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Succese pe frontul cărbunelui
O VESTE ÎMBUCURĂTOARE

DE LA ORTACII LUI

TITU TEACENCO

ză cu mîndrie depășirea pre
vederilor planului la extrac
ția de cărbune cu peste 600 
tone.

eumularea în primele patru 
luni ale anului a 300 000 lei 
economii la cheltuielile de 
producție.

IN MEDIE
19 TONE/POST

LA SECTORUL V AL LA SECTORUL II URICANI

I.M. LUPENI

Ieri, de la compartimentul 
planificare al I.M. Paroșeni, 
inginera Rujoi ne-a trimis o 
știre îmbucurătoare. In aba
tajul dotat cu complex meca
nizat de susținere și tăiere în 
care lucrează brigada condu
să de Titu Teacenco — un 
vechi și consecvent promotor 
al tehnologiilor avansate în 
abatajele Paroșeniului - în 
primele zile ale lunii mai s-a 
realizat o productivitate de 
peste 19 tone pe post. O a- 
semenea productivitate ridi
cată a fost atinsă de puține 
ori chiar și de către vrednicii 
mineri ai brigăzii. Pe aceas
tă bază, în numai două zile, 
ortacii brigadierului raportea-

300 MII LEI ECONOMII 
LA CHELTUIELILE 

DE PRODUCȚIE
Colectivul sectorului V al 

I.M. Lupeni a încheiat prime
le patru luni ale anului prin 
realizarea tuturor indicatori
lor.

La producția fizică de căr
bune, în bilanțul perioadei 
respective, se înregistrează 
un plus de peste 900 tone, 
iar la productivitatea muncii 
s-a obținut o depășire de 
250 kg/post. Față de planul 
lucrărilor de pregătiri s-a a- 
vansat suplimentar cu 60 ml. 
Cel mai semnificativ succes 
al colectivului îl constituie a-

ÎNTR-O SINGURĂ ZI, 
100 TONE PESTE 

PLAN
Intr-o singură zi, 4 mai, co

lectivul sectorului II al I.M, 
Uricani - care a depășit cu 
pește 7 000 tone producția 
planificată de la începutul a- 
nului - a extras peste preve
deri 100 tone cărbune. Ca și 
pînă acum, în competiția pen
tru cel mai mult cărbune, rea
lizări meritorii în depășirea 
sarcinilor obțin brigăzile con
duse de Constantin Sorescu 
și Laurențiu Kelemen. Schim
bul II al acestei din urmă 
brigăzi - compus între alții 
din minerii Simion Mitrea, 
Ștefan Cîrciogel, Ion Cioi și 
Constantin Vicoi - a extras 
200 tone cărbune, cu peste 50 
tone mai mult decît îi reve
nea ca sarcină.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
făcut, vineri dimineață o vi
zită de lucru în mari uni
tăți industriale din Capita
lă.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Gheorghe 
Oprea, Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini. .
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu s-a aflat în a- 
ceastă zi - ca în nenumăra
te alte rînduri - în mijlocul 
făuritorilor de bunuri materia
le, pentru a examina împre
ună cu ei - proprietari, pro
ducători și beneficiari în a- 
celași timp - aspecte esen
țiale ale muncii și vieții lor, 

să
o-

re-

căi și modalități menite 
determine în continuare

a
uma- 
eco- 
pu- 

baze tehnico-mate- 
societății, factor ho- 

al ridicării Roinâ- 
noi trepte de pro- 
prosperitate.
de lucru a început

rientarea eforturilor, 
surselor materiale și 
ne spre crearea unei 
nomii moderne, a unei 
ternice 
riale a 
țărîtor 
niei pe 
greș și

Vizita
la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița Roșie". 
Reîntîinirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cons
tituit pentru muncitorii „Gri- 

un moment de inten- 
bucurie si satisfacție.

Din nou la I. M. Livezeni :

Optimismul nu a fost 
,,susținut" de realizări

• 4 ml avansare lunară cu un complex 
mecanizat

© De o lună se tot montează o gură de 
rol în blocul VI-A

Consecințe ? — Planul a fost rea
lizat în luna aprilie doar în proporție de 
47,3 la sută.

Ultimele două decade ale 
lunii aprilie, decade în ca
re mina Livezeni trebuia 
să-și îndeplinească ritmic, 
după aprecierile formulate 
în 8 aprilie de conducerea 
întreprinderii, sarcinile pla
nificate, au trecut. Că a- 
ceste previziuni nu s-au a- 
deverit o dovedește pro
porția de realizare a sarci
nilor de plan pe luna res
pectivă - 47,3 la sută. Fi
resc, ar trebui să-i întrebăm 
din nou pe cei 3 factori de 
răspundere care au fost mo
tivele nerealizărilor, dar 
ne-am rezumat doar la o- 
pinia tovarășului Avram Va
ier, secretarul comitetului 
de partid și președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, aceasta datorită modi
ficărilor ce au avut loc ;n 
structura conducerii între
prinderii miniere Livezeni și 
mai ales pentru optimismul 

res- 
opi-

manifestat !a vremea 
pectivă. Vă prezentăm 
niile formulate :

- După linia de front de 
care dispunem în luna apri
lie și efectivul existent, nu 
avem nici un motiv să nu 
realizăm planul. Problema ■ 
cu care ne-am confruntat a 
fost evacuarea cărbunelui. 
Adică, pe de o ‘parte neca
zuri obiective - transport în 
contrapantă și descensoarele 
care s-au tot înfundat, iar 
pe de altă parte și deficien
țe care ne aparțin, spre 
exemplu, montarea unei 
guri de rol în blocul VI-A. 
Mereu se spera că . „proble
ma" gurii de rol este rezol
vată, dar nici acum nu este 
încă executată în întregime. 
Și de această gură de rol 
s-a ocupat în mod. special 
un maistru principal.

Acestea sînt motivele pen
tru care luna trecută în
treprinderea nu și-a realizat 
sarcinile de plan, o parte

Dorin GHEȚA

informăm

I

I

CU DOUĂ ZILE în urmă, 
la mina Lupeni a fost ser
vită prima masă gătită în 
noua și încăpătoarea can
tină din incinta întreprin
derii. Este vorba 
masa acordată 
minerilor, înainte de 
trarea în subteran. Pînă a- 
cum două zile, 
erau pregătite la cantina 
căminului de 
din cartierul Braia. Dotarea 
noii '■ cantine cu utilaj pro-

despre 
gratuit 

in-

meniurile

nefamiliști

ne- 
pe-

af
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Constructorii de utilaje chi
mice l-au întîmpinat pe se
cretarul general al parti3u- 
lui cu cele mai calde sen
timente, l-au aclamat și o- 
vaționat îndelung.

Directorul întreprinderii 
raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că, tra- 
ducînd în fapt indicațiile 
date cu prilejul vizitelor pre
cedente, „Grivița Roșie" este 
în măsură să asigure astăzi 
o întreagă gamă de utilaje 
complexe de care are 
voie industria chimică și 
trochimică.

