
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA

al C.C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar generai al Partidului 
Comunist Român, marți, 15 mai, s-au des
fășurat lucrările ședinței Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, în 
cadrul căruia a fost luat în dezbatere 
Raportul cu privire la propunerile preli
minare pentru Planul național "unic de 
dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România în cincinalul 1981— 
1985, au luat parte și membri ai Bi
roului Permanent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale.

Coinitetuț Politic Executiv a constatat 
că dezvoltarea echilibrată și în ritmuri 
înalte a economiei naționale în perioada 
care a trecut din actualul plan cincinal, 
adincirea proceselor de modernizare a ra- 
mur.|lor ■producției materiale, intensifica- 
seh laturilor calitative ale întregii activi
tăți economice, extinderea schimburilor 
comerciale și de cooperare economică și 
toimico-științifică internațională, au creat 
o puternică bază pentru continuarea în 
ritm susținut a procesului de dezvoltare 
a economiei naționale, pentru progresul 
armonios al tuturor ramurilor și sectoa
relor de activitate, ridicarea nivelului de 
trai material si spiritual al tuturor oame
nilor muncii. în conformitate cu Progra
mul partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv consideră ca 
deosebit de pozitivă activitatea desfășura
tă pentru elaborarea propunerilor preli
minare privind Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România in cincinalul 
1981—1985 și a dat o înaltă apreciere ro
lului esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a condus și conduce în 
mod direct aceste importante acțiuni.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
faptul că propunerile corespund prevede
rilor Programului partidului, adoptat de 
Congresul al XI-lea. orientărilor generale 
aprobate de Conferința Națională a parti
dului din decembrie 1977. Prin obiecti
vele ce se prevăd a fi realizate, cincinalul 
1981—1985 este menit să marcheze o eta
pă nouă, calitativ superioară, în opera de 
industrializare socialistă a țării, de dezvol

tare și modernizare a agriculturii, de 
creștere și modernizare a forțelor de pro
ducție pe baza celor mai noi și importante 
cuceriri tehnico-științifice. Continuînd pe 
plan superior procesul de modernizare a 
economiei naționale, prevederile prelimi
nare ale viitorului cincinal urmăresc ridi
carea calitativă a întregii activități eco
nomice, folosirea intensivă a potențialu
lui productiv de care dispune societatea 
noastră, economisirea maximă a resurse
lor energetice și de combusibili ale ță
rii, ridicarea substanțială a gradului de 
valorificare a materiilor prime, promo
varea largă a progresului tehnic in în
treaga economie națională, ridicarea pro
ductivității muncii sociale și sporirea e- 
ficienței economice in toate sectoarele 
producției materiale, în vederea dezvol
tării avuției naționale și creșterii nive
lului de trai al întregului popor.

Puternicul dinamism ce va caracteriza 
dezvoltarea economică în următoarea eta
pă va crea condiții pentru creșterea mai 
substanțială a produsului social și venitu
lui național, ceea ce va permite apropie
rea României de nivelul statelor avansa
te din punct de vedere economic.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
propunerile preliminare pentru planul na
țional unic de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste România în 
cincinalul 1981—1985 să fie definitivate și 
supuse spre dezbatere și aprobare Plena
rei Comitetului Central al P.C.R. și a- 
poi, sub formă de Directive, Congresului 
al XH-lea , al Partidului Comunist 
Român.

în continuarea lucrărilor. Comitetul 
Politic Executiv a luat în dezbatere și a 
aprobat Raportul privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor economico-finan- 
ciare obținute în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că desfășurarea cu intensitate, în anul 
1978. a procesului de industrializare a a- 
sigurat obținerea unor importanțe creșteri 
de producție față de anii anteriori. Au 
fost introduse tehnologii avansate, s-au 
pus în fabricație produse noi, cu caracte-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Însemnate sporu 
în abatajele

• Continuînd tradiția 
succeselor, minerii din 
cadrul sectoarelor IV și 
VI de la I.M. Lupeni au 
obținut de la începutul a- 
nului, un plus de 36 100 de 
tone cărbune. Exploatînd 
intensiv complexele meca
nizate. brigăzile conduse de 
loan Kacso, Valentin To- 
fană. Constantin Lupules- 
cu, Teodor Boncalo, au de
pășit productivitatea mun
cii planificată. in medie, 
cu 853 kg/post. ■

• Sectorul IV de la mi
na Petrila cel mai meca
nizat sector, fruntaș pe 
întreprindere, a extras în 
această lună peste preve
deri, 1 100 tone de cărbu-

INVESTIȚIILE • INVESTIRILE • INVESTIȚIILI

Fentru ca țesătoria de mătase 
din Lupeni să fie pusă

In funcțiune înainte de termen
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ri de producție 
mecanizate

ne. Semnificativ este, de a- 
semenea, faptul că produc
tivitatea muncii în cărbu
ne a fost depășită cu 1050 
kg/post.
• în prima jumătate a 

lunii mlii, din abatajele 
mecanizate, ale sectorului
111 de la I.M. Lonea s-au 
extras suplimentar 1083 to
ne cărbune. Productivitatea 
muncii la nivelul sectorului 
a fost depășită cu 616 
kg/post,
• La Paroșeni. prin ex

ploatarea mecanizată a za- 
cămîntului. oamenii muncii 
din sectorul I au realizat 
în această lună un plus de
112 tone de cărbune.

Ritm intens 
de lucru pe șantiere

Aflați în întrecerea pen* 
tru a preda cît tnai mul
te apartamente în acest 
an, constructorii din Pe
troșani lucrează intens pe 
toate șantierele. Astfel, 
pe șantierul blocului 15 
de lîngă piață, colectivul 
condus de maistrul Ion 
Trantea a început turna
rea betoanelor la fundați» 
a trei tronsoane din cele 
șase la cite au fost ata
cate lucrările în acest an. 
Ritmul impus de formați
ile conduse de Alexandru 
Kișs și Gheorghe Cînipea- 
nti, care lucrează in pre
zent la acest punct de lu
cru, permite devansarea 
lucrărilor la acest bloc 
cu 9 scări ce va fi pre
dat parțial pînă la sfîrși- 
tuL anului.

Intîlnire a minerilor cu scriitori
Intrat în tradiția manifes

tărilor educative hunedore- 
ne, întithirea tineret^ cu 
istoria, la Coste ști, este pre
fațată de „Luna educației 
politice și c uiturii soci a li sie 
pentru tineret", organizată 
do Comitetul județean Hu
nedoara .al U.T.C.> care a 
început de o săptămână. In 
programul de acțiuni al a- 
ce stei perioade s-a aflat, 
ieri, și o intîlnire a mineri
lor de -la I.M. Dîlja cu scri

itorii Cornelia Leu, Dorin 
Tudor an, Vasile Băran, Dan 
Cristei, Constantin Flgrea, 
Alexandru Brad, c a1 r e 
au recitat poezii din crea
ția lor sau au vorbit des
pre felul cum se râs fringe 
cunoașterea directă a reali
tății, a oamenilor muncii, 
în literatura românii con
temporană. In cadrul . aces
tei întâlniri s-a manifestat, 
totodată, și Serisibilitulea - ar
tistică a minerilor, recepti- 
v i tafe a . lor la - ere a ț Li M e -

rară și la pro ble m ătâca. vas - 
ță a educației Și culturii 
din patria noastră!. Cu pri
lejul acestei întâlniri, orga
nizată de Comitetul jude
țean Hunedoara al D.T.C., 
Centrul de librării, din Deva 
a amenajai o expoziție de 
carte cu .'vin zare.

