principiu funda
mental : grija față de om.

Eugenia MITROFAN, 
directoare 

a grădiniței nr. 6 Vulcan

Operațiile executate de medicul Mihai Bănacu și colabo
ratorii săi pot fi urmărite la televizorul pilot - un aparat 
modern cu care a fost dotat noul spital din Petroșani.

• (Urmare din pag. I) 

cest abataj se apiică ini
țiativa : „Brigada înaltei
productivități", preluată pî- 
nă în prezent de 15 brigăzi 
în care lucrează peste 300 
de mineri"'.

Atît ia cele două între
prinderi miniere, cit și la 
F.S.H. și secția de preparare 
a cărbunelui, există o per
manentă preocupare pen
tru evidențierea zilnică a 
rezultatelor obținute în în
trecere, pentru stimularea 
brigăzilor și a echipelor ca
re abțin succese deosebite în 
depășirea sarcinilor de pian. 
La I.M. Vulcan și I.M. Pa- 
roșeni, paralel cu activita
tea desfășurată în vede
rea cunoașterii, însușirii și 
aplicării hotărîrilor de partid 
are loc actualizarea perma
nentă a propagandei vizu
ale în vederea populariză
rii și însușirii legilor. La 
I.M. Paroșeni, există un pa
nou : „Legile țării, legile 
noastre" unde sînt afișate 
extrase din legi, redactate 
citeț; la I.M. Vulcan, pe 
un parrou intitulat : „Hotărî
rile consiliului oamenilor 
muncii" sînf afișate opera
tiv, toate hotărîrile pe care 
le ia consiliul oamenilor 
muncii de la această în
treprindere.

Pentru evidențierea celor 
care efec'uează lucrări de 
calitate cît și pentru com
baterea lucrului de mîrr- 
tuici'ă, a rebuturilor, la cele 
două întreprinderi miniere, 
cît și în alte unități econo
mice din orașul Vulcan sînt 
amplasate, în locuri vizrbi-

PR0PA8ANDA
VIZUALA

le „Vitrine ale calității", în 
fața cărora au loc dezba
teri între echipe, brigăzi pe 
tema calității producției și 
a produselor.

O mare atenție se acordă 
popularizări de către în
treaga propagandă vizuală 
a sarcinilor ce reies din do
cumentele Conferinței Na
ționale a partidului pri
vind sporirea eficienței e- 
conomice, valorificarea ex
perienței pozitive, economi
sirea materialelor, a ener
giei electrice, ridicarea ca
litativă a întregii producții, 
precum și din hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. dirt 
22-23 martie a.c. cu pri
vire la participarea la be

neficii a oamenilor mun
cii și perfecționarea con
ducerii și planificării eco- 
nomico-financiare.

Pentru combaterea acte
lor de indisciplină, a ten
dințelor de chiul și nepăsa
re și înlăturarea unor stări, 
de lucruri necorespunzătoa
re, gazetele. de perete și 
satirice de. la foaie unități
le economice publică cari
caturi, epigrame, articole 
prin care se critică cu as
prime cretele de? indisciplină 
și autorii lor.

Desigur că în ceea ce 
privește folosirea efici
entă și operativă a întregu
lui arsenal al propagandei 
vizuale-în vederea mobili
zării oamenilor muncii ta în
deplinirea și depășirea sar- 
c mior de producție-, mai 
avem încă de lucru, în spe
cial, pe șantierele de cons
trucții. De aceea, ne pro
punem ca în'viitor să in
sistăm mai mult ca fieca
re comitet și organizație de 
partid să promoveze cu 
mai multă consecvență, for
me viabile, operative ale 
propagandei vizuale cum 
sînt : anunțurile zilnice, che
mări . scurte, știri și altele, 
realizate simplu, dar atrac
tiv și așa cum se cere în 
această etapă, cu o efici
ență sporită.

Lucrare de artă 
monumentală
In sala de sport din 

Vulcan a început reali
zarea mozaicului „Mine
ritul, azi", lucrare de 
artă monumentală care 
va împodobi fațada Li
ceului industrial din lo
calitate. Proiectul, sem
nat de artiștii plastici 
Elena Bianu și Iosif Tel- 
lmann, reprezintă o 
compoziție a cărei ex
presivitate plastică și 
cromatică operează cu 
simboluri figurînd spe
cificitatea social-econo- 
rnică și umană din Vul
canul zilelor noastre. 
Deocamdată, mozaicul 
este pregătit, în mărime 
naturală, Ia sol, opera
ție delicată și anevoios 
executată, eu participa
rea proiectanților, de un 
colectiv de profesori de 
desen — Emil Csatai, 
Pavel Benta, Ion Arde
lean», Alexandru Ra
dulescu, Ildiko Szegedi 
—, colaboratori ai fon
dului plastic, filiala Pe
troșani. (T.S.)

î
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Poligonul de prefabricate să producă la
• (Ut b oi » ' dwt pog t|

dițiilor de climă, care 
fluențează activitatea 
poligon, desfășurată 
spații deschise, producția 
trebuia să sporească. Dor, 
în realitate, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Contrar 
unei evoluții firești, realiză
rile din luna aprilie s-au si
tuat, în numeroase zile, sub 
nivelul celor din martie. Ca 
urmare, între primele 
cade ale lunilor martie 
aprilie se înregistra o

in
dia 

în

de
și 

„ di
ferență de cco. 50 mc. La ju
mătatea lunii aprilie activita
tea se redresase oarecum, 
pentru ca în 20 aprilie să 
se producă, din nou, 3oar 
45 mc/zi, față de media 
zilnică necesară de prefa
bricate, de cca. 75 mc.

Căror cauze se datorea
ză o atare stare de lu
cruri total necorespunzătoa
re ? lată o întrebare pe ca

re om odresot-o direct u- 
nor membri ai colectivului 
din poligon.