în centrul discuțiilor 
care secretarul general
partidului le are cu facto
rii de răspundere din ca
drul întreprinderii și al cen
tralei de specialitate, cu mi
nistrul de resort s-au situat 
aspecte legate de îndepli
nirea sarcinilor actualului 
plan cincinal și de perspec
tivă, de valorificarea re
zervelor și posibilităților e- 
xistente pentru ridicarea în 
continuare a calității pro
duselor și modernizarea teh
nologiilor, pentru creșterea 
eficienței și perfecționarea 
întregii activități.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor sectoare ale în
treprinderii, locul unde se 
produc și se asamblează 
complicatele instalații și u- 
tilaje chimice pentru rafi
nării, de dimensiuni și ga
barite impresionante, se re
levă cu pregnanță mutațiile 
calitative intervenite în pro
cesul de producție, pe linia 
introducerii progresului teh
nic, de la ultima vizită fă
cută în 1976 de secretarul 
general al partidului. Prin 
concentrarea eforturilor, mun
citorilor, ale specialiștilor, s-a 
reușit, ca prin forțe pro-

prii, să fie rezolvate o sea
mă de probleme complexe 
privind dotarea întreprinde-’ 
rii și punerea în practică a 
unor tehnologii și metode e- 
ficiente de lucru.

în timpul vizitei sînt pre
zentate cîteva premiere teh
nice realizate aici, la „Gri
vița Roșie“.

Apreciind realizările me
ritorii, care confirmă aten
ția acordată de colectivul 
întreprinderii „Grivița Ro
șie" promovării progresu
lui tehnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se 
persevereze pe linia moder
nizării în continuare a pro
ceselor de fabricație și a 
produselor, d inovării, des
coperirii și aplicării de pro
cedee tehnologice noi, a 
ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al întregii produc
ții.

Cu aceleași sentimente de 
dragoste și prețuire, este 
întîmpinat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-o altă pu
ternică zonă industrială a 
Capitalei - „Titan".

Aici, secretarul general al 
partidului vizitează . mai 
întîi cunoscuta întreprinde
re de mașini-unelte și agre
gate - București (I.M.U.A.B.).

Salutat cu multă bucurie 
de membri ai Consiliului oa
menilor muncii din întreprin
dere, de reprezentanți ai 
conducerii Centralei indus
triale și ai Institutului de 
specialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este con
dus în fabrica de mașini- 
unelte grele a întreprinderii, 
care a fost întregită recent 
cu o hală nouă de pro
ducție însumînd 9 000 me
tri pătrați...... ?

• (Continuare in pag. a 4 a)

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Dr. Iosif Constantin Orăgan
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri după-artriază, pe dr. 
Iosif Constantin Drăgan, om

de știință de origine româna.
Cu acest prilej a avut loc 

o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor-i 
dială.

Mareșalul V. 6. Kulikov
Vineri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al 
Forțelor Armate ale Repu-

blicii Socialiste România, cr 
primit pe mareșalul Uniunii 
Sovietice, V.G. Kulikov, co
mandant - șef al Forțelor Ar- 
mate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de let 
Varșovia.

Inimi si flori*

priu pentru gătit reflectă 
preocuparea constantă a 
conducerii întreprinderii 
pentru îmbunătățirea și 
diversificarea meniurilor. 
(I.M.).

UNITATE PLAFAR LA PE
TROȘANI. în fostul local 
al magazinului de parfu
merie de pe strada Repu
blicii din Petroșani s-a des
chis o unitate de desfacere 
a plantelor medicinale. Bi
ne aprovizionată, unita
tea, a doua de acest gen 
din județul nostru,, oferă 
ceaiuri pentru boli cardio

vasculare, reumatismale, 
gastrice, siropuri de muguri 
de pin și măceșe, miere de 
albine și multe altele. (C.D.)

ÎN CARTIERUL AERO
PORT din Petroșani, la par
terul blocului J-2, Coope
rativa meșteșugărească „U- 
nirea" înființează, începînd 
din ziua de 9 mai a.c.. 
trei noi activități. în spații 
corespunzător amenajate 
se pun la dispoziția popu
lației unități de frizerie și 
coafură, precum și un a- 
telier de reparat încălță
minte. (T.V.).

PETR1LA, stuT» 
radioteleviziune 
în colaborare 

muncitoresc al 
organizat o șe- 
cenaclului ra

IERI, LA 
dioul de 
Timișoara, 
cu clubul 
orașului, a 
zătoare a
dio desfășurată la căminul 
minerilor. Au participat 
membri ai Uniunii Scriito
rilor, condeieri din rîndul 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului, un numeros public. 
(B.B.).
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Primii educatori ai copi
ilor sînt părinții. Expresiile 
„e bine crescut" sau „ii lip
sesc cei șapte (sau șase) a- 
ni de-acasă“ sini in măsură 
să releve influența pe care' 
au avut-o sau nu părinții a- 
supra nivelului educațional 
al propriilor fii.

Trecînd prin 
pionierilor și șoimilor patriei Dacă fiecare trecător ar ru- 
din Petroșani o fetiță de pe crenguțe sau flori, ce 
vreo 8—9 ani a țișnit de lin- s ar mai alege de frumuse

țea orașului ?"
Diferența dintre cele două 

atitudini este ușor de sesi
zat. Din păcate, mai sînt 
dintre cei care ar trebui să 
reflecteze asupra ei, deo
potrivă părinți și copii. Căci 
e păcat să se veștejească 
suflete tinere de copil la fel 
ca o crenguță sau o floare 
ruptă, din cauza unor pă
rinți care încă nu știu să 
sădească florile respectului 
și bunului simț.

Mircea MUNTEANU

fala mea se afla iarăși 
Cuplu format din mamă 
o fetiță cam 
vlrstâ cu 
tită. In 
boschete 
tă de , .
vrind să rupă și ea o cren
guță. Atunci am auzit cu- 

fața Casei vintele : „Lasă-le în pace I

un 
?' 

de aceeași 
cea mai sus amin- 
dreptul acelorași 
fetița a fost vrăji- 
frumusețea culorii.

gă mama ei, intorcindu-se 
peste cîteva clipe cu o cren
guță cu frunze galbene. 
Poate a trimis-o mama ei, 
poate a fost inițiativa copi
lei. Oricum, principala vi
novată este mama : om 
matur și mamă care a ini
țiat sau acceptat odată cu 
ciopirțirea arbustului și să- 
virșirea unei... abateri de 
către copil.

Intimplarea a făcut ca a 
doua zi să asist la o altă 
scenă. Mergeam dinspre 
noul spital înspre casă. In
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Perenitatea ideilor marxiste
160 de ani de la nașterea Iul KarI Marx

, Transformările sociale u- 
riașe înregistrate de la naș
terea lui Marx (5 mai 1818), 
dezvoltarea mișcării comunis- 

. te internaționale, ca cea 
mai influentă forță politi
că a zilelor noastre, victo
ria socialismului pe o trei
me a globului pămîntesc și 
puterea de atracție pe care 
o exercită ideile socialismu
lui în lumea întreagă, con
feră activității teoretice și 
practice marxiste o rezo
nanță și o semnficație deo
sebite. „Ideile socialsmuiui 
și comunismului — sublinia
ză Programul partidului 
nostru - au pătruns tot mai 
larg în conștiința 
relor, au deven’t 
forță ideologică 
nală, o puternică forță 
terială transformatoare, 
gurînd înfăptuirea 
ilor omenirii spre o so
cietate mai echitabilă și ma: 
rațională, spre progres și 
civilizație". Aceste procese
dezvălu e în mod evident
forța de afirmare a marxis
mului în lumea întreagă, ca
pacitatea sa transformatoare.