Integrată în multiplele 
manifestări educative ale 
Fe.sti valului .: națio na l.. . . „Cînr. 
tarea României^, ediția a 
II-a, și in. acțiunile dedicate 
împlinirii g 50 de ani de la

-Incepînd cu anul viitor, 
potențialul economic al 
orașului Lupeni va spori 
substanțial prin intrarea 
în‘funcțiune a unor nor ca
pacități de producție, prin
tre care și țesătoria de mă
tase, din apropierea I.F.Ă. 
„Vîseoza". Lucrările au 
fost Începute încă . din 
luna februarie: In cele mai 
bine de trei luni care 
s-au scurs de la atacarea 
lucrărilor, s-au făcut și cî- 
teva progrese, semnifica
tive am putea zice, avind 
în vedere graficul de e- 
șalonare a lucrărilor. Con
cret, în ce constă avansul 
luat de constructorii de la 
șantierul nr. 7 Lupeni ai 
T.C.l. Craiova, care au de 
executat obiectivul de in
vestiții ? S-a amenajat te
renul in proporție de 80 
la sută, s-a deviat canali
zarea menajeră, fundația 
la corpul principal al clă
dirii este turnată în între
gime, iar la anexele teh
nice sînt executate lucră
rile pînă la cota zero. Bi
neînțeles, în acest stadiu

incipient al lucrărilor nu 
ne putem referi la ceea ce 
a mai rămas de făcut pî
nă la încheierea lucrărilor, 
termenul scadent .fiind 
încă îndepărtat, dar cel 
puțin la perioada imediat 
următoare este nevoie să 
ne referim.

împreună cu Arpad Ren- 
di, șeful lotului de cons
trucții, parcurgem grafi
cul de lucrări după care 
facem un tur de orizont 
al șantierului. Aici aflăm 
că avansul luat la corpul 
principal, unde deja s-a 
turnat fundația, nu va 
putea fj man țin ut dacă în 
cel mai scurt timp nu va 

fi adusă în întregime can
titatea de stîlpi in vederea 
montării. Pînă în prezent, 
din cei 80 de stîlpi au so
sit doar 6 (un singur trans
port), cantitate insufici
entă pentru începerea 
montării, întrucît obține
rea unei productivități î- 
nalte este condiționată de

C. IOVANESCU

luptele i revoluționare ale 
minerilor Văii Jiului în au
gust 1929. întâlnirea mine
rilor de lu Dilja cu un 
grup de scriitori arată. pe 
de o parte, sfera de preo
cupări culturale ale oame
nilor muncii și. pe de altă 
parte, relația organică din

ii teraf ură și realitățile 
socialiste ale patriei noas
tre.

O întâlnire asemănătoare 
desfășurat și cu elevii 

Liceului industrial din Petro-

VĂ INFORMAM

In ziarul de azi:

(Continuare în pag. a 2-a)

• Să pregătim temeinic convorbirile de ateslare în 
învățămîniul politico-ideologic

• Continuarea acțiunilor gospodărești în toate loca
litățile

(pag. a 2 a)
• CADRELE DE CONDUCERE — specialiști și oa

meni politici
(pag. a 3-a)

Inainte de intrarea în mină un ultim schimb de idei între mineri și oaspeții 
lor, scriitorii. Foto : I. LICIU

RESPECTAREA I6IENEI LA PRODUSELE LACTATE 
nu este facultativă, ci o obligație 

de mare răspundere
sticlelor și borcanelor 
(pricinuită în bună parte 
și de magazinele de des
facere),. iai- pe de altă par-, 
te, nici utilajele din do
tare nu sînt întreținute, 
curățite întotdeauna cu 
maximum de exigență. La 
acestea se mai adaugă fap
tul că lucrările de igieni
zare a unității au început 
cu întîrziere.. Cauza ? Ne- 
deschiderea la timp a fi
nanțării și lipsa unui con
tract cu specialiștii în ma
terie. Referindu-se la a- 

cest lucru, șeful fabricii,

Zilele trecute am întreprins o anchetă la Fabrica 
de produse lactate Livezeni și prin cîteva unități ali
mentare în care se desfac aceste produse din orașele 
Petroșani, Petrila, Lonea și Aninoasa.

Iată constatările noastre :

La furnizor persistă unele carențe
La Fabrica de produse 

lactate am urmărit îm
preună eu Vasile Băltăre- 
țu, șeful unității, Ana Făr- 
cășu, secretar al organiza
ției 'de partid și o echipă 
de medici specialiști con
dusă de Cornel Ardelean, 
modul cum sînt respecta
te, pe fluxul tehnologic, 
normele de igienă.

Ora 12. La rampa 
descărcare tocmai ; 
de Ja Simeriâ un trans
port de lapte. In urma 
probelor de laborator, ma

de 
sosise

teria primă este introdusă 
în procesul de fabricație. 
Pînă aici toate bune și la 
locul lor. Să vedem ce se 
întîmplă însă în conti
nuare. Cu toate că insta
lațiile și utilajele sînt din 
inox, iar personalul de 
serviciu are o ținută ’ co- . 
respunzătoare și vizita me
dicală la zi, persistă totuși 
carențe în respectarea nor
melor de igienă. Acestea 
constau, pe de o parte, in 
insuficienta spălare și de
zinfectare a ambalajelor,

In me n ta Preparației 
din. Lupeni a fost inau
gurat un punct de in
formare și documentar^. 
Executat prin eforturi 
proprii, pumt.il de in- 
formare-documentare pu
ne la dispoziția cursan- 
ților din. îhvățămîhtul po- 
i i tico-i deol ogic grafice, 
machete, planșe și ma
pe cu material biliogra- 
fic, (Alex. T-ătar).

La filiala B.T.T. 
troșani s-au pus în 
zare bilete pentru 
unile centrale B.T.T. din. 
țară — Costinești, Iz
vorul Mureșului, Pirîui 
Rece și Bușteni. Se fae 
înscrieri pentru seriile 
din 22 mai și 4 junie. Se 

pînă 
ani.