Subinginer Miron HORGA, 
șeful poligonului : în luna 
martie om beneficiat de o 
aprovizionare materială e- 
xemploră, const!nd din pla
să pentru armături, trident, 
pohstiren ele. în luno a- 
ceosta au apărut însă nu
meroase goluri în aprovizio
nare. Resimțim îndeosebi 
lipsa plaselor, elemente prin
cipale în structura prefa
bricatelor. Funcționarea sta
ției „Elba", aparținînd ba
zei de producție a grupului 
T.C.H., a fost, de asemenea, 

martie decît în 
am luat în a- 

măsuri pentru 
ritmului de 

vizînd întreti-

V...-
moi bună în 
aprilie. Deși 
ceasta lună 
intensificarea 
prefabricare, 
nerea mai bună a utilajelor, 
a macaralelor în special, în
tărirea formațiilor de lu
cru, creșterea fondului de

timp, totuși rezultatele 
fost mai slabe. începînd 
ziua de 11 aprilie, s-a 
simțit puternic lipsa f ’

av 
cu 
re

simțit puternic lipso plase
lor, astfel îneît în 12 
priite om realizat cea 
mică producție zilnică, 
mc prefabricate - mai 
țin de jumătate din 
citate. Cel mai mult 

a- 
moi

32 
pu- 

COpC- 
au

fost afectate platformele 
din Vulcan, Lupeni, Petroșani 
și, recent. Dricarii, fără de 
care necesitățile șantierelor 
nu pot fi acoperite, chior 
dacă noi am produce la 
copocitate. De altfel, la Pe
troșani lipsesc pînă și pro
iectele pentru planșeele u- 
nor blocuri ce se vor cons
trui pentru ministerul cons
trucțiilor industriale.

Vasile LEUȘTEAN, betonist, 
șef de echipă : Vremea bu
nă este favorabilă intensi
ficării ritmului în investiții. 
La poligon, la fel. împreu
nă cu echipa condusă de 

Vasile Bechearju, turnăm be- 
toanele în două schimburi 
prelungite. Cu ajutorul - fie- 
rar-betoniștilor și dulgheri
lor conduși de Imbre Totn 
și, respectiv, ZoItanJotoș, 
am reușit să reaUad^Bkzll- 
nic, pînă la 75-8a(BBpre- 
fabrrccte. Acest ritm a stag
nat însă de nenumărate ori, 
în aprilie, din cauza lip
sei în poligon o plasei pen
tru armătură. Sosirea nerit
mică a plasei de Io Deva, 
îndeosebi în a doua deca
dă a lunii, a determinat, 
practic, oprirea activității în 
unele zile. Pe de altă par
te, în luna aprilie au fost 
dese defecțiunile fa stația 
de betoane din. Livezeni, ca
re ne deservește. în luna 
martie, am reușit să depă
șim substanțial productivi
tatea muncii pf'anificată pe 
membrii formației, realizînd 
un coeficient de cîștig de

toate
■ să re-
i supe- 

ridicat 
din mar-

maistru 
zile 
s-au 

în 
ter-

capacitatea
1,5. în aprilie, cu 
că era de așteptat 
alizăra productivități 
rioare, nu ne-am 
nici la nivelul celor < 
tie.

Nicalae ZIGREA, 
constructor : în ultimele 
afe ’ decadei a doua, 
înregistrat și deficiențe 
asigurarea agentului 
mic folosit pentru întărirea 
betoanelor. Urmarea ? Creș
terea duratei de folosire a 
tiparelor pentru o singură 
„șarjă" a redus capacitatea 
zilnică de prefabricare în 
poligon.

Prezentate sintetic, cele 
trei opinii pun în evidență 
un fapt incontestabil: 
cauza unor deficiențe, 
asigurarea materială a po
ligonului, realizările funii 
aprilie la prefabricate se si
tuează mult sub nivelul exi
gențelor pe care activitatea

din
în

maximă
i med iot p și în perspectivă a 
șantierelor le reclamă. Fără 
îndoială că prin perfecțio
narea propriei activități co
lectivul din poligon dis
pune de însemnate rezerve 
interne pentru intensificarea 
ritmului în prefabricare. Se 
impune cu atît mai mult ca, 
prin compartimentele de 
resort. Grupul de șantiere 
din Petroșani, conducerea sa 
tehnica să întreprindă mă
surile organizatorice cele 
mat eficace menite să îm
bunătățească activitatea 
productivă a poligonului din 
Livezeni, foarte solicitat în 
acest an, determinînd ca 
el să poată produce lună 
de lună, zi de zi la capa
citatea maximă. în fond, a- 
cesf deziderat nu este alt
ceva decît condiția de ba
ză în măsură să asigure re
alizarea integrală a pla
nului de locuințe sporit în 
acest an.
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Colectivitate

oar 
fa- 
în- 
în 
în

neau cei mai mulți punctul 
de vedere. în cele din urmă 
s-a optat pentru soluția no- 

care 
fi- 

pro-

Există momente, în com
plexa și dinamica ~ activita
te de producție, cînd 
menii sînt puși față în 
ță cu necesitatea de a 
vinge inerția vechiului 
gîndire, de a promova
mod curajos noul. Depăși
rea unor asemenea momen
te alege, în sînul colective
lor, durul curat a| . gîndirii 
creatoare, al actului de a- 
devărat curaj muncitoresc 
de zgura inerției. Un astfel 
de moment a existat nu de
mult, la mina Lupeni. 
tr-un abataj frontal de I
sectorul IV, unde se 
tradusese un r 
de susținere mecanizată, 
stratul III, se 
deea curajoasă de a 
sigura înaintarea în