In luna august 1844, Karl 
Marx se întîlnea la Paris 
cu Engels, începînd marea 
colaborare și prietenie în 
urma căreia va rezulta o 
monumentală operă. împre
ună cu prietenul și tovară
șul său de luptă, Maix a 
elaborat materialismul di
alectic și istoric, a funda
mentat legile de dezvolta
re q societății, a formulat 
teoria trecerii revoluționare 
de la capitalism la socia
lism. Ei au extins pentru 
prima oară materialismul 
la interpretarea fenomene
lor sociale, punînd pe baze ști
ințifice economia politică, 
sociologia și celelalte 
c.pline sociale, 
luit legitățile 
dezvoltării și pieirii 
duirii capitaliste, ale 
tor ei inevitabile . a 
lismului, au 
roiul clasei muncitoare 
desființarea exploatării

mului de către om și în fă
urirea socialismului și co
munismului.

Marx a pus pe adevă
ratul teren de rezolvare 
problema libertății omului, 
a reconsiderării condȚ ei u- 
mane prin cucerirea liber
tății sociale. El a dezvăluit 
importanța conceptului 
practică în înțelegerea 
blemelor filozofice și 
ale. Teoria elaborată

popoa- 
o uriașă 

internațio- 
ma- 
asi- 

aspirați- 
spre o

dis-
Au .dezvă- 

opoziției., 
orîii-
vic- 

soCia-
fundamentat 

în 
o-

„Ștafeta
cravatelor roșii“
La Lupeni va avea 

loc mîine (ora 9) acțiunea 
: pionierească „Ștafeta 
! vatelor roșii cu tricolor 

organizată 
orășenesc 
pionierilor.

ero

de consiliul 
al organizației 

r________ Această ma
nifestare cultural-educativă 
face parte din ciclul de 
acțiuni aflate sub generi
cul „2050 de ani de Ia 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent".

Zile de primăvar

proiectează un ideal mirific, 
rupt de posibil tățile reale 
de înfăptuire, 
de la aprecierea lucidă 
realităților, propunînd 
Iuții transformatoare 
răspund năzuințelor i 
oanelor de oameni ai i 
cii. lată de ce marxismul e- 
xercită o uriașă forță de a- 
tracție în epoca 
carcterizată printr-o 
care de proporții 
întîlnite spre noi forme 
progres social și

Gîndirea marxistă 
impus în cîmpul culturii 
rituale, al conștiinței 
temporane pentiu că a 
un răspuns științific 
rilor privind trăsăturile 
terminante ale realității 
ciale, pentru că 
luit mecanismul 
tal ăl dialecticii, 
dezvoltării istorice.

Marx a arătat un 
deosebit pentru 
român, fiindcă lupta sa pen
tru unitate și independență

ci pornește
i a

so- 
care 
mili- 
mun-

noastră, 
miș- 

nemai- 
de

economic.
s-a 

spi- 
con- 
dat

întrebă
ri e- 
so-

a dezvă- 
fundamen- 

direejia

interes 
poporul

se încadra în mișcarea 
uropeană de emancipare 
popoarelor oprimate, ca 
caz special al problemei 
nerdle
ne. Aprecierile făcute 
diferite lucrări cu 
unele momente din 
poporului român, ia 
și cultura română, și 
deosebi la problema 
tei pentru eliberare 
lă și unitate națională, pen
tru independența de stat a 
României, constituie carac
terizări de mare valoare 
teoretică. Răspîndirea idei
lor marxiste în România, a 
avut o importanță deose
bită pentru dezvoltarea 
mișcării muncitorești din 
țara noastră, pentru con
tinua ei clarificare pe linie 
revoluționară și pentru ri
dicarea ei pe o treaptă su
perioară, cuiminînd cu cre
area, în 8 mai 1921, a 
P.C.R. Ideile marxist-leninis- 
mului au călăuzit pas 
pas partidul nostru în 
făptuirea revoluției și i 
trucției socialiste.

In epoca noastră marxis
mul exercită o puternică in
fluență nu numai asupra 
clasei muncitoare internați
onale, ci și asupra miș
cării de eliberare naționa
lă a popoarelor, asupra 
luptei antiimperialiste dusă 
de cele mai diferite cate
gorii sociale din lumea în
treagă. Procesul transfor
mărilor revoluționare a so
cietății, propriu contempora
neității, realizat pe baza 
și în temeiul marxismului, 
demonstrează valoarea .fi
lozofică și istorico-socială, a 
ideilor lui Marx. /Reflectînd 
realitatea obiectivă în per
petuă prefacere și legile ei, 
marxismul constituie o te
orie vie, un mod de gîndire 
și acțiune revoluționară 
continuă dezvoltare.

socia-

I ge- 
a revoluției europe- 

în 
privire la 

istoria 
limba

Asistent univ. 
' Ion UIFÂLEANU

cu
i în-
cons-

în

Printre cetățenii din Banița care au onorat contractele de animale cu statul se află și 
Ion David (cu un vițel de 470 kg) șr Ion Luncan cu un juncan de 406 kg.

Foto : Ion LICIU

Printre cetățenii din Banița care au onorat contractele de animale cu statul se află și 
Ion David (cu un vițel de 470 kg) șr Ion Luncan cu un juncan de 406 kg.

Foto : Ion LICIU

Optimismul nu a fost „susținut"
de realizări

• fU r m a r e din pag. I)

din motive, bineînțeles.
Dar să lăsăm luna care a 

trecut cu neîmplinirile ei și 
să vedem cum . a demarat 
luna mai :

3 mai. Sfîrșitul . schimbu
lui I. Discutăm cu 
șefi de 
batajele 
VI-A, cu 
gajaseră 
tone de

VASILE DANALĂCHE, 
abatajul frontal cu 
re individuală :

- Azi am încărcat în 
schimbul I, doar 20 de va- 
gonete. Din nou nu a func
ționat gura de rol. Aici este 
toată problema blocului nos
tru. Am pregătit frontul in 
schimbul IV din 2 mai, cînd 
am și pușcat. De atunci și 
pînă la terminarea schimbu
lui I nici nu am ridicat toa
te capacele de pe transpor
tor. Am bătut găuri, artificie
rul a venit să „puste", dar 
nu l-am lăsat, fntîi evacuez 
ce e puscat, ripez, asigur 
frontul, armez si pe urrnă 
pușc, pentru că nu vreau să

cei doi 
brigadă de la a- 
frontale din blocul 
minerii care se an
să dea cite 600 de 
cărbune pe zi.

2, din 
susține-

pun abatajul pe brînci.
COSTEA AFTONIC, din 

abatajul cu complex meca
nizat :

- Intr-o lună am avansat 
4 ml cu complexul. Dacă am 
dat 1 000 de tone ! De vi
neri, din schimbul Jli am o 
nouă surpare pe abataj și 
îmi trebuie cam o decadă 
să repun abatajul în ordine 
și asia dacă merge trans
portul cărbunelui asa cum 
trebuie, nu ca astăzi, cînd 
nu am mișcat transportorul 
nici cel puțin un metru din 
vina rolului colector. Oricum, 
noi încă nu ne-am pierdut, 
nădejdea că de aici, din a- 
cest bloc, împreună cu Dă
nălache, vom putea da 1 200 
de tone de cărbune oe zi.