. .L

pot înscrie tineri 
la vîrsta de 30 de 
(C. Val.).
♦ —-----

Școala generală

Anchetă realizată de
Constantin GRAURE, 

dr. Cornel ARDELEAN

(Continuare în pag.' a 3-a)
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Pe- 

vin- 
stați-

dini
Aninoasa, orgnaizează azi, 
la poligonul din locali
tate, faza pe comnuă 
concursului de 
re a tineretului 
apărarea patriei, 
cipă peste 250 de 
neri. (C.I.).

a
pregăti- 
pantru 
Parti- 

ti-

pumt.il
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n
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Viața de partid

indivi- 
urma 

studiu, 
cuvine

Mobilizați de responsabilul blocului

convorbirile de atestare In 
învățămîntul politico-ideologic

învățămîntul politico- 
ideologic cunoaște în acest 
an un moment deosebit. 
In curând cursanții din 

toate cercurile și formele 
de învățămînt vor parti
cipa in convorbirile de a- 
teslare care vor oglindi ni
velul cunoștințelor 
duale dobîndite în 
celor trei ani de 
Apreciind cum se

S-a asigurat, pe această 
cale o mai bună frecven
ță la cursuri.

Pentru a asigura o reu
șită deplină acum, la în
cheierea celor trei ani de 
studiu în învățămîntul po
litico-ideologic, comitetul 
de partid a stabilit o su
ită de măsuri organizato
rice. Pe baza acestora, în 
10 mai a.c. a avut loc ins-

M 4 de pe Aleea Viitorului din Lupeni,

Trecere în revistă 
a formațiilor muzicale 
ale artiștilor amatori

La Deva, a avut loq 
o trecere în revistă a 
formațiilor muzicale ale 
artiștilor amatori 
județ, calificate ; 
apropiata etapă 
județeană (Reșița, 
mai) a 
național 
României". Din Valea 
Jiului au 
corul minerilor , 

adînculiui'

i din 
pentru 
inter- 

26 
Festivalului 

„Cîntiarea

importanța acestui mo
ment deosebit din desfășu
rarea învățămîntului po
litico-ideologic, comite
tul de partid de la I.M. 
Bărbăteni a analizat, re
cent, stadiul în care se a- 
fla desfășurarea învăță
mîntului și a stabilit mă
surile necesare pregătirii 
convorbirilor de atestare. 
Ca un fapt pozitiv, cu a- 
cest prilej s-a constatat 
că toate cele 8 teme 
fost expuse în cele 18 cer
curi de învățămînt. 
singur cerc, cel de la 
torul I, a rămas în i 
cu o lună.
în urmă s-au 
la învățămîntul U.T.C. Ca 
urmare s-a stabilit lichi
darea imediată a acestor 
restanțe în dezbateri.

S-au apreciat ca bune 
rezultatele obținute de 
Cercurile de învățămînt 
de la sectoarele IV, III și 
II, unde propagandiștii 
Francisc Chereches, Ionel 
Mogoi și Tiberiu Sabău 
au desfășurat o activita
te rodnică, antrenînd toți 
participants la dezbateri 
și pregătindu-și temeinic 
fiecare temă, în strînsă 
legătură cu activitatea eco
nomică a sectoarelor. Este 
de asemenea, bună prac
tica secretarilor adjuncți 

' cu propaganda din orga
nizațiile de partid, de a 
participa la dezbateri. la 
mobilizarea cursanților.

au

Un
i sec
ii rină

Unele rămîneri 
constatat și

truirea propagandiștilor 
la nivelul întreprinderii. 
S-au stabilit datele celor 
două convorbiri de 
tare pentru zilele de 19— 
22 mai și, respectiv, 12— 
19 iunie, au cîte două schim
buri de producție. Mem
brilor comitetului de 
partid care răspund direct 
de cercurile de învățămînt 
li s-au trasat noi sarcini în 
legătură cu încheierea a- 
nului de învățămînt. în 
lumina 
tărîriior 
oare de 
tul de 
mentare 
zilnic 
toți cursanții.
tarul 
ine i

ătes-

indicațiilor și ho- 
organelor superi- 
partid. La punc- 

informare-docu- 
sînt planificate 

consultații pentru 
Aici, secre- 

, adjunct cu proble- 
..... de propagandă a co
mitetului de partid, Eiiida 
Kramer, împreună 
riea Gavrtloiu, 

gură cursanților 
aiul bibliografic și 
tațiile solicitate, 
și grafice cu cifre 
privind producția m 
ui mecanism economie 
xemplificat concret la 
velul I. M. Bărbăteni.

Prin felul .responsabil 
în care se preocupă de 
pregătirea convorbirilor de 
atestare. comitetul de 
partid de la I.M. Bărbăteni 
crează premisele de a în
cheia această importantă 
acțiune de propagandă cu 
deplin succes.

V.

ciu Vio- 
asi- 

materi- 
consul-. 
planșe, 
și date 

, no - 
e- 

ni-

STRAUȚ

De la Cabinetul municipal de partid

Mobilizați de responsabilul blocului M 4 de pe Aleea Viitorului din Lupeni, 
cetățenii Reghtna Molnar, Tudora Birlan și Marian Beza, au ieșit la acțiunea de 
înfrumusețare a blocului.
cetățenii Reghtna Molnar, Tudora Birlan și Marian Beza, au ieșit la acțiunea de
înfrumusețare a blocului.

Foto : Gh. OLTEANU

participat « 
„Frea

mătul adînculiu.i" de 
la . I.M. Petri la, orches
tra de muzică popu
lară „Mîndra", fanfara, 
solista de muzică popu
lară Ileana Gheorghe și, 
la genul rapsod, popu
lar, Ileana Lazăr — Po
dari. (T.S.).

Acțiunile gospodărești și 
de înfrumusețare desfășu
rate în cursul lunilor mar- 

. tie și aprilie de Consiliul 
popular al municipiului 
Petroșani ou sprijinul - u- 
nor întreprinderi, insti
tuții, cetățeni și a lucrăto
rilor din compartimeratele 
de parcuri și zone verzi și 
salubritate ale E.G.C.L. 
s-au concretizat în nume
roase amenajări care au 
adus o notă de ordine și 
frumos în aspectul multor 
străzi și zone verzi ale ora
șului, îndeosebi din cartie
rul Aeroport.

Ce s-a făcut pînă acum 
șe vede și, bineînțeles, că

obligă să consemnăm că 
în multe privințe ceea ce 
s-a realizat nu poate cons
titui deeît un început. Să 
exemplificăm. Pe strada 
centrată a orașului, în zo
na în care în. in timpi narea 
zilei de 1 Mai s-au efec
tuat reparații de tencuieli 
și zugrăveli l.a multe clă
diri, fapt ce a adus în fizi
onomia acestora o notă de

lă și de pe taluzul de la 
capătul acesteia. Tot aici, 
d-eși urîta groapă de rezi
duuri din spatele gă-riii a 
fost astupată cu pămînt pe 
came s-a însămînțat iarbă, 
s-au pus și trei containe
re, continuă depunerea gu
noiului pe pavajul stră
zii, în px-eajma clădirilor 
complexului nu a fost 
întronată ordinea și ciură-

Aspecte întîlnite la fiecare pas 
reclamă

trebuie păstrat. Mai 
însă multe locuri și 
pecte în oraș oare îi 
teaptă ,pe gospodari 
tru a le ameliora
șarea, există încă loc 
tru mai 
gospodărești-ediilitare 
bule deci continuate 
toate cartierele, pp

sînt
as- 
aș- 

pen- 
înfăți-

pen- 
bine. Acțiunile

- tire- 
în 

toa
te străzile, în toate locali
tățile. La cîțeva tocuri, din
centrul- Peti'oșaniului care 
îi așteaptă pe gospodari nb 
vom referi în continuare.