In
ia

IV, unde se in- 
nou complex 

"> P.e 
avansase i- 

se q-
căr- 

bune nu prin mijlocul cla
sic, ăl pușcării frontului, 
ci cu o combină căreia i se 
propusese o ingenioasă mo
dificare. Ideea respectivă 
suscitase multe discuții. Cum 
susțineau unii, vom putea 
noi să reușim acolo unde 
specialiștii de la firme de 
renume n-au găsit nici o re
zolvare ? Ne încumetăm noi 
să adaptăm ultilajul la con
dițiile de zăcămînt ? De ce 
să nu încercăm ?, își susți-

vatoare. O rezolvare 
trebuia să-și găsească 
nalizarea cu eforturi 
prii, „Problema tehnică prin
cipală care trebuia rezolva-

tării noului dispozitiv 
tăiere, comunistului 
toniu Duban, un meseriaș de 
mîna întîi și „spirit practic 
înnăscut, un neobosit cău
tător al noului" - după cum 
ni l-a caracterizat tovarășul 
Rudolf Bortea, secretarul co
mitetului de partid al sec-

Ari-

care înving 
inerția

tă - ne relata tovarășul in
giner Titus Costache, di
rectorul tehnic al I.M. Lu
peni - nu era nicidecum 
simplă. Trebuia executat 
- o parte în atelierele mi
nei, iar o alta la I.U.M. Pe
troșani - un dispozitiv de tă
iere a stratului de cărbune, 
care să poată fi atașat 
combinei de abataj și să a- 
sigure abatarea frontală, în 
condițiile existenței 
crețiunilor dure, de 
siderit".

Venind în sprijinul
ducerii minei, organizația de 
partid a sectorului XIII, a 
încredințat sarcina execu-

con- 
sfero-

con-

torului. împreună cu 
menii din echipa pe 
o conduce Duban, 
mecanici 
losif Boțoni, 
lucrat cu pasiune, au făcut 
ore, suplimentare pentru a 
preda înainte de termen lu
crarea ce le-a fost 
dințată : modificarea 
ei de acționare a transpor
torului și adaptarea com
binei la condițiile comple
xului mecanizat și ale stra
tului III. Timp de trei săp- 
tămîni, gîndirea tehnică no
vatoare s-a contopit cu 
spiritul practic, cu inițiati
va muncitorească. La reuși-

oa- 
care 

lăcătușii 
Irimia Grunwald, 

Iosif Low, au

încre- 
stați-

ta lucrării au contribuit și 
inginerul Emil Strama și trei 
elevi practicanți ai Școlii 
de maiștri -, loan Simeria, 
Marin Constantin, Petru 
Mesaroș, sub supravegherea 
permanentă a directorului 
tehnic. Așa a fost semnat, în 
cartea de aur a faptelor 
muncitorești, actul de naș
tere a unui valoros experi
ment tehnic. El a fost a- 
plicat și și-a dezvăluit efi
ciența în frontalul în care 
lucrează minerii din briga
da condusă de maistrul e- 
lectromecanic Constantin 
Lupulescu. „Zilnic, de la in
troducerea noului dispozitiv 
de tăiere, care a dărîmat mi
tul imposibilității avansă
rii fără pușcare în stratul III, 
au fost realizate producti
vități superioare celor pla
nificate", ne relatează to
varășul loan Predoșanu, se
cretar adjunct al comitetu
lui de partid al minei. In 
două săptămîni de la intro
ducerea tăierii cu combina 
în acel abataj, pe baza u- 
nor randamente medii zil
nice de 14,5 tone pe post, 
a fost realizată o producție 
echivalentă cu planul pe o 
lună.

Viorel STRÂUȚ

spre „calitatea cărbune

Foto : Gh. OLTEANU

(Urmare din pag. I)
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tras", înjpreună eu or
tacii din schimbul de 
dimineață, șase ore în 
șir, ieșind ultimul din 
adincuri, după un po
pas printre minerii 
schimbului doi. Tac, 
pentru că sînt oameni 
care-ți ghicesc dintr-o 
privire gîndurile, între
bările. Ori îți impun, 

- prin siguranță și pres
tanță, un subiect de dis
cuție Ia care nici nu te- 
ai gîndit pînă atunci. 
Farmecul personalității 
lor. Venisem, de exem
plu, să-1 întreb pe mi
ner cum de a reușit bri
gada să depășească pî
nă la sărbătoarea mun
cii cu 1 500 tone anga
jamentul anual, ca să 
mă trezesc în plin co
locviu al calității.

— „Cum îi omu’ așa-i 
și „plinea", zice Lauren
țiu Kelemen, apăsînd 
intenționat pe cuvîntul 
,,pîine", deci cărbunele 
industriei. Cu zicala 
asta, spusă de Gheorghe 
Scorpie, brigadierul ca
re m-a făcut brigadier, 
am început mineritul. 
Acum patru ani, cînd 
mi s-a încredințat răs
punderea brigăzii. am 
înțeles că pentru a a- 
junge la cărbune mult 
și bun, trebuie să por
nești de la oameni de 
nădejde. Am făcut o 
listă cu ortacii pe care 
i-aș fi dorit alături de 
mine și am înaintat-o 
conducerii minei. Unii, 
citind lista, s-au mirat. 
„Cum, numai tineri lip
siți de experiență ? N-o 
să-ți fie greu ?“ I-am 
asigurat că o să-mi fie, 
și așa a Ș* fost la înce
put, dar nu a trecut a- 
nul și tinerii mei îi și 
ajunseseră din urmă pe 
cei mai buni mineri. Ce 
am văzut eu la șuta as
ta de ortaci, în mare 
parte copilandri ? Mai 
întîi dragoste de mun
că, seriozitate și îndrăz
neală, un plus de carte 
și de cumințenie. Pe cei 
mai buni i-am promo-

vat șefi de schimb — 
locotinenții mei, Ai-pad 
Szatmari, Gheorghe Ra- 
diș, Emerie Kelemen și 
Arpad Kurpe. Mureșeni 
și harghiteni de-ai mej, 
de lingă Praid, moldo
veni, maramureșeni, bă
nățeni și olteni, o țară 
întreagă, băieți de cu- 
vînt și de faptă, săritori 
și uniți la greu, o fami
lie din marea familie a 
Uricaniului. Cînd am 
pornit asaltul, abia bîj- 
bîiau în mină și nu zic, 
uneori mă necăjeau. A- 
cum stăpînesc cu sigu
ranță și pricepere stra
tul, pot monta și demon
ta o pompă hidraulică, 
un crater sau o bandă, 
cunosc topografie, dau 
fluxului continuitate, 
ceea ce înseamnă trans
portoare fără timp de 
stagnare, cărbune în 

" urcuș ritmic și masiv 
spre suprafață...