Oamenii, minerii, își men
țin angajamentele, sînt hb- 
tărîți să și le ducă la înde
plinire. Sînt dornici să vadă 
cărbunele curgînd pe trans
portoare și benzi, dar iată 
că în blocul VI-A - bloc în 
care stă toată nădejdea re-

alizării planului - de o lună 
de zile un rol colector și 
gura de rol ridică zilnic pro
bleme - se desprinde tabla 
cu care e căptușită una din 
secții, se îndoaie tuburile la 
cealaltă secție, se înfundă, 
gura de rol nu se potriveș
te, se blochează. „Un schimb 
o montează și două o de
montează și o duc afară și 
o modifică", spunea același 
miner șef d~ brigadă, Va- 
siie Dănălache.

lată o probiemă care poa
te și trebuie să fie rezolvată 
cît mai urgent, pentru 
minerii lui Dănălache 
pe cărbune, ia1 cei ai 
Costea Aftonic ridică 
pâri în loc sa dea 
ne. Și asta numai din cauza 
Unui rol și a unei guri de 
/rol.i

P.S. Joi, 4 mai a.c., colecti
vul întreprinderii miniere Li- 
vezeni a extras o producție 
de 3 ori mai mare decît m 
ziua de 3 mai. Este o do
vadă... că se poate.

că 
stau 

iui 
sur. 

cărbu-

„Steagul roșu“ a criticat,
organele vizate răspund

ACȚIUNEA DE 
IDENTIFICARE CONTINUA

In caricatura puolicată în 
nr. 7 909 al ziarului „Stea
gul roșu" se critica faptul că 
în fața cinematografului „7 
Noiembrie" din Petroșani 
și-au găsit „vad comercial" 
vînzători de semințe. Răspun- 
zînd criticii, Miliția muni
cipiului Petroșani arată că 
cele semnalate sînt reale și 
că s-au luat măsuri de iden
tificare a acestor vînzători. 
Pînă acum au fost depistate 
și sancționate cu amendă, 
conform articolului 71 din Le
gea 3/1972, șapte asemenea 
persoane. Acțiunile pe a- 
ceastă linie vor continua 
pentru identificarea altor 
vînzători de semințe.

blicat sesizarea mea cu pri
vire la sonorizarea excesivă 
de la cinematograful „Uni
rea" din cartierul Aeroport 
- Petroșani. De atunci, di
verse motive m-au determi
nat să renunț la frecventa
rea cinematografelor. De 
curînd am vizionat, împre
ună cu soția, filmul „Cîntarea 
României" ce rula la 
matograful „Unirea".
fost plăcut surprins de fap
tul că lucrătorii acestui 
nematograf și-au analizat cu 
simț de răspundere activi
tatea în urma criticii aduse, 
iar ca rezultat al măsurilor 
luate, timpanele spectato
rilor nu mai trebuie să su-

msuportabi- 
(Eme'-ik LA-

Indecendenței,

cme-
Am

LIFTUL FUNCȚIONEAZĂ

în nota intitulată „Se aș
teaptă reparația unui lift" pu 
blicat în ziarul „Steagul ro
șu" nr. 7943 se critica fap
tul că de mai bine de o lu
nă liftul de la blocul 4 cu 
zece nivele de pe strada St. 
O. Iosif din orașul Vulcan nu 
funcționează. Confirmînd 
justețea celor semnalate de 
ziar, conducerea I.G.C.L. Pe
troșani ne informează că 
defecțiunea a fost înlăturată, 
iar liftul funcționează.

AȘA SONOR, DA '

în toamna anului trecut, 
ziarul „Steagul roșu" a pu-

l
I
I
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NEPOLITICOSUL

încercat 
doc- 

de la 
câ el 
t

II.

rilor nu
porte avalanșa 
lă de decibeli

NY, strada 
Petroșani).

ACȚIUNI EFICIENTE

ci-

intitulat „Un
de se consumă băuturi al
coolice", publicat în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7 943, se 
critica faptul că în preajma 
unor magazine alimentare și 
altor locuri din orașul Pe
trila se consumă băuturi al
coolice, deși este interzis 
prin lege. Confirmînd jus
tețea celor relatate, Miliția 
orașului Petrila ne comunică 
și acțiunile întreprinse pen
tru lichidarea acestor as
pecte. Relatăm cîteva din 
ele. Periodic au loc controa-

în articolul

le pentru identificarea și 
sancționarea persoanelor ca
re consumă băutuii alcooli
ce pe străzi, în fața ma
gazinelor alimentare și pe 
trotuare, în fața unităților 
de alimentație publică. De a- 
semenea, tovarășa Eiisabeta 
Dobrican, de la unitatea 328, 
la care se referă în mod 
special ar+icolul, precum și 
alți șefi de unități au fost 
instruiți să nu mai permită 
consumarea de băuturi în 
preajma localurilor pe care 
le conduc. Aceste acțiuni 
vor sta și pe 
ția organului 
liție, se arată 
răspunsului.

Se făcuse cunoscut prin 
scandalurile pe care le de
clanșa în localurile publi
ce. Poluarea climatului 
moral i-a atras însă lui 
luliu Menyhart din Petrila 
o amendă de 1 000 de lei, 
administrată conform de
cretelor nr. 76/1975 și 
153/1970. Să sperăm că 
va învăța să aibă o com
portare civilizată față de 
lucrătorii comerciali și 
clienții unităților de ali
mentație publică, ba chiar 
că va avea cît mai puține 
prilejuri să calce pragul 
bufetelor și restaurantelor.

u I
Ca 
un 

ea
rn e-

de

I
I

viitor în aten- 
nostru de mi- 
în încheierea

AUTORII - TRAȘI 
LA RĂSPUNDERE

raptul că autobuzul 31 - 
HD - 1717 n-a oprit în cîte- 
va stații la rînd a fost criti
cat în ziarul „Steagul roșu" 
din 24 martie a.c. sub titlul 
„N-a vrut taxatoarea". Răs- 
punzînd adresei ziarului, 
conducerea Exploatării de 
transport în comun Petro
șani informează redacția 
că atît taxatoarea cît și con
ducătorul auto respectiv au 
fost trași la răspundere pen
tru abaterea săvîrșită, iar 
articolul a fost citit în fața 
întregului colectiv.
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„meditație", a 
să-l .. convingă pe 
torul M rcea Neag 
sp.talul din Petrila 
ar avea d r e p 
la pensie de gradul
„argument" a folosit 
cuțit de bucătărie, cu 
re l-a amenințat pe 
die. Pentru astfel 
„simptome", neconforme
cu boala pe care o are, 
iui . Marin Turluc i s-a 
prescris un „concediu"
conform Decretului nr.
153/l 970 I S-a avut în ve
dere și tratamentul 
alcoolic, boală care 
facilitează astfel‘de 
caturi regretabile.

ROADELE...
SCANDALULUI

anti- 
îi 

apu-

Se spune despre Gavri- 
Saitos, că are mereu 

' Ul- 
în- 
pe- 
l-a 
Ion 

„ _________ Maierceac, tot de profe-
?ă pe placul lui. A ales sie „făr.ă", în bufetul „Că- 
calea furtului. Azi un i- 
nel, mîine o haină de pie
le dar, numai de la cunos- 
cuți și prieteni (vorba a- 
ceea... la nevoie se cu
noaște), pînă cînd a fost 
depistat de miliție. Ur
mează să dea seamă pen
tru faptele sale. Societatea 
noastră nu admite ca pa- 
raziții sg aibe sălaș călduț 

printre oamenii cinstiți.

Șl PARAZIT Șl HOȚ

De profesie „fără", dar 
cu antecedente penale, Ion 
Stănescu din Petrila a so
cotit că munca nu-i poa
te asigura un mod de via-

TRATAMENT ADECVAT

lă
„sămînță de scandal", 
tima dată, deci nu se 
vățase minte după 
depsele anterioare, 
provocat la „duel" pe

prioara" din Petrila. „Sa- 
meni vînt, culegi furtună", 
spune o înțeleaptă vorbă 
din bătrîni. Rodul acestui 
scandal - o amendă de 
1 000 de lei. O nouă în
vățătură de minte pentru 
cel care n-a realizat la 
vreme morala proverbului 
românesc.