Realități și aspecte a- 
flate într-un frapant con
trast, întâlnite pe traseul pe 
care revenim de fapt, ne

CTteva precizări cu privire la desfășurarea convorbirilor 
de atestare în

• Convorbirile de atestare în Ca
drul cursurilor învățămîntului politi
co-ideologic se desfășoară în două 
pe : 15 mai — 2 iunie și 4 iunie — 
iunie;

• Pentru fiecare formă de curs

eta-
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organizează dezbateri la două tinned, 
• Convorbirile vor fi conduse 

propagandistul cursului, în 
membrilor biroului organizației de 
ză, a unui membru al comitetului

se

de
prezența 

ba
de 

subordonată orga-
L<4, a IU.
partid căruia îi este 
nizația ;

• La 
vorbirilor 
cursanții, 
nemembri

• Cursanții yor
iar cei care au dovedit preocupare pen
tru pregătirea lor politico-ideologică, 
continuitate în ceț trei ani de învăță
mînt, prezență la cursuri, participare la 
discutarea problemelor dezbătute vor

dezbaterile 
de atestare 
inclusiv cei 
de partid ;

din cadrul con
voc participa toți 
din grupele de

primi caii ficative,

primi diplome de atestare;
• La convorbirile de atestare se 

vor dezbate problemele teoretice și po- 
litico-ideologice studiate de cursanți, în 
strînsă legătură cu activitatea desfășu
rată în cadrul organizației de partid, 
în procesul de producție, la locul de 
muncă. Dezbaterile vor fi exemplificate 
cu fapte de muncă și din viața fiecă
rei organizații de partid ;

• Pentru o mai bună înțelegere a 
problemelor dezbătute se va folosi ma
terial documentar adecvat (grafice, plan
șe, scheme, diapozitive).

Reamintim, cu acest Prilej, că In zia- 
rele noastre de miercuri, 9 mai, și vi
neri, 11 mai a.c., au fost publicate sinte
ze ale principalelor teme din tematica 
orientativă în sprijinul cursanților ș; 
propagandiștilor.

Consultați ziarele noastre din 9 și
11 mai a.c.

Secția curățătorie de la Livezeni. Lucrătoarele T. Fojică, I,. I’op și M. Brie 
călchid un lot de haine.

Continuarea acțiunilor 
gospodărești in toate 
localitățile, in toate 

cartierele, pe toate străzile
prospețime, un număr de 

. alte ' clădiri- au rămas în 
afara atenției și acțiunii 
gospodarilor. Printre a- 
cestea se numără în pri
mul rînd ceia a fostei po
liclinici. Peste drum de a- 
ceasta, gardiul de zid al 
chioșcului „Grădinița", în
clinat, amenință să cadă, 

. în timp ce la clădirile cu 
. nr. 2, 4 și, 6 din .strada flo

ria s-au făcut (ara și ca
zul) tencuieli exterioare. 
La gară am întîlnit alțe 
asemenea aspecte contra
stante. Spațiile verzi cu 
garduri vii și frumoase 
ronduri de ftori sîruț um
brite de puzderia de hîrtii 
dintre linii, de pe pasare-

țenia, n-au fost reparate 
balustrada taluzului și nici 
scara din dreptul birou
rilor Reviziei* de vagoane, 
așa cum au. promis, cu o 
lună in urmă tovarășii Ma
rin Pera, șeful. stației, și 
Ștefan Ivan, gospodarul a- 
cesteia. La capătul stră
zii Mihai Viteazul, atelie
rul I.A.C.C.V.J., amplasat 
în clădirea de pe colț, 
găsit de cuviință să depi
nă și să lase în stradă mul
te luni de zile o grămadă 
de elemente de încălzire - 
centrală uzate, iar în stra
da 23 August, lingă linia 
ferată, se pot vedea pe
reți cu tencuiala căzută, 
un plop mare doborît și

a

neridi-c-at, grămezi de pă« 
mint, dependințe inestetU 
ce. Ne vedem . nevoiți să 
subliniem că ceea ce toi;i%« 
rășul inginer Maroel Ră< 
ducanu, șeful lotului Pe- 
troșani al Șantierului 18 
construcții căi feirate a fă
cut aici din ceea ce a fă-^ 
găduit, nu reprezintă nici 
măcar un început. Cînd 
vă veți onora promisiunea, 
tovarășe’ inginer ?

Alte nefinalizări și con
traste : în scuarul cu tran
dafiri al stației PECO din 
Piață Victoriei s-a prășit, 
dar buruienile și iarba au 
rămas intacte ; pe multe 
trotuare și la margini de 
boixluirj. continuă să-și fa
că stagiiul, zile în șir, gră
mezi de nisip și reziduuri, 
parapetul metalic de la 
marginea dinspre Maleea 
a străzii Deeebal, căzut 
în apă în anul trecut, nu 

albia a- 
ape continuă să fie 

:i tot 
care, 
sînt 

de 
elă- 
ca-

se ridică singur, 
costei 
invadată de cenușă ș 
felul de impurități 
nu înțeleg de ce, nu 
văzute și de organele 
control ; proprietarul 
dirii demolate de la 
pătvd străzii Fr. Engels se 
lasă' așteptat să niveleze 
moluzul pentru a da locu
lui -respectiv un 
acceptabil; lîngă 
club al C.M.V.J. 
de la... salubrizare și 
tățenii din ' strada Huria 
au creat o nouă rampă de 
gunoi în plin centrul ora
șului. Toate aceste locuri, 
și altele, reclamă interven
ția eficientă, a gospodarilor.

a E.G.C.L., 
da centrului 
ținuta pe cu

și îndeosebi 
pentru a se 
municipiului 
iv o merită.

Toma

aspect 
fostul 

oamenii 
re

ȚAȚARCA (

Pentru ca țesătoria din Lupeni să fie 
pusă în funcțiune înainte de termen

(Urmare din pag. 1)

se

în 
a- 

află

o aprovizionare ritmică. 
Primim totuși asigurări de 
la ing. Gheorghe Băcanu, 
șeful șantierului, prezent 
la aceea oră la fața -lo
cului pentru a impulsiona 
ritmul de lucru, că „lu
crarea nu va fi întârziată 
din cauza stîlpilor. Exis
tă contracte eu întreprin
derile de prefabricate din 
Deva și Craiova, contrac
te ce vor fi onorate 
termenul stabilit. In 
ceeași situație
grinzile pe care le vom pri
mi eșalonat fără a afecta 
punerea în operă".