—... peste cantitățile 
date de brigada lui 
Gheorghe Scorpie, neîn
trecută pînă mai ieri.

L-am întrerupt și 
poate că n-am făcut bi
ne. Laurențiu Kelemen 
vede însă chestiunea în 
alt chip, de unde și răs
punsul categoric, fără 
echivoc:

— Să fim înțeleși, to
varășe, brigada maistru
lui meu am întrecut-o 
la. cantitate, nu la cali
tate. In tone, la un pro
cent minim redus, dar 
cu destule suplimente 
peste plan, el dă un căr
bune mai curat, mai a- 
les decît al nostru. Are 
artificieri pe cinste, ca
re știu unde și cum să 
puște, mineri cărora nu 
le scapă bolovani și stă
rii pe bandă, ceea ce la 
noi se mai întîmplă în
că. Aici, ia puritatea 
cărbunelui batem azi, 
toată brigada. Pentru a 
trimite la suprafață nu
mai „pline" de calitate. 
Un secret de esență, pe 
care tot de la Gheorghe 
Scorpie o să trebuiască 
să-1 învățăm. Și asta eît 
mai curînd.

*
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Front comun împotriva
indisciplinei

Pentru colectivul sectoru
lui nostru, una din proble
mele importante care ne fră- 
mîntă o constituie întărirea 
ordinii și disciplinei, stabi
lizarea temeinică a perso
nalului muncitor nou înca
drat în munca din subteran. 
Ne sprijinim în acest scop 
pe oamenii de bază ai sec
torului, pe minerii care lu
crează de mai mulți ani în 
subteran.. și au dobîndit o 
bogată experiență de mun
că și de viață. Metoda cea 
mai eficientă, pe care o fo
losim pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, constă în 
formarea și menținerea u- 
nei opinii muncitorești fer
me împotriva chiulăilor 
și absentoma- 
nilor. Grupa

Elevn claselor a ll-a, de la Liceul industrial Vulcan, pre
gătesc ronduri de flori.

-

Pentru a nu
La cei 20 de ani ai 

săi, tînărul Mihai Pușcarites 
din Petroșani a 
meserie frumoasă, pe 
ar putea-o practica 
de - cea de șofer. Dar 
timp ce tinerii de vîrsta lui 
muncesc în uzină, 
sau pe șantiere, el se 
place să trăiască 
parazitar. Sesizînd 
lui de viață bizar, de

dobîndi.t o 
care 

oriun- 
în

în mină 
com- 
rriod 

modul 
client 

permanent al restaurantelor, 
printre indivizi dubioși, mici 
„negustori" de ocazie și 
mari amatori de băuturi al
coolice „tari", cetățenii din 
cartierul în care locuiește 
M.P. au căutat să-l ajute, 
oferindu-i prin intermediul 
oficiului de repartizare a for
țelor de muncă posibilități 
repetate de a se încadra în

în

numărau Dumitru Repezeanu, 
Paul Mihai, Dumitru Cojoca- 
ru, Gherasim Irina, 
Knezan, David Culcer, 
înțeles că procedează gre
șit. Cu un efort de voință 
s-au corectat, s-au dat 
brazdă, fiind în prezent 
taci disciplinați care nu 
întîrzie și nu mai fac 
motivate.

Tinerilor nou veniți și 
cadrați în munca din 
li se asigură cazare la că
minul minei, iar un colec
tiv format din reprezentanți 
ai organizației sindicale 
poartă discuții individuale 
cu fiecare în parte, se inte
resează de gîndurile pe care 
aceștia le au pentru activi- 

_____ tatea de vi- 
’ ——— ițor |n p|us,

de regulă, noii 
,i sînt re- 

partizați în 
răspunderea u- 

nor șefi de brigadă experi
mentați. Bunăoară, tînărul 
loan Mirică a fost reparti
zat în brigada condusă de 
Sigismund Dane și a devenit 
într-un timp relativ scurt, 
după numai un an de zile, 
un miner experimentat și un 
ortac de nădejde în abataj, 
disciplinat și harnic. în co
laborare cu tovarășul Ionel 
Ciontu, secretarul organiza
ției U.T.C. din cadrul sec
torului, grupa sindicală a 
organizat colective formate 
din 2-3 oameni care vi
zitează periodic căminul de 
nefamiliști, interesîndu-se de 
felul în care șe odihnesc 
și-și petrec timpul liber noii 

de condițiile lor de 
în

re-

aceștia le au

mărește îndea- Ojll nil muncitorești veniți
proape activi
tatea din pro
ducție pe toate cele patru 
schimburi, iar atunci cînd 
se ivesc cazuri de absen
țe nemotivate, cei care le 
fac sînt în mod operativ cu- 
noscuți de întreg colectivul, 
numele lor fiind afișat pe 
un panou în sala de apel. 
Unii se rușinează și stă
ruie să-i ștergem de pe lis
ta nemotivaților. Alții re
petă însă nemotivatele și, 
în acest caz, din inițiativa 
grupei sindicale se orga
nizează, la începutul sau la 
sfîrșitul schimbului, o scurtă 
adunare muncitorească, a în
tregului personal din cadrul 
schimbului respectiv, 
tru a discuta despre 
în cauză, în spiritul exigen
ței muncitorești. După ast
fel de discuții organizate în 
primul trimestru al anului, 
cei mai mulți dintre indisci- 
plinați, dintre cei ce, făceau 
nemotivate, printre care se

cele

pen- 
ornul

intra în conflict cu legea
c-împul muncii. în urrha 
nei adunări cetățenești, 
ganizatâ în noiembrie 
fiindcă el a refuzat 
o încâpâtînare demna de