Rubrica redactată de 4? 
Ion VULPE, 

cu sprijinul maiorului 
Nicolae MITEA
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Marin Turluc, pensionar 
de gradul III, și-a pus în 
gînd să nu mai munceas
că. După vreo 3-4 luni de
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0 activitate cultural-educativă echilibrată, 
dinamică, de calitate, in

utilaj
agre-

Tradițiile corale 
ale Văii Jiului obligă!acord cu viața orașului 

repetiție", iar cea din Paro- 
șeni are, pe lîngă brigadă 
artistică, și o orchestră de 
muzică ușoară (condusă de 
lăcătușul Vasile Moș). Situa
ție identică este și la spita
lul orășenesc, F.S.H. și ter
mocentrală. O activitate fru
moasă are și căminul cultu
ral Paroșeni unde sînt pre
gătite spectacole inspirate 
din obiceiurile localnicilor,

La Vulcan au început de
ja pregătirile pentru o nouă 
ediție a manifestării cultu
ral-educative și artistice „Ne- 
deia vulcăneană" care, de 
la un an la altul, și-a spo
rit complexitatea și posibili
tățile de a contribui la pro
cesul de educație comunistă. 
Dirijată cu competență și pa
siune, în mod echilibrat, con
tinuu și prin verificări frec
vente în cadrul spectacole
lor pentru oamenii muncii, 
activitatea cultural-educativă 
și artistică din Vulcan este 
integrată organic în a doua 
ediție a Festivalului Națio
nal „Cîntarea României**, fi
ind un bun exemplu în Va
lea Jiului pentru modul în 
care trebuie concepută și 
desfășurată munca în acest 
domeniu destinat modelării 
omului.

Unul dintre cei mai zeloși 
animatori ai formațiilor mu
zicale din Valea Jiului este 
profesorul Gheorghe Popa, 

■ director al Școlii populare 
de artă din Petroșani, O- 
dată cu activitatea de con
ducător al diverselor forma
ții muzicale, a cercetat a- 
tît tradițiile culturale cît și 
arta populară conservată 
în această zonă folclorică.

- Cunosc tradiția corală 
din Valea Jiului, mai ales 
pe cea din Petrila și Lo
nea, pentru că trăiesc și 
muncesc aici de 25 d e ani. 
La Lonea a existat un cor și o 
fanfară încă din 1918, co
rul muncitorilor fiind reor
ganizat în 1929 și afiliat So
cietății culturale „Astra". La 
Lonea, prin 1936, iar la Pe
trila ceva mai tîrziu - 1955 
- se montau și operete, ce
ea ce ne arată la ce valoa
re și la ce nivel de inter
pretare ajunseseră artiștii a- 
matori. Prin 1954 eu am 
reînființat corul muncitoresc 
de la Lonea obținînd mul
te succese în confruntările 
artistice din acei ani. .

- O activitate corală 
bună calitate a existat 
în celelalte localități, 
spun cei care au cîntot 
acele formații. Ce ne 
teți spune în această 
vință ?

- Și înainte, dar mai 
după 1944 existau

Nicolae Bîldea, directo- 
clubului, formații de tea- 
(sub conducerea actoru- 
Mihai Clita), dans tema- 
(instructor este muncito- 
Dumitru Saghin), coruri 

i, mixt), bri- 
■ agitație, 

grup vocal, formații muzica
le (taraf și soliști, orchestră

și constructorilor de 
minier, fie la locul de 
ment al orașului. Toate acți
unile cultural-educative se 
raportează la viața sociăl-e- 
conomică, au un conținut de 
idei mobilizatoare și forrne 
atractive, de bun nivel drtis-

De remarcat este un tapt:

O activitate cultural-edu- 
catîvă și artistică deosebită, 
orientată de comitetul oră
șenesc de partid spre reali
zarea și înființarea formații
lor, se găsește la Vulcan. In 
clubul sindicatelor, în între
prinderi și instituții se află 
acum 67 de formații în care 
sînt cuprinși peste 2 000 de se muncește cu pasiune și
acum 67 de formații în care

oameni ai muncii. Mai im
portant decît acest aspect 
cantitativ ni se pare a fi in
teresul constant manifestat 
pentru calitatea actului cul
tural prezent în mijlocul co
lectivelor de muncă din în
treprinderile orașului.

- Festivalul național „Cîn- 
tarea României" ediția a 11-a, 
este o amplă manifestare e- 
Jucafivă, politico-ideologică și 
cultural-artistică al cărei scop 
este atragerea oamenilor 
muncii la actul de creație, 
ne spunea tovarășul Aurel 
Bîrlea, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid. De 
aceea ne străduim să înfiin
țăm noi formații în întreprin
deri și instituții, insistînd în 
mod deosebit pentru atrage
rea de noi talente și pentru 
valoarea educativă a actului 
cultural. De aceea tot poten
țialul cultural al orașului es
te prezent fie pe scena clu
bului, în fața minerilor, pre
paratorilor, energeticienilor

șui 
rul 
tru 
lui 
tic 
rul 
(mineresc, feminin, 
gadă artistică de

„CÎNTAREA ROMÂNIEI’4 
ediția a Il-a

pricepere pentru formarea u- 
nui climat cultural propriu 
și de bună calitate. In ve
derea acestui scop se con
centrează toate eforturile, e- 
xistînd o colaborare frumoa
să și fructuoasă între cei ca
re dețin responsabilități cul
tural-educative. Cea mai re
centă realizare o reprezintă 
montajul literar-muzical „A- 
cesta-i locul nostru pe pă- 
mînt" sugestiv compus și 
montat la club de actorul 
Florin Plaur de la Teatrul de 
stat din Petroșani. In fiecare 
zi în 
telor 
versă 
sului

- In clubul nostru activea
ză acum, ne informa tovară-

sălile clubului sindica- 
există o activitate di- 
care răspunde intere- 

oricărui om.

de muzică ușoară, fanfară). 
Pregătirile artiștilor amatori, 
toate acțiunile cultural-educa
tive sînt un rezultat al prefe
rințelor și intereselor oame-, 
nilor din orașul nostru, al 
dorinței lor de a avea o via
ță culturală pe măsura con
dițiilor ridicate de trai. Cele 
mai multe activități le orga
nizăm în întreprinderi pen
tru ca efectul educativ să fie 
mult mai pregnant.

Nu există întreprindere din 
Vulcan care să nu aibă o 
viață culturală proprie. La 
preparația Coroești își des
fășoară activitatea trei bri
găzi artistice și o formație 
muzicală, mina Vulcan pre
gătește formația „Brigada în

de 
ȘÎ 

ne 
în 

pu- 
pri-

ales 
după 1944 existau coruri 
în Valea Jiului care partici
pau la concerte organizate 
cu regularitate (la Lonea, Pe- 
trila, Aninoasa, Vulcan). La 
Petroșani activau coruri- la 
stația C.F.R. și la Atelierele

s-a 
de 
și

ca-

centrale Petroșani (actuala 
întreprindere de utilaj mi-* 
nier). -Un alt cor, cu o fru
moasă tradiție și foarte cu
noscut pentru valoarea lui 
artistică, era la Aninoasa 
(condus de prof. Huța Pop), 
și a cîștigat, prin 1954, o 
mențiune la un concurs re
publican. Și la Lupeni a 
existat un cor bun, la Vis
ează, apoi un altul mixt. Vul
canul are și el o tradiție co
rală îndelungată, știu că în 
1957-1958 era acolo o for
mație foarte bună.