După cîte se oljsarvă, 
marca majpritaite a lucră
rilor de la țesătoria de mă
tase se află în grafice, u- 
nele chiar în devans. De 
altfel, constructorii s-au 
angajat să predea ten-efici- 
arului o biectivul 
înainte de t e r m e n. 
„Avem posibilitaibeia — a- 
răta Arpa-d Rendi, șeful 
lotului —. să încheiem 
lucrările cu .un avans de 
două luni. Puteai devansa 
chiar și acest termen, ădi-

că să predăm obiectivul cu 
șase luni mai devreme. A- 
cest lucru este însă condi
ționat de primirea ele
mentelor de acoperiș, pro
blemă ce depășește la ora 
actuală chiar și competen
ța trustului din Craiova. 
Tocmai de aceea o ridicăm 
ca o mare problemă încă 
de pe acum, pentru că re- 
zxjlvanea ei- cere timp, ba
că se găsește soluția în 
timp util, avem toate con
dițiile să ne respectăm an
gajamentul".

Despre oe este vorba ? 
Proiectele și tiparele (exis
tă vreo patru modele) pen
tru elementele de acope- 
periș au fost trimise la 
mai multe întreprinderi de 
prefabricate din țară spre 
a le executa. Necazul este 
că nici una din întreprin
derile de profil nu s-a 
încumetat să le execute. 
S-a ajuns cu această pro
blemă pînă la nivel de mi
nister (M.G. Ind.) și se 
speră înfcr-o soluționare 
grabnică. Constructorii în
că nu și-au pierdut spe
ranța. După cum reiata 
Șeful șantierului, mo-

mentan, nu se simte nevo
ia acestor materiale în 
șantier, însă problema va 
trebui rezolvată încă, din 
trimestrul Iii, deoarece 
graficul prevede ca pînă 
la sfîrșitul anuliui obiec
tivul să ajungă la 
periș,

aoo- 
creindu-se ' astfel 

front de lucru în interior 
pentru sezonul rece. Nu
mai așa se poate devansa 
termenul de punere 
funcție. Rămîne însă 
văzut cit de urgent vor fi 
rezolvate solicitările cons
tructorilor din Lupeni de 
către ministerul de resort.

In ceea ce privește ce
lelalte relații dintre cons
tructor și beneficiar, toa
te și-au găsit o rezolvare 
operativă, după mărturisi
rile atît ale dirigintelui de 
șantier, Dumitru Vierescu, 
cît și ale șefului de lot, 
Arpad Rendi, sperîndu-se 
ca și în continuare colabo
rarea dintre aceștia să fie 
la nivelul cerințelor. De 
altfel din această colabo
rare a rezultat actualul 
stadiu de execuție, după 
cum am văzut, în devans 
față de grafice.

în 
de
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CADRELE DE CONDUCERE 
specialiști și oameni politici

A

Intr-o zi cit intr-o săptămină

O dezbatere cu caracter de schimb de experiență, 
organizată de ceaiiletul orășenesc Petrila al P.C.R. pe 
tema „CADRELE DE CONDUCERE — SPECIALIȘTI 
ȘI OAMENI POLITICI", a avut loc, luni, 14 mai, la 
clubul din Petrila. Au participat membri ai biroului 
comitetului orășenesc de partid, activiști a1 organiza
țiilor U.T.C. și sindicat, secretari și secretari adjuncți 
ai comitetelor de partid din unitățile economice, 
membri c.o.m., șefi de sectoare și compartimente, 
maiștri din sectoarele principale de producție, șefi 
de formații de lucru din cele două unități miniere — 
Petrila și Lonea — și de la preparație.

nice, orientarea acestei ac
tivități în direcția îndepli
nirii sarcinilor economice 
și dezvoltării continue a 
conștiinței oamenilor mun- . 
cii. Din expunerile prezen
tate de ing. Ioan Vasile, 
mecanicul' șef al I.M. Lo- 
nea și ing. Benone Costi- 
naș, I.M. Petrila s-a des
prins ideea că acțiunile 
organizate în areastă di
recție au urmărit popu
larizarea în rîndul oame
nilor muncii a obiectivelor 
majore oare stau în fața 
celor două colective 
muncă : mobilizarea 
taror la introducerea 
greșului tehnic, reducerea 
consumurilor de materia
le, energie electrică si com
bustibil.

La dezbateri au parti
cipat numeroși mineri șefi 
de _ brigadă și șefi de 
echipă de la preparație și 
maiștri, care s-au referit 
concret la realitățile din 
formațiile de luaru pe 
care le conduc, arătînd 
modalitățile î.n care își 
exercită rotai de conducă
tor — specialist și om po
litic. Eugen Voicu, șef de 
brigadă la mina Petrila a 
subliniat rolul inițiative
lor valoroase în realizarea 
sarcinilor de plan. „înainte 
de a aplica inițiativa 
„Brigada înaltei producti
vități'’', pe care am lan- 
saiț-o noi, am aplicat iniți- 
a'tiva brigăzii -conduse de 
Ioan Cojocariu de la I.M. 
Lonea", subliniind faptul 
că în conducerea unei bri
găzi numeroase e 
de noi concepții în 
ni zarea muncii în 
de disciplină și 
policalifîcați, de relații in- 
terumane foarte strînse 
între toți membrii brigă
zii. Un alt minei- șef de 
brigadă, Ioan Cojocariu, de 
la I.M. Lonea scotea în c- 
videnlă necesitatea cu
noașterii tuturor sarcinilor

Organizatorii au avut 
în vedere că o conducere 
științifică a oricărui dome- 
mu 'de activitate presupu
ne oameni pregătiți, un 
tftil de conducere adecvat. 
De aceea, în expunerea sa, 
tag. Aurel Brînduș, direc
tor al I.M. Petrila, s-a re
ferit Ia „Fizionomia mo- 
ral-pol'itică a conducăto
rului — specialist și edu- 
câtor —, tapta sa pentru 
crearea unui cadru propice 
înfăptuirii acestui dezide
rat", scoțînd în evidență 
comportamentul oricărui 
conducător — de la șef 
de echipă la director, per
sonalitatea sa, al cărui 
suport moral îl constituie 
faptele. De asemenea, a 
reliefat dinamica stilului 
de conducere, care se mo
difică de la o etapă la al
ta, trebuind continuu per
fecționat — în prezent 
ponderea revenind condu
cerii colective.

De o atenție deosebită 
s-a bucurat 
„Preocuparea pentru folo
sirea eficientă a calității 
de conducător și om 
litic în conducerea 
vității economice și de e- 
ducație politică a oame

nilor muncii", prezentată de 
ing. Victor Chiaburii, șeful 
secției de preparare Petri
la.; Formele, mijloacele 
și modalitățile de exerci
tare aduse în discuție s-au 
axat pe competență pro
fesională, înaltă pregătire 
poliitico-ideologică,

expunerea

po- 
acti-

, perma
nența receptivitate 
de nou, promovarea 
todelor muncii și c_. 
cerii colective, toate 
cesteă completate de 
comportare fără cusur, 
xemplu personal, partici
parea efectivă a conducă
torului acolo unde se ho
tărăște soarta producției.