’atitudini

Mihai
au

pe 
or- 

mai 
ne

în
miiră

u-
or- 

1977, 
— cu 

o

cauză mai bună - să se în
cadreze în muncă, M.P. a 
fost trimis în fața instanței 
și obligat prin sentință ju
decătorească să se încadre
ze în muncă. I s-a stabilit 
chiar și locul de muncă : A- 
utobaza Petroșani. Dar abia 
după mai bine de o lună 
și jumătate, în 5 ianuarie 
1978, a catadicsit să se în
cadreze pe postul unde a 
fost repartizat. A lucrat, de 
bine, de rău două săptă- 
mîni, după care a dispărut.

A lăsat serviciul și și-a 
luat_vechiul mod de via
ță. Trăiește de pe-o zi pe 
alta, din te miri ce expedien
te, îndrăznește, totuși, să-și 
sfideze astfei semenii, frec- 
ventînd barurile și restau
rantele. Se pune însă între
barea : unde duce un ast
fel de mod de viață nedemn, 
întemeiat pe munca altuia ? 
Răspunsul nu poate fi decît 
unul singur. Mai devreme 
sau mai tîrziu, dacă va do
vedi că nu înțelege că în 
societatea noastră existen
ța fiecăruia este întemeiată 
pe muncă demnă, utilă se
menilor, va intra în con
flict cu legile țării. Ar 
timpul să înțeleagă

re-

pe

fi
„ > acest 

lucru. Pînă nu-i prea tîrziu...
(V.S.)

veniți, 
viață. Așa am reușit, 
ultimele șase luni, să 
ducem substanțial fluctuația 
în cadrul sectorului. Printre 
tinerii nou încadrați, în 
muncă și care au fost sti
mulați cu premii de T 000 de 
lei din fondul de 1 la sută 
al întreprinderii, pentru că 
timp de 6 luni n-au făcut 
nici o nemofivată, (conform 
unei hotărîri a Adunării 
generale a oamenilor mun
cii), se numără loan Miri" 
că, loan Păvăloiu și Gheor
ghe Ciupitu.

Rezultatele bune obținute 
ne întăresc încrederea în 
forțele proprii și constituie 
un îndemn de a continuă cu 
perseverență în viitor. Con
siderăm că astfel, prin
intermediul opiniei muncito
rești, ne vom forma cu 
timpul un colectiv din ce 
în ce mai unit, mai puter
nic, capabil să facă »față 
cu succes sarcinilor spori
te de creștere a producției 
de cărbune.

loan BARNA, 
organizatorul grupei 
sindicale din cadrul 

sectorului II ai I.M. Dîlja

Cabanierul cu „activități" nocturne
Din dorința de a se căpă

tui,. izvorîtă dintr-o menta
litate învechită, de mult a- 
pUsă, fostul cabanier loan 
Cherebeanu, care a lucrat 
pînă nu demult la cabana 

ii-a plămădit 
o existență 

se ocupa de 
tea avea af- 

multe ori, 
autoturismul pro

prietate personală la plim
bare. Numai că, plimbările 
nocturne nu urmăreau sco
puri turistice, de agrement, 
ci cu totul altceva, tnhoitîn- 
du-se cu alți doi indivizi de 
teapa lui - Nicolae Podar 
șr Dumitru Gălă lacomi de 
cîștig fără muncă, ei au 
pornit să întreprindă rai
duri nocturne în căutarea o- 
biectelor de valoare de 
prin autoturismele altora. Au 
efectuat astfel spargeri și 
furturi în orașele Petroșani, 
Vulcan, Petrila. Văzînd că

„activitatea" lor n-a fost 
descoperită, după un tfmp 
au prins curaj, alunecînd mai 
adînc în apele tulburi ale 
infracțiunilor. Și-au extins, 
treptat, zona de „operații"

ventor care dezvăluie lă
comia lor nestăvilită, op
tica deformată despre po
sibilitatea iluzorie de a
se „îmbogăți". Așa a trecut 
pentru ei anul 1977. In a-

i

î

î
*

Mărturii din instanță

în Deva, apoi în alte județe
î ast-

înte- 
ne-

învecinate, clădindu-și 
fel un mod de viață 
meiat pe minciună și 
cinste...

Au atentat cu lăcomie la 
avutul personal al 
care l-au agonisit cu 
dă prin muncă cinstită, 
mare diversitate de 
biecte. Au pus mîna și 
luat piese de schimb și 
de rezervă pentru 
risme, radiouri și casetofoa- 
ne, diverse scule, articole de 
sport - un impresionant in-

nul 1978 și-au continuat „ac- 
' nocturnă, crezîn-

altora, 
tru- 

o 
o- 
au 

roți
autotu-

tivitatea"
du-se la adăpost de orice 
bănuială. ~
urmă au fost descoperiți și 
prinși. In loc să ajungă să 
se îmbogățească, așa cum 
și-au propus, li s-a întocmit 
dosar de cercetare penală 
și vor da socoteală în fața 
instanței pentru infracțiuni
le comise.