- în această perioadă, 
cînd se încearcă reînfiin
țarea formațiilor corale din 
Valea Jiului, ne gîndim la 
următoarele aspecte : o tra
diție reală există, iar talen
tul oamenilor este la fel 
de real ca și în anii fre- 
cuți. De ce credeți că 
format această atitudine 
rezistență față de cor 
cum poate fi învinsă?
- Corurile sînt formații

re cer multă muncă și foar
te multă pasiune pentru a 
atinge un nivel interpretativ 
care să satisfacă în egală 
măsură pe corist și ascultă
tor. Dacă întîmpinăm acum 
dificultăți în reîmprospăta
rea tradiției generoase în
acest gen muzical foarte 
frumos, este pentru că nu
există un interes constant, 
și la toate nivelele, în între
prinderi. Pînă cînd se
cheagă o astfel de f
ție, deci pînă cînd compo
nent corului prind gustul 
muzical și devin pasionați, 
toți responsabilii culturali 
din organizațiile de sindicat, 
organele administrative tre
buie nu numai să urmă
rească prezența (dacă o ur
măresc I), ci să cînte efectiv 
în coruri, să fie realmente 
și constant exemple. Numai 
în acest fel se formează un 
spirit de echipă, oamenii se 
cunosc și se poate realiza o 
formație aptă pentru inter
pretarea de valoare a unui 
repertoriu larg.

S. TIBERIU

i în- 
forma-

gustul

T. SPĂTARU

de Dan Constantinescu
- Note de lectură

din 
joi.

Pe scena Casei de cul
tură din Petroșani evo
luează corul bărbătesc din 
Vulcan.

activitate inte- 
Festivalul național 
României".

Deslușim Sărbătoarea, din muguri, 
peste poarta Cetăți , răsfrîntă. 
Chilim policrom de Armindeni 
aprins de lum'nă și cîntec, 
un rug animat dintr-o rîvnă, 
Și-n gemene palme pămîntul 
cheamă spre rodul de aur : 
Copacul crescut pretutindeni I

Maria D1NCA

înt de slavă
La început de mai, ortace, înalț un cînt de slavă 
pe care împreună l-am murmurat în mină, 
căldura primăverii se prinde-n el suavă 
iar matca din adînc cu miere i se-nchină 
La început de mai din soare te-nvăluie o rază, 
cărbunele-n priviri îți lasă noi sclipiri, 
lași mina pentru-o clipă și inima-ți vibrează 
cînd scoți la zi mireasma aprinsei deveniri 
La început de mai ortac i sînt prinși mînă în mînă 
și inimi lingă inimi țin pas sub roș stindard, 
cîmpiile și. munții au pacea lor comună 
iar palma de miner e locu-n care ard.

‘oan Dan BALAN
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La Casa de cultură 
Petroșani a avut loc, , . 
adunarea generală de dare 
de seamă asupra activității 
desfășurate de filiala din Pe
troșani a Uniunii Artiștilor 
Plastici și de cenaclul artiș
tilor plastici din Deva. In 
materialele prezentate și în 
discuțiile care au urmat au 
fost reliefate diversele mo
dalități de participare a ar
tiștilor plastici la viața cul- 
tural-educativă și artistică a

Constituirea filialei județene a u. A.P 
la Petroșani

județului, 
grata în 
„Cîntarea

Cu acest prilej, cele două 
organisme ale Uniunii Ar
tiștilor Plastici s-au unificat 
într-o singură filială jude
țeană cu sediul în Petro
șani. Participanții la adu
nare au ales noul organ de 
conducere a filialei și de
legații la Conferința pe ța
ră a Uniunii Artiștilor Plas
tici care va avea loc în acest
an.

Foto : Ion LEONARD

• Turneu. Teatrul de 
stat „Valea Jiului** din Pe
troșani a organizat un 
turneu în perioada 4-28 
mai în localități din su
dul și centrul țării. Partici
pă colectivele artistice ca
re interpretează piesele 
„Dănilă Prepeleac**, dra
matizare de C. Paiu, du
pă povestea lui Ion Crean
gă, „Alegeți-f singuri" de 
Ivan Bucovcan (regizor - 
Florin Fătulescu) și „O a- 
necdotă provincială" de 
Aleksandr Vampilov (în 
regia lui Mihai Lungeanu). 
Ultimele două piese vor fi 
prezentate și, în București 
(8 și 9 mai) pe scena Tea
trului de Comedie.

Carnet • Carnet
• Expoziție. Cenaclul 

artiștilor plastici amatori 
din Lupeni a deschis în 
sala clubului sindicatelor 
o expoziție de pictură și 
grafică dedicată zilei de 
1 Mai. La expoziție parti
cipă cu lucrări Partenie U- 
drea. Eugen Georgescu, 
Maria Pop, Lazăr Hegedus, 
Anton Cosma, Hqlasz Ti- 
beriu, loan Gal și alți ar
tiști plastici amatori.
• Teatrul pentru copii. 

Formația de teatru pentru 
copii „Moș Poveste" care 
activează la 
tură din Petroșani se află

copii.

Casa de cui-

în etapa ultimelor pregă
tiri cu un nou spectacol : 
„Concertul din pădure** 
piesă a lui Gheorghe Sle- 
graru, în regia autorului și 
muzica profesorului Gheor
ghe Popa. Spectacolul pre
mieră este stabilit pentru 
12 mai.

• Spectacol. Ansamblul 
folcloric „Mîndra** al Văii 
Jiului va prezenta mîine 
(ora 16) un spectacol de 
muzică și dansuri populare 
la căminul cultural Cîmpu 
lui Neag.
• Recital de muzică și 

versuri. Cenaclul literar „Pa-

nait Istrati" - Valea Jiului 
se va afla astăzi (ora 17) 
în mijlocul minerilor de 
la J.M. Livezeăi. Recitalul 
de versuri și muzică (for
mația „Melody" de la Ca
sa de cultură din Petroșani) 
este dedicat sărbătoririi a 
57 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, la 8 mai 1921.

• începînd de ieri și pînă 
mîine la Timișoara are loc 
colocviul 
cluburilor 
tutui de 
șani este 
cineclubul 
filmele „Zidul 
punere** și „I.

național al cine- 
studențești. Insti- 
mine din Petro- 
reprezentat de

„Minfilm" cu 
J“, „Supraex- 
J.M.P. - 30".

I 
I 
I 
I

Cunoscut mai mult ca 
traducător al poeziei ger
mane și nipone, Dan Cons
tantinescu este un poet cu 
expresie lirică concentrată 
și remarcabilă exigență ar
tistică. „Vatră" (recent a- 
părut în Editura „Eminescu") 
apare la opt ani după „Un
de", primul volum al poe
tului hunedorean care cul
tivă o poezie a meditației, 
bogată în exprimări metafo
rice și asocieri de cuvinte, 
care are un ton de confesi
une discretă, constituind un 
jurnal al trăirilor. O ca
racteristică a poeziei lui 
Dan Constantinescu este for
mula originală aforistic - 
lirică ce ar putea fi pusă în 
relație cu poezia orientală, 
al cărei cunoscător este.