Un accent deosebit s-a 
pus pe organizarea și des
fășurarea propagandei teh

față 
i me- 
condu- 

a-
o 

e-

de 
tu- 

pro-

nevoie 
otrg>a- 

abaitaj, 
oameni

ee revin brigăzii și ac
ționarea în consecință, 
la aceasta pai’ticipînd în
tregul colectiv, șefului de 
brigadă revenindu-i rolul 
de mobilizator al subalit- 
ternilor ta înfăptuirea sar
cinilor de plan. Pe ace
eași temă a vorbit loan 
Ciur, șef de echipă la pre- 
parația Petrila, care s-a 
referit la faptul că șeful 
de echipă trebuie să dfie 
singurul conducător ai ac
tivității ce o desfășoară e- 
ohipa, fără însă a neglija 
ideile valoroase, indife
rent cine le lansează.

In discuție s-a pus ac- . 
centul și pe rolul 
maistrului în cali
tate de conducător al pro
cesului de producție, edu
cator și diriginte al for
mațiilor de lucru, la care 
s-a referit maistrul princi
pal Ghiță Popescu de la 
I.M. Lonea.

Participanții la dezbate
re, au avut posibilitatea să 
cunoască diferite stihiri de 
conducere, împărtășind și 
preluind din experiența 
pozitivă existentă în acest 
domeniu în colectivele de 
muncă.

Odată angajați în exe
cutarea unei importan
te 'lucrări, înscrise în 
programul de moderni
zare a rețelor electri
ce din Vale® Jiului, oa
menii niu mai puteau 
da înapoi, deși vre
mea le devenise un 
obstacol destul de greu 
de trecut. Ploua ou gă
leata. Echipele de e- 
lectricieni ale tai Lu
cian Sava, Petru Petrie, 
Alexandru Aimășan, 
fon Viman și Constan
tin Pană, în frunte cu 
maiștrii Petru Dîrzu, 
Frar.csc Lokheiner, O- 
livta Sălaja și Viorel 
Vlăduț de la Secția de 
distribuire a energiei e- 
tectrice Petroșanii pe 
lingă efortul pe oare 
l-a oerut realizarea mi
siunii ce o aveau de fi
nalizat, au teebuffit să se 
lupte și cu rafalele reci 
ale ploii care nu a con
tenit să cadă toată ziua. 
Și nu oricum, ci urcați 
pe stîlpii de susținere a 
rețelei efeefarioe.

Inginerul Andrei Sa
muel, șeful secției, ne-a 
furnizat detalii despre 
semnificația lucrării 
respective. Ea a cons- 
stat în trecerea tronso
nului de rețea electri
că Uricani — Buta, lung 
de circa 30 km, de la 
tensiunea de

volți, considerată de
pășită, la tensiunea de 
20 de Kilovolți, mai e- 
«snomică în primul rînd 
și, în aceiași timp, o- 
feirind condiții mai 
sigure în alimentarea 
consumatorilor de e- 
niergie din întreaga zo
nă. Aceasta a implicat 
fragmentarea rețelei 
vechi, întinsă de la Lu- 
peni pînă l>a Buta, în 
două tronsoane — Du- 
peni-Uricand și Uricani- 
Buta —, și astfel limi
tarea eventualelor a- 
varii și a consecințelor 
acestora la fiecare din 
cele două tronsoane, 
instalarea unei stații de 
transformași: noi. de 110 
KiHavolți și alimenJta- 
rea părții celei mai ves- . 
tioe a rețelei electrice 
a Văii Jiului de la a- 
eeasta, înlocuirea a , 9 
transformatori de 15/ 
04 Kilovolți, depășiți,' ’ 
cu transformatori de 
20/0,4 Kilovolți, 
nerea 
unui

o
Și

pu-
aîn funcțiune 

cablu subteran 
lungime de un 
înlocuirea izdl'a-

30

cu 
km 
ției de pe aproape 
km de rețea.

— In mod 
spunea șeful 
ou forțele cu

normal — 
secției —, 
care s-a 

acționat, o astfel de lu
crare se realizează in
tr-o săptămână, timp 
în care alimentarea tu-

turor consumatorilor 
trebui®. întrerupta. Da
torite pregătirilor 
nuțioase făcute 
timp, bunei organizări 
la toate punctele prin
cipale de pe traseul ce
lor 30 km, ritmului sus
ținut în care electricienii 
au înțeles să muncească, 
întreaga lucrare a fost 
realizată intr-o singură 
zi.

După 13 ore de lucru 
neîntrerupt, electricie
ni s-au întors acasă o- 
bosiți și uzi de ploaie, 
In suflet le-a licărit în
să lumina 
Datorită 
conștiinciozității 

în m u n c ă, 
nul de la Buta, : 
de filtrare a apei 
barajul de la Valea de 
Pești, hotelul cu ^același 
nun ie. cabana Clmpu lui 
Neag și toți consuma
torii casnici din zonă 
nu au resimțit consecin
țele unui gol de energie 
electrică.

Adevăratele înrîu-' 
riri pozitive pe oare 
lucrarea realizată de 
electricieni în condițiile 
pe care le-am redat suc
cint, vor fi resimțite de 
toți consumatorii de e- 
nergie din 
câni—Buta 
nainte.

din

i satisfacției, 
efortului și 

lor
gate- 

stația 
i din

zona Uci
de acum î-
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o

mai
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finală a

Atleții Jiului în 
ascensiune

In atelierul-școală al Liceului industrial din Pe
troșani.

Respectarea igienei la produsele lactate
(Urmare din pag. 1)

Vasile Băltărețu ne spu
nea :

—- Pentru igienizare a- 
vem alocați 1 300 000 lei. 
Lucrările au început, dar 
din. lipsă de forță de mun
ca ritmul acestora este des
tul de lent. Vom lua însă 
toate măsurile ca la 1 iu-

lie a.c. atît în interior, cit 
și in exterior igienizarea 
unității să fie terminată. 
Aș dori să mai adaug, că 
în curînd vom fi dotați cu 
o nouă instalație de spălat. 
După intrarea in funcți
une a acesteia, credem că 
nu vor mai fi probteme 
cu calitatea spălării am
balajelor.

Rețeaua de desfacere are neajunsurile ei

Unitatea nr. 1 Petroșani 
(responsabil, Dumitru Ce- 
peliuc). Aici, laptele soseș
te la ora 4. Este lăsat a- 
i'ară în vînt, ploaie ori 
praf, pînă la ora 6,30, cînd 
se deschide magazinul. Re
feritor la acest lucru, 
H.C.M. 2230 din 1969, în 
articolul 5 alin. 3 prevede: 
„Pentru cazurile in care 
bunurile materiale se aduc 
în afara orelor de serviciu, 
sau gestionarul este ab
sent, conducerea Unității 
este obligată să asigure și 
să organizeze recepția în 
bune condiții în raport de 
specificul unității respecti
ve, în baza unei dispoziții 
scrise"..