Fostul cabanier la Peș
tera Bolii va ispăși o pe
deapsă aspră, dar dreaptă. 
Și cînd te gîndești că avea

Dor în cele din

o meserie frumoasă, o re
tribuție bună și se bucura 
de stima celor ce poposeau 
la cabană, nu te poți opri 
să nu reflectezi că fiecare 
om își făurește singur prin 
faptele sale propriul destin. 
Iar cei care, în contrast cu 
majoritatea semenilor noș
tri, se mai conduc în via
ță după apucături străine 
moralei noastre socialiste, 
dovedindu-se lacomi de a se 
îmbogăți din munca altora, 
încâlcind în mod grosolan 
principiile noastre de viață, 
mai devreme sau mai tîrziu 
vor ajunge în conflict cu 
legea, vor fi chemați să dea 
socoteală în fața societății 
pentru faptele lor. Fiindcă o- 
rice existență întemeiată pe 
minciună și necinste nu au- 
ce departe.

V.S. FENEȘANU, 
cu sprijinul cpt. Stelian 
Corbeanu de {a Miliția 

Petroșani
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încheierea 
lucrărilor Plenarei 

Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

Ș4

ți’

FILME

Problema Namibiei
O.N.U.în dezbatere la

Nicaragua

• •■

• (Urmare din pag. I)

' tombrie 1977; cu privire la 
activitatea politică și cultu- . 
ral-educativă de masă, desfă
șurată de consiliile oameni
lor muncii pentru îndeplinirea 
-«arcinilor din planul națio
nal, cu privire la angaja- 
•mentele de depășire a pla
nului x>e 1978.

A fost adoptat, de ase
menea, în unanimitate, Ra
portul privind analiza pe 

■bază de bilanț a rezultate
lor economico-financiare ob
ținute în anul 1977 și în tri
mestrul I al anului 1978.

Plenara a aprobat, în u- 
nanimitate, Proiectul de îm- 

-bunătățire a Legii retribuiri^ 
-după cantitatea și calitatea 
muncii, proiect care urmea
ză să fie definitivat pe 

■baza propunerilor făcute de 
participanții la plenară, 

■după care va fi supus dez
baterii publice. După dezba
terea publică, acest proiect 
va fi înaintat spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Plenara a aprobat, de a- 
semenea, în unanimitate, 
Proiectul de lege cu privire 
la organizarea și conduce- 
rea unităților socialiste de 
stat, ce urmează a fi defini
tivat pe baza propunerilor 
făcute de participanții la 
dezbateri. Proiectul, astfel 
completat, va fi supus dez
baterilor consiliilor oameni
lor muncii cu participarea 
oamenilor muncii din toate

unitățile economico-sociale, 
după care va fi înaintat spre 
aprobare Marii Adunări Na
ționale.

în încheierea lucrărilor 
Plenarei, a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes, 
cu deplină satisfacție și a- 
probare de. cei prezenți, fiind 
subliniată în repetate rînduri 
cu aplauze și urale. Partici
panții, reprezentanți direcți 
ai oamenilor muncii din în
treaga țară - români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități - au dat expre
sie hotărîrii ferme' a întregii 
noastre clase muncitoare, a 
întregului nostru popor de a 
milita fără preget pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de secretarul general al 
partidului, cu privire la ridi
carea eficienței întregii ac
tivități economice, lă trans
formarea cantității într-o 
nouă calitate, corespunzător 
cerințelor actualului cincinal 
al revoluției tehnico-științi- 
fice, de a transpune în viață 
Programul elaborat de Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. de 
construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României 
spre comunism.

lu
ate 
ex- 
ge-

• Un comitet plenar ad-hoc 
documentele finale

• Reprezentantul României — 
comitetului plenar

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). In cadrul 
crăcilor procedurale 
celei de-a IX-a sesiuni 
traordinare a Adunării
nerale a O.N.U. consacrată 
dezbaterii problemei Na
mibiei, s-a convenit ca do
cumentele finale să fie e- 
laborate de un comitet 
plenar ad-hoc, compus din 
reprezentanți ai tuturor 
statelor membre ale O.N.U. 
Ambasadorul Zambiei la 
O.N.U. a fost ales preșe
dinte al comitetului, iar re
prezentantul țării noastre 
în Consiliul O.N.U. pentru

fi

ad-hoc

TUNIS 26 (Agerpres). La 
Tunis continuă lucrările 
primei conferințe a miniș
trilor muncii din țările ne
aliniate și alte țări în curs 
de dezvoltare, avînd ca te
mă de dezbateri ..Utiliza
rea și valorificarea resur
selor umane".

PARIS 26 (Agerpres). A 
încetat din viață, în vîrstă

Vizita tovarășului Manea Mănescu în Turcia

va elabora

raportor al

Namibia, Petre Vlășceanu, 
a fost ales raportc^ja^ co
mitetului plenar ad-hoc.

Dezbaterile sesiunii ex
traordinare s.' vor îpcheiă 
la 3 mai prin adoptarea 
documentelor finale — o 
Declarație politică și un 
Program de acțiune. Ele 
vor fi elaborate pe baza 
proiectelor propuse de Con
siliul O.N.U. pentru Nami
bia.

In cadrul dezbaterilor 
generale, marți au luat cu
vin tul reprezentanții a 15 
state, printre care Panama, 
U.R.S.S., Tanzania, Canada, 
Iordania. Egiptul. Austria.

de 112 ani, Virginia Du- 
hem. Născută în august 
1866 sub regimul lui Napo
leon al .111-1 ‘a, doamna 
Diihoni. apreciată drept 
decanul de vîrstă al locui
torilor Franței, a avut opt 
copii, la moartea sa numă- 
rind nu mai puțin de 542 
de descendenți.