Volumul „Vatră" („Căra
rea pășește / sau pasul ? / 
Ascult, și ce-aud / mă as
cultă...**) cuprinde poezii ca
re exprimă o structură li
rică meditînd asupra 
verselor t e 
ar fi : poezia 
tre oameni, 
ajung să fie cîntarea 
biruitoare ?" - „Lui 
cu"), istoria („O clipă

m ez

cîti

di- 
cum 

(„Din- 
oare / 
/ atot- 
Emines-

șo-

văi. / Și-ătunci Romanul îl 
privi / ca pe un frate. / 
Făcu tăcut un semn / ce 
i-l încredințase doar lui/, 

, Bătrîniul Deceneu / în peș
tera din Munte. /Din cieș- 
tet pînă-n tălpi / se-nfioa- 
ră“ (din „înfruntare - le
gendă străbună**), timpul, iu
birea, arta. „învestitură" și 
„Biruință** sînt inspirate din 
peisajul muncii siderurgiști- 
lor, semnificative și sub 
aspectul procesului creator 
al poetului. Dan Constanti
nescu este un cunoscător al 
literaturii și artei, fapt care 
pătrunde și în tematica po
eziei lui : „Corespondențe" 
grupează versuri despre ar
tă, „Bătăi de gong'* - lirică 
în manieră orientală. „Co
lind italic" - impresii poe
tice din călătorii, „Austere" 
- creații pătrunse de un ton 
de gravă meditație despre 
viață

O carte de poezie densă, 
unitară în ton și expresie - 
astfel poate fi 'caracterizată 
ultima apariție editorială a 
lui Dan Constantinescu, „Va
tră"

i
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut, ieri, o vizită de lucru în Capitală
• (Urmare din pag. I)

f' Apreciind noua construc- 
|1e, bine dotata din punct 
de vedere tehnic, bine i- 
luminată și aerisită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se in
teresează de stadiul lucră
rilor de montaj pe noile su
prafețe de producție. Direc
torul întreprinderii infor
mează că pe două treimi din 
suprafața construită se lu
crează deja cu bune rezul
tate, asimilîndu-se pînă a- 
cum primele mașini grele 
de alezat si frezat cu dia
metrul axului de 180 și 200 
milimetri, fabricate pentru 
prima dată în țară. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu cere 

'specialiștilor aflați de față 
urgentarea lucrărilor de mon
taj pe restul suprafețelor 
construite și sporirea ponde
rii de mașini-unelte grele 
de mare tehnicitate, de care 
are nevoie economia țării.

Apreciind rezultatele ob
ținute în direcția promovă
rii progresului tehnic, tova
rășul Nicolae Ceaușescu re
comandă gazdelor să per
severeze în extinderea teh
nologiilor celor mai pro
ductive și mai moderne cu
noscute pe plan mondial.

u în fabrica de agregate și 
roți dințate a întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește procesul de pro
ducție în cadrul căruia mun
citori, tehnicieni și ingi
neri, efectulnd o operă co
lectivă de studii și experi
mentări de producție pro- 
priu-zisă și de montaj, rea
lizează o gamă tot mai va
riată de mașini-unelte și a- 
gregate competitive la ni
vel mondial.

în- hala de montaj gene
ral sînt prezentate tovară
șului Nicolae Ceaușescu cî- 
teva din mașinile-unelte in
troduse în fabricație care 
se disting prin performanțe 
ridicate, competitive cu ce
le mai moderne utilaje de 
acest fel cunoscute în lume.

Trustul de construcții industriale 
Craiova

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4 
încadrează la sediul trustului, următorul personal 

pen
a) Șantierul nr. 4 Tg.-Jiu, ju
dețul Gorj
— Șef birou personal, învățămînt, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju
dețul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Șef birou aprovizionare-trans- 

port administrativ
— Tehnicieni principali cons

tructori
— Tehnicieni constructori
— Contabil principal

— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
•— Inginer principal constructor

t r u :
— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 

tori
— Tehnicieni constructori
—- Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal /
— Casier principal
— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere-OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși — sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori. 
Informații la telefon 15587

sau direct la sediile șantierelor in
teresate.

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :
• un post desenator tehnic
• un post tehnician mașini unelte
• un post tehnician principal

electromecanic
DE ASEMENEA, ÎNCADREAZĂ 

DE URGENȚĂ :

— doi tîmplari
— un lăcătuș
— un achizitor cantină.

Condițiile de participare la concurs, înca
drarea și retribuirea sînt conform Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Concursul va avea loc în data de 12 mai 
1978, ora 9, la sediul institutului.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan — retribuire — personal, unde se pot pri
mi și informații suplimentare (telefon 42580 — 
42581 int. 151).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

în halele de pțpducțîe, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
stat de vorbă cu numeroși 
muncitori. în cuvinte pline 
de emoție, muncitorii și-au 
exprimat satisfacția pentru 
noua vizită a secretarului 
general al partidului în în
treprinderea lor, pentru ve
niturile pe care le obțin, 
pentru faptul că au posibi
litatea să lucreze într-o u- 
zină atît de modernă, an- 
gajîndu-se să contribuie ‘tot 
mai mult la progresul teh
nic al economiei noastre 
naționale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la unități industri
ale din Capitală s-a înche
iat la întreprinderea „23 Au
gust".

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului a cuprins o variată a- 
rie de probleme vizînd ri
dicarea calității întregii ac
tivități, sporirea eficienței e- 
conomice, promovarea în 
continuare a progresului 
tehnic. înfățișînd realizările 
și preocupările colectivului 
bucureștean, directorul ge
neral al uzinei, a subliniat, 
în fața machetelor prezen
tate, precum și pe parcursul 
vizitei în sectoarele de pro
ducție, că la baza succeselor 
obținute în cincinalul trecut 
șl în primii doi ani ai ac
tualului cincinal s-au aflat 
indicațiile și recomandările 
secretarului general al parti
dului. în acest cadru, s au 
prezentat machetele și pla
nurile viitoarelor extinderi 
și dezvoltări ale uzinei.

în timpul vizitei în sectoa
rele de fabricație, studiind 
amplasarea halelor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că se impune o 
îmbunătățire a indicelui de 
ocupare a incintei uzinei, 
astfel îneît acesta să ajun
gă la 85-90 la sută. în o- 
cest scop, secretarul gene
ral a! partidului a cerut să 
se elaboreze un plan de 
sistematizare a întregii u- 
zine care să prevadă o mai 

bună ocupare a spațiilor îm
bunătățind, în aceiași timp, 
fluxul tehnologic al -fabrica
ției pe grupe și sisteme de 
mari produse.

Apreciind eforturile depu
se de colectivul de aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut factorilor de răspunde
re să ia măsuri pentru asimi
larea cît mai grabnică în fa
bricație a motoarelor de 
3 600 CP., și în general a 
tuturor produselor prevăzu
te în plan, subliniind în ace
lași timp, necesitatea reali
zării acestora la un înalt 
grad de calitate și competi
tivitate .

In aceeași arie de preocu
pări a fost analizat și mo
dul în care uzina a dezvol
tat și asimilat în fabricație 
utilajele tehnologice necesa
re industriei chimice și me
talurgice.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a avut cuvinte de 
apreciere față de realizările 
de prestigiu ale colectivului 
uzinei, subliniind, totodată, 
necesitatea ca aceste preo
cupări să constituie o cons
tantă în activitatea sa, să 
se urmărească și în viitor 
realizarea acestor produse 
de mare complexitate și ca
litate.

Secretarul general al parti
dului a subliniat că în cin
cinalul revoluției' tehnico- 
științifice, întregul accent 
trebuie să se pună, în mai 
mare măsură, pe concepția 
proprie, pe îmbunătățirea 
tehnicii și tehnologiilor de 
fabricație, pe realizarea de 
produse cu un înalt grad de 
complexitate.