La raionul de mezeluri- 
lactate, întiinim alte aspec
te care contravin norme-

lor de igienă. Intr-o nave
tă cu lapte observăm sti
cle fără capac. Ana Buli- 
ga, vînzător, ne spunea:

— Așa viti de la fabri
că (!?)

Dacă ar fi fost singure
le deficiențe întîlnite ! In
să, tava cu telemea nu e- 
ra protejată. Pe un butoi 
cu același produs era pus 
un lighean cu măsline. Vi
trina frigorifică era goa
lă, în timp ce rafturile 
erau pline cu unt.

Unitatea nr. 22 (șef Ma
ria iacob). Vânzătoare» Lu- 
dovica Dima nu cunoaște 
termenele de garanție la 
toate produsele lactate. Din 
frigorifer lipsește s ■ 
metrul, iar graficul 
este completat la zi.

Lni’.alea nr. 131 (vîn/ta-

tor Agneta Kekeș). Recep
ția produselor lactate se 
face aici fără oertiîieat de 
calitate.' Aceeași situație o 
întâlnim și la alimentara 
nr. 29 Peîrila și 31 Lonea.

In raidul nostru ana în
tâlnit, din păcate numeroși 
lucrători comerciali care 
■manifestă indiferență fa
ță de păstrarea în bune 
condiții a laptelui și a u- 
nor produse lactate.. De 
pildă, la unitatea nr. 39 
Aninoasa (responsabil Ion 
Burlec) navete cu lapte, 
sinîntînă, brînză proaspă-

tă de vaci, în loc să fie 
păstrate în agregatele fri- 
gorifice, se aflau alături, 
la o temperatură prielni
că acidulării. La magazi
nul nr. 40 Aninoasa se 
pune . în vînzare telemea 
neeorespunzătoare calita
tiv. Pentru că sîntem la 
acest capitol, mai _ sem
nalăm că aici, în momen
tul raidului, un agregat fri
gorific nu funcționa. Si
tuația, după cum ne in
formează Maria Zgăvîdea, 
șefa unității, persistă 
mai multă vreme.

Numai amenzile nu sînt suficiente

de

termio-
nu

nea- 
orga- 

ali- 
înso- 
Ast- 
Buli-

1, 
Rodica Guță de la alimen
tara nr. 29, Silvia Dragor 
de la unitatea nr. 31 și al
ții au fost sancționați pen
tru nerespectarea norme
lor de igienă în spațiile de 
depozitare și valorificare a 
produselor lactate. De do
rit ar fi fost ca în toate 
unitățile vizitate să fi în- 
tîlnit mai multă responsa
bilitate și exigență în ce
ea ee privește respectarea

Pentru stăvilirea 
j unsurilor întâlnite, 
nele de la controlul 
nientar, care ne-au 
țit, au aplicat legea, 
fel, vînzătoarele Ana 
ga de la magazinul nr.

normelor de igienă, lucru 
care ar fi înlăturat inter
venția promptă a organe-. 
lor de drept în aplicarea 
legii. Pentru neajunsurile e- 
xistente în rețeaua de dis
tribuire a produselor lac
tate o vină o au și Direc
ția comercială, precum și 
conducerea I.C.S.A.P. și 
A.P. Petroșani. De aceea 
invitam conducerile unită
ților respective, precum și 
cea a fabricii furnizoare să 
ia măsurile necesare pentru 
ca în cel mai scurt timp 
comerțul cu lapte și pro
duse lactate să intre pe • 
făgașul mult așteptat de 
cumpărători .

In zilele de 12 și 13 
a.c., orașul Constanța 
găzduit etapa 
Concursului republican de 
primăvară rezervată 
niorilor II. Cei trei 
ai Clubului sportiv 
Petroșani (antrenor 
fan Mihaly) au avut 
comportare bună, reușind 
să obțină rezultate supe
rioare celor anterioare, do- 
borînd recorduri perso
nale și clasîndti-se pe lo
curi fruntașe. Astfel, Ilie 
Diaconu, la proba de 3000 
m plat, s-a clasat pe lo
cul II cu timpul de 
8’57”9./10, realizîndu-și ast
fel și baremul de sportiv 
de categoria a Il-a. El a 
concurat și la proba de 
1500 m plat, ocupând locul 
IV cu timpul de 4’4“05. 
loan Bădicuț s-a clasat pe 
locul 20, din cei peste 60 

de 
timp 

iar Armând 
în 
cu
Și

de finaliști la proba 
1500 m plat, cu un 
de 4‘16“4/1G,
Borșa a ocupat locul V, 
serie, la 100 m plat, 
timpul de 11,8/10 
24“5/10 Ia 200 m plat.

SLABIIA.

• LUPTE. Sîmbătă, s-a ’ 
desfășurat, în orașul l’e- 
trila, etapa a IlI-a a di-i 
viziei A de lupte libere. 
Conform. hotărîrii F.R.L. de 
a se desfășura doar la 6 
categorii de greutate, 
numai pentru juniori, 
chipa Jiul Petrila s-a 
sat pe locul I cu 31 
puncte, fiind urmată 
C.F.R. Timișoara eu 
puncte, Constructorul 
nedoara 25 puncte- 
dine, s-au clasat 
Timișoara, C.S.M. 
Vulturii Lugoj și
Arad.

Merită felicitată 
ga echipă în a cărei com
ponență au fost: 
ria 62 kg : Dorel 
binaru (loc II). 
Valentin (loc III) ; 
goria 74 kg : Silver 
taru (loc I), Marian Sișu 
(loc III) ; categoria 82 kg; 
Mihai Zoltan (loc 11)4 
categoria 90 ks: Vasile 
Plugar (loc I) și categoria 

' 100 kg : (Nicuț Muntean).

Bogată activitate TJiT

ȘÎ 
e- 

cla- 
de 
de 
29 

Hai 
or- 

U.M. 
Reșița, 
Rapid

catego-R
Bre*

Imbree
cate-
Mili-

tițmală
Din inițiativa și sub în

drumarea
U.T.C. din cadrul 
niei de pompieri

Petroșani, secretar 
cotenent Silviu 
tinerii, ostași din 
unitate sînt 'antrenați la 
întrecerile sportive orga
nizate sub genericul „Da- 
ciadei'. Cei mai buni din
tre ei, la diferite discipli
ne sportive, sînt selecți
onați pentru a reprezen
ta unitatea în întreceri a- 
micale sau competiții ofi
ciale cu alți sportivi. La 
întrecerile de șah organi
zate aici au participat e- 
chipele Dinamo-pompierul, 
I.R.I.C. și E.T. Petroșani. 
Echipa Dinamo-pompierul 
s-a clasat pe locul II, iar 
șahistul nostru Mircea Ni- 
stor a ocupat locul III în 
clasamentul individual. 
In amicalul de baschet 
dintre Dinamo-pompierul 
și Știința Petroșani, bas-

organizației 
compa- 

militari 
sublo- 

Negrilă, 
această

r
chetbaliștii militari au ob- 
ținut victoria cu scorul de 
72 — -62.