MANAGUA • 26 (Ager- 
pres). Noi manifestații de 
protest ale maselor largi 
populare împotriva regi
mului dictatorial al preșe
dintelui Anastasie Sotnoza 
au avut loc în diverse ora
șe din Nicaragua. Potrivit 
agenției Prensa Latina, la 
Esteli, localitate situată la 
150 km de Managua, gru
puri de manifestanți civili 
au fost atacați de efective 
ale Gărzii Naționale, care 
au făcut uz de bombe la
crimogene pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți. 
Incidentele înregistrate la 
Esteli s-au soldat cu moar
tea a două persoane. In ca
pitala niearaguană, grupu
ri de manifestanți și-au ex
primat protestul față de 
politica represivă a regi
mului și au cerut institui
rea unui guvern democra
tic în țară.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Urgia : Repn- î 
blica : Omul liniștit, se
riile I-II ; Unirea San- 
dokan -4 tigrul Malaie
ziei ; PETRILA — Con
durul și trandafirul, se
riile I-XI ; AN1NOASA 
— A dispărut o fată ; 
VULCAN — Surîsul 
mamei ; LUPENI — 
Cultural : Cîntecul le
bedei ; URICANI — 
Profetul, aurul și arde
lenii.

TV.

I 
I
I

16,00 Telex. 16,05 Te- 
l.'.școală. 16,30 Fotbal : 
Petrolul — Dinamo 
București (Divizia A). 
Transmisiune directă de 
la Ploiești. 18,20 Repor
taj pe glob : Japonia. 
18,40 Versuri în lectura 
autorilor. 19,00 România 
pitorească. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 întrecerea socia
listă în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai. 20,10 Ora 
tineretului. 21,00 Seară 
de teatru: ;,Tartuffe“; 
de Moliere. 22,20 Tele
jurnal.

RADIO

Realizări din tarile socialiste J
MOSCOVA 26 (Ager

pres). Uzina de autoca
mioane din Lvov a trecut 
la producția în serie a ți
nui nou tip de autobuz 
pentru pasageri — Laz 
4020 — prevăzut cu mo- 

,tor „Diesel".
Autobuzul, care ar? 95 

de locuri, oferă condiții 
superioare de confort.

PEKIN 26 (Agerpres). 
Provincia Kuangtung, din 
sudul R.P. Chineze, este’ 
principalul producător de 
zahăr al țării. In sezonul 
agricol de 
gricultorii 
provincie 
producție 
zahăr foarte 
ce a determinat ca sezo
nul de prelucrare a ma
teriei prime în fabricile 
de zahăr 
gească mult în lunile 
nulul 1978. Astfel, pînă 
15 aprilie s-a obținut 
producție de zahăr cu 
la sută mai mare decît 
perioada de primăvară a 
anului trecut.

9

3

5,00 Buletin de știri. ' 
5,05 Ritmuri matinala. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-ru- 
tier, Sport. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 
Buletin de- știri. 10,45 
Atlas folcloric. 11,00 Bu
letin de știri 11,05 Pie
se corale de Radu Pa- 
ladi. 11,35 Discoteca ,,U“ 
— Michel Fugain. 12.00 I 
Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului 
nostru. 12,25 Coordonate 
economice. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Tehnic- I 
club. 16,00 Radiojurnal. I 
Buletin meteorologic. I 
16,15 Fotbal, minut cu I 
minut. 19,00 Orele serii. I 
20,00 înregistrări cu Ma- ' 
ria Lătărețu și Ion Mur
gii. 20,30 Reflexele 
timpului. 20,40 Cadențe 
sonore. • Buletin de 
știri (ora 21,00). 22,00 
O zj într-o oră. 23,00 
Meloritm ’78. 24,00 Bu
letin de știri. 0,05—5,00 
Non stop muzical noc
turn. (Buletine de știri 
la orele : 2,00 ; 4,00).

BELGRAD ■ 26 (Ager
pres). Industria construc
toare de tractoare și ma
șini agricole a cunoscut 
în R.S.F. Iugoslavia o 
dezvoltare accelerată, iar 
datorită calității lor, a- 
ceste produse sînt solici
tate și la export. Anul a- 
cesta, valoarea exportu
rilor iugoslave de trac
toare și mașini utilizabile 
în agricultură va atinge 
cifra de 70 milioane do
lari.

BUDAPESTA 26 (A-
gerpres). Tn localitatea 
ungară Bekescsaba s-a 
deschis o expoziție spe
cializată în domeniul ma
șinilor și utilajelor pen
tru transportat și ridicat 
și -pentru industria con
strucțiilor, la care parti
cipă țări socialiste mem
bre ale CAER.

Țara noastră prezintă 
autobetoniere, autobascu
lante, betoniere staționa
re, utilaje pentru con
strucții de drumuri.

ANKARA 26 (Agerpres). - 
Președintele Republicii Tur
cia, Fahri Koruturk, a primit 
miercuri pe primul ministru 
al guvernului Republicii So
cialiste România, 
Manea Mănescu, 
avut o convorbire

Primul ministru
■transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste 
■ România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, un călduros 
mesaj de prietenie președin
telui Fahri Koruturk și doam- 
,nei Emel Koruturk, urări de 
sănătate și fericire perso- 
.nală, de prosperitate și noi 
succese poporului turc prie
ten.

Președintele Turciei a fost 
informat asupra rezultatelor 
convorbirilor și tratativelor 
dintre primii miniștri 
României și Turciei. El 
apreciat în mod deosebit 
rezultatele acestor convor-

••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tovarășul 
cu care a 
cordială.
român a

ai
a

biri, ca și hotărârile adop
tate, care sînt de natură să 
contribuie la amplificarea și 
diversificarea în continuare 
a colaborării bilaterale în 
toate domeniile de interes 
comun.

A fost relevat cursul as
cendent al raporturilor prie
tenești româno-turce în 
toate 
du-se. 
orarii 
două țări corespunde pe de
plin intereselor popoarelor 
lor și constituie o contribuție 
importantă la cauza păcii, 
cooperării și înțelegerii în 
regiunea Balcanilor, în Eu
ropa și în întreaga lume.

A fost relevată importanța 
deosebită pe care întîlnirile 
la nivel înalt de la Bucu
rești și Ankara, documentele 
semnate cu aceste prilejuri 
- le-au avut pentru intensi
ficarea și diversificarea le-

gâturilor dintre România și 
Turcia.

i româno-turce în 
domeniile, subliniin- 

că dezvoltarea conlu- 
rodnice dintre cele

★
în cursul zilei de miercuri, 

la Ankara au continuat con
vorbirile dintre primul minis
tru al guvernului Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu și Bulenf 
Ecevit, primul ministru al Re
publicii Turcia.