La plecare, miile de mun
citori au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu aceeași 
caldă manifestare de stimă 
ș- dragoste, exprimînd mul
țumiri partidului, secretarului 
său general pentru . grija 
permanentă ce o are țață 
de creșterea continuă a ni
velului lor de trai, pentru 
bunăstarea întregului nos
tru popor.

viena Intervenția delegației 
române în plenul Conferinței 

interparlamentare
VIENA 5 (Agerpres). în ca

drul lucrărilor celei de-a lll-a 
Conferințe interparlamentare 
în problemele securității și 
cooperării în Europa, s-au 
încheiat dezbaterile în plenul 
reuniunii. In intervențiile lor, 
numeroși vorbitori au subli
niat necesitatea depuner.i u- 
nor eforturi susținute, inclu
siv pe plan parlamentar pen
tru ’ prezentarea unor propu
neri concrete vizînd ed ficarea 
păcii și securității pe conti
nent.

Delegația română a pre
zentat principalele acțiuni în
treprinse de țara noastră pe 
linia Marii Adunări Naționa

Sesiunea Comitetului plenar O.N.U. pentru 
noua ordine economică Internațională
NAȚIUNILE UNITE 5 (A-

gerpres). La New York se 
desfășoară lucrările primei 
sesiuni a Comitetului plenar 
al O.N.U. pentru noua ordi
ne economică internațională. 
Principalul punct al ordinei 
de zi se referă la examinarea 
și evaluarea factorilor care 
afectează economia mondia
lă și îndeosebi țările în curs 
de dezvoltare. Dezbaterile 
ses’unii sînt facilitate de do
cumentele elaborate în acest 
scop de secretariatul O.N.U., 
precum și de unele state, în

GRECIEI, Constantin Kara
manlis, aflat în vizită ofici
ală în R.F. Germania, a a- 
vut vineri, la Bonn, o în
trevedere cu . președintele 
Walter Scheel. Au fost a- 
bordate, cu acest prilej, di
verse aspecte ale situației 
din Europa și probleme pri
vind relațiile bilaterale.

REGELE SPANIEI, Juan 
Carlos I, aflat în vizită o- 
ficială în Portugalia, și pre
ședintele Republicii Portu
gheze, Antonio Ramalho 
Eanes, au procedat vineri 
la schimbul instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de 
prietenie și de cooperare 
porfughezo-spaniol. Trata
tul înlocuiește „Pactul Ibe
ric" încheiat între dictatorii 
Franco și Salazar. ■ 

le și a Grupului român al U- 
niunii Interparlamentare în 
vederea promovări unor 
largi contacte parlamentare, 
chemîndu-se la mobilizarea 
opiniei publice în sprijnul a- 
piicării prevederilor Actului 
final al CSCE.

în continuarea lucrărilor 
conferinței, joi au început 
dezbaterile în comisiile de 
special'tate. Șeful delegației 
române, Tudor Drăganu vice
președinte al Grupului ro
mân al Uniunii Interparlamen
tare, a fost ales în unanimi
tate președinte al Comisiei 
pent'ru securitatea europeană 

tre care și România. In toate 
aceste documente se subli
niază ca principale obstaco
le în calea dezvoltării și sta
bilității economiei mondiale 
persistența vechilor relații de 
inegalitate și inechitate dintre 
state, existența și mai ales 
accentuarea protecționismului, 
perturbațiile monetare și fi
nanciare create de fluctuați
ile cursului de schimb al va
lutelor pe piețele monetare 
occidentale, creșterea chel
tuielilor militare pe plan mon
dial etc.

Africa Australă
LUANDA 5 (Agerpres). Re- 

luînd un comunicat al Minis
terului Apărării al R.P. An
gola, agențiile de presă in
formează că forțele militare 
aeriene ale regimului rasist 
de la Pretoria au atacat zo
na populată Cassinga, de pe 
teritoriul Angolei, situată la 
250 km de granița cu Nami
bia. Victimele , acestei noi a- 
gresiuni ale R.S.A. împotri
va R.P. Angola au fost 
mii de refugiați - bătrîni, 
femei și copii, izgoniți de la 
locuințele lor din Namibia 
de represiunile trupelor sud- 
africane.

Forțele militare populare 
de eliberare - se arată în 
comunicatul Ministerului A- 
părării - au fost mobilizate 
pentru respingerea imedia
tă a agresiunii sud-africane 
și pentru a apăra suverani
tatea națională a Angolei.

NAȚIUNILE UNITE 5 (A-
gerpres). - Președintele Or
ganizației Poporului din A-

Orientul 
Mijlocia

BEIRUT 5 (Agerpres). - 
Generalul Emmanuel Erski
ne, comandantul șef al For
ței interimare a O.N.U. din 
sudul Libanului (UN1FIL), a 
avut vineri la Beirut con
vorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

După cum a arătat un 
purtător de cuvînt al O.N.U., 
generalul Erskine urmează 
să-l întîlnească pe genera
lul Victor. Khoury, comandan
tul șef al armatei libaneze, 
pentru a examina evoluția 
stiuației din această țară.

★
DAMASC 5 (Agerpres). 

Președintele Sudanului, Ga- 
afar El Nimeiri, care a so
sit vineri la Damasc, a a- 
vut, în aceeași zi o întreve
dere cu președintele Siriei 
Hafez Al-Assad, în cursul 
căreia au fost dezbătute as
pecte legate de consolidarea 
solidarității arabe și ultime
le evoluții intervenite în 
situația din Orientul Mij
lociu.

Șeful statului sudanez, ca
re deține în prezent func
ția de președinte al Comi
tetului de solidaritate arabă, 
întreprinde un turneu în mai 
multe state arabe cu mi
siunea de a acționa în di
recția restabilirii și conso
lidării unității arabe - rela
tează agenția M.E.N.

frica de Sud-Vest" (SWAPO), 
Sam Nujoma, a declarat vi
neri, la New York, că or
ganizația pe care o con
duce consideră că atacul 
forțelor aeriene ale regimu
lui minoritar rasist de la 
Pretoria împotriva tabere
lor de refugiați namibieni 
de pe teritoriul Angolei re
prezintă „un act deliberat de 
violență pentru suprimarea 
locuitorilor namibieni care 
cer asigurarea drepturilor lor 
legitime la autodeterminare'1. 
El a arătat că în urma □- 
cestui raid „au fost uiciși 
sute de femei, copii și oa
meni în vîrstă". Conducăto
rul SWAPO a arătat că la 
raidul forțelor sud-africane 
împotriva teritoriului ango
lez au participat avioane de 
vînătoare „Mirage" și tru- . 
pe aeropurtate, care au a- 
tacat taberele civile din 
zona Cassinga, situată la 
248 km nord de frontiera 
dintre Namibia și Angola.

MICA PUBLICITATE

VIND Dacia 1100, telefon 
42299, 9 Mai, bloc 6/6/5. Pe
troșani. (244)

VIND Skoda 1000 MB, sta
re perfectă. Cimpa nr. 28, Pe- 
trila II. (245)

VIND Moskvici motor 408, 
caroserie 412 în perfectă sta
re de funcționare. Lupeni, 
strada Tudor Vladimirescu 19 
telefon 153. (247)

ANUNȚURI DE FAMILIE

i Colectivul de cadre di- : 
i dactice de la Școala gene- i 
; rală Cimpa, urează fericire i 
; și viață lungă tinerilor Ma- ’ 
i riana Crîsnic și Viore' Gu- j 
■ ia cu prilejul căsătoriei. j 
1(241),,............. ,......................]

VIORICA soție, Puiu și Mir
cea fii, întreaga familie, ru
de și prieteni anunță cu du
rere moartea neașteptată a 
dragului lor

MIHUȚ IOAN

Inmormîntarea azi, 6 mai 
1978, ora 16, cimitirul Petro
șani. (242)

TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