Atleții companiei de 
pompieri militari din Pe
troșani au participat la 
faza județeană de atletism 
între subunități. Co-nou- 
rînd la 100, 800 și 3000 
metri, săritura în lungime 
și -aruncarea grenadei, 
sportivii companiei noas
tre au ocupat primul loc 
Ia toate probele. S-au re
marcat Gheorghe 
Martin
Avram, 
tin și alții. In prezent, mi
litarii sportivi ai compa
niei de pompieri se pre
gătesc intens pentru a par
ticipa la faza de zonă a 
competiției.

Roncsik,
Gheorghe

Dăian, 
Vasile

Mar-

Plut. maj. Ioan JITEA, 
compania de pompieri 

militari Petroșani
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R.S.F. lugss'avia
sfîrșitul anului(Urinare din pag. 1)

superioare,
și s-a asigurat 
materiilor pri- 

e-

obținute, Comite- 
subliniat necesita-

Sesiunea Comisiei guvernamentale 
româno-ohmeze, 

economică

f ""ristici tehnico-economice 
sporit calitatea producției 
o mai bună valorificare a 
me, materialelor, combustibililor și
nergiei. în anul care a trecut a continuat 
procesul îmbunătățirii structurii pe ra
muri a industriei, a sporit productivitatea 
muncii și rentabilitatea producției indus
triale.

Dezvoltarea multilaterală a economiei, 
diversificarea structurii sortimentale și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calita
tiv al producției au contribuit la partici- 

circuitul 
schim- 
Rezul- 
națio- 
aplica- 
rapidă

parea activă a țării noastre Ia 
economic mondial, la amplificarea 
burilor comerciale cu alte state, 
talele obținute, sporirea venitului 
nai, au asigurat condiții pentru 
rea programului de creștere mai 
a nivelului de trai al întregii populații.

Avuția națională a sporit în anii care 
au trecut din actualul cincinal intr-un 
ritm mediu anual de 10,4 la sută, fondul 
de dezvoltare ecoriomîco-socială a țării a 
fost cu 8,6 la sută mai mare decit cel din 
1977. iar valoarea fondurilor fixe puse 
in funcțiune în primii trei ani ai cinci
nalului reprezintă 30,3 la sută din valoa
rea totală a fondurilor fixe existente în

unitățile productive la 
trecut.

Apreciind rezultatele 
tul Politic Executiv a 
tea luării în continuare de măsuri hotărî-
te pentru valorificarea superioară și creș
terea eficienței producției materiale, rea
lizarea tuturor indicatorilor calitativi ai 
planului, folosirea intensivă a capacități
lor de producție și valorificarea la un 
nivel tehnic superior a materiilor prime 
și materialelor. De asemenea, s-a indicat 
să se acționeze mai energic pentru creș
terea productivității muncii și reducerea 
costurilor de producție, pentru diminua
rea consumului de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, pentru apli
carea rapidă în producție a progresului 
tehnic și științific și organizarea, pe baze 
științifice, a producției și muncii.

Apoi a fost dezbătută și aprobată 
tărîrea Comitetului Politic Executiv
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la aniversarea a 
35 de ani de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă — măreață săr
bătoare națională a poporului nostru, e- 
veniment de importanță crucială pentru 
destinele României.

Hotărirea se dă publicității. -
Comitetul Politic Executiv a soluționai, 

în continuare, nroblenje ale activității 
curente de partid și de stat.

BEIJING 15 (Agerpres).
La Beijing au început 

lucrările primei sesiuni a 
Comisiei guvernamentale 
româno-chineze, de colabo
rare economică și tehni
că. în cadrul lucrăriloi’ 
s.înt examinate stadiul co
laborării economice, co
merciale, științifice și teh
nice dintre cele două țări, 
modul de îndeplinire a 
acordurilor și .înțelegeri
lor stabilite în timpul vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceausescu în R.P. Chine
ză și a vizitei tovarășului

de colaborare 
și tehnică
Hua Guofeng în România, 
precum și măsurile nece
sare. pentru promovarea în 
continuare a colaborării e- 
conomice româno-chineze.

Delegația guvernamenta
lă română este condusă 
ele tovarășul Paul Nicules- 
cu. viceprim-minislru al 
guvernului, președintele 
părții române în comisie, 
iar delegația guvernamenta
lă chineză de tovarășa Chen 
Muhua, 
Consiliului de Stat, 
ședințele părții chineze 
comisie.

vic.eprcmier al
pre- 

în

BELGRAD" 15 (Agerpres). 
—• Marți, la Belgrad a a- 
vut loc ședința comună a 
celor două camere ale A- 
dunării R.S.F. Iugoslavia ’ 
— Consiliul Federal și
Consiliul Republicilor și 
Provinciilor — consacrată 
alegerii 
R.S.F.I., 
Taniug. 
lucrări

Ho- 
al

întreprinderea17,55

de utilaj minier Petroșaniseri»
FILME

I N C A D RE A Z Ă:

(ii).
pitoreas-

I 
I

PETROȘANI — 7 
iembrie s La noi 
liniște ■ Republica : 
reu împreună ; Unirea: 
Șeriful din Tennessee, 
seria a IlI-a.

PETRILA: Compa
nia, a 7-a sub clar de 
lună.

LONEA : Căsătoria.
ANINO AS A: Hop și 

apare maimuța.
VULCAN: Intre o- 

glinzi paralele.
LUPENI - “ "

Toți sau 
Muncitoresc : 
gep. pictorul.

URICANI : 
cilor i-evoluțioiiari.

Gala antenelor 
Moldova 
România 
că.
1001 de 
Telejurnal. 
„Stelele gimnasti
ci românești" re
portaj.

1 Noi femeile ! 
Telecineinateca. Ci
clul „Mari regi
zori, mari actori" 
— . Colinele Mî- 
nici". Premieră pe 
țară. Coproducție 
a studiourilor en
gleze și americane.

21,45 Telejurnal.

-Cultural: 
niciunul; 
Jorg Rat-

RADIO

3.

ini-

TV.

I
I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Profil teatral. Tea1 

truT dramatic din. 
Galați.

11,10 Șoimii patriei.
11.20 Muzică populară.
11,40
12.20
17,00
17,05
17,30

Album coral. 
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă ger
mană.

17,45 Tragerea pronoex- 
pres.

13,00 De la 1 la
15,00 Evantai ritmic.
15,45 Fotbal minut cu 
minut. 18,00 Orele se
rii. 20,00 Festivalul' na
țional 
niei“, 
lupta 
imului.
sonote. 21,00 Buletin de, . 

știri. 21,30 Consemnări..
22,00 O zi într-o
23.00—5,00 Non 
muzical nocturn.

„Cintarea Româ- 
20,30 Pagini din 
împotriva fascis-

20,50 Cadențe

oră. 
stop

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

si
I

- MUNCITORI NECALIFICAȚI PENȚKiJ