Au fost abordate cu prio
ritate probleme ale raportu
rilor economice, îndeosebi 
acțiunile de cooperare 
producție.

Cei doi prim-miniștri 
procedat, de asemenea,
un amplu schimb de vederi 
asupra principalelor proble- ■ 
me internaționale,★

în aceeași zi, tovarășul 
Manea Mănescu s-a întîlnit, 
cu Suleyman Demirel, pre
ședintele Partidului Dreptății, 
fost prim-ministru al guver
nului turc, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

în

au
la

I

i
9

5

S

anul trecut, a- 
din această 

au realizat 9 . 
de trestie de 

bună, ceea

să se prelun- 
ă- 
ia
o

20 
în

5

I

I 
I 
I

Astăzi, etapă în 
divizia A, la fotbal

Astăzi se joacă meciurile 
celei de a 27-a etape a 

-campionatului diviziei A la 
■fotbal. In Capitală are loc 
un singur joc : Steaua — 

'(Politehnica Iași, care este 
programat de la ora 16,30 
pe stadionul din. Ghencea. 
iată celelalte întîlniri ale 
etapei : Corvinul Hunedoa
ra — Sportul Studențesc ; 
Politehnica Timișoara — 
A.S.A. Tg. Mureș ; F.C.M. 
Reșița — F.C. Argeș ; Jiul 
Petroșani — U. T. Arad ; 
F.C. Constanța — F.C. O- 
limpia ; F.C. Petrolul Plo
iești — Dinamo ; F.C. Bi
hor —- C.S. Tîrgoviște ; U- 
niversitatea Craiova — S.C. 
Bacău.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite aspecte și 
Comentarii de la toate în
tâlnirile cu începere din ju
rul orei 16,15 pe progra
mul 1.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa Părîngul" la schi
Pe pîrtia ,,B“ de schi din 

Paring s-a desfășurat con
cursul dotat eu ,,Cupa Pa- 
rîngur*. Ajunsă la cea de-a 
XV-a ediție, competiția a 
fost organizată de A.S. Pa- 
rîngul Petroșani. Au luat 
par.. peste 40 de schiori 
din asociațiile Minerul Lu- 
peni, Minerul Vulcan, 
Voința Petroșani, Clubul 
sportiv școlar Petroșani și 
Părîngul Petroșani.

Timpul frumos, zăpada 
excelentă'au permis o 
fășurare optimă a 
cursului.

Iată câștigătorii 
cursului : Seniori 1.
Huda, Minerul Lupeni, 2. 
Dumitru Lazăr, Clubul 
sportiv școlar Petroșani, 3. 
Ariștică Popescu, Părîngul

Tenis de masă

des-
con-

con- 
Iosif

Petroșani. Senioare 1. Ga-, 
briela Leib, Părîngul Pe
troșani 2. Dorina Pop, 3. 
Nieoleea Ahnaș, ambele de 
la Clubul sportiv școlar 
Petroșani.

Copii 1. Răzvan Marica, 
Părîngul Petroșani, 2—3 
Dan Negruțși Răzvan Pop, 
Clubul sportiv școlar, care 
au realizat același timp. De 
remarcat timpul realizat 
de speranța Văii Jiului la 
schi, Alin Ghedeon (6 ani) 
care a realizat al treilea 
timp la categoria copii.

Cupa Părîngul a fost cîș- 
tigată de A. S. Părîngul 
Petroșani, fiind urmată de 
Clubul sportiv școlar și 
Voința Petroșani.

Dumitru BIRLIDA

. Sălile de antrenament 
ale Clubului sportiv 
Iar din Petroșani 
găzduit etapa 
a campionatului 
individual de j 
la tenis de m 
pat 40 de jucat 
re reprezentînd a 
cluburile sportive din orașe
le Hunedoara, Deva și 
troșani. Ca și în edițiile 
terioare, sportivele de 
C.S.Ș. Petroșani au dominat 
aceste întreceri.

3 din cele cinci titluri de 
campioni județeni au revenit 
sportivilor antrenați de Ma
rius Rosenffeld de la C.S.Ș. 
Petroșani.

șco- 
au 

eanâ

Pe-
an-

la

Tenis de cîmp
Iubitorii tenisului de cîmp 

din Valea Jiului au aflat cu 
bucurie vestea că echipă 
Clubului sportiv Jiul Petro
șani a ocupat locul doi în 
campionatul țării, înfrecînd 
formații cu tradiție în acest 
frumos sport. începînd cu 
viitorul campionat, alături 
de primele formații, vor 
participa și echipe'de , ju
niori. Tn vederea depistării 
tinerelor talente, pe terenul 
Școlii generale nr. 2 din 
Lonea a avut loc un concurs 
de selecție. Printre tinere
le talente depistate se nu
mără elevii Marcel Cristea, 
Vasile Rusu și Mihaela Urs 
din Lonea și Petre Costinaș 
din Vulcan. Asemenea con
cursuri de selecție se vor 
organiza în continuare.

I

I

VREMEA

I 
I
I
I 
I
I
I
I

Stația meteorologică . 
Petroșani comunică: 
Teri, temperatura maxi
mă a aerului - la Petro
șani, a fost de +15'gra- ' 
de, iar minima dp -|-7 J 
grade. Maxima la Pa
ring a fost de 4-6 grade, 
minima de 4-1 grad.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme instabilă, 
cu cer variabil; Vor că- j 
dea precipitații sub for
mă de averse, însoțite I 
de descărcări electrice, ' 
îndeosebi după-amiaza. I 
Vînt slab pînă la potri- I 
vit.

I 
I 
I

I
MEMENTO
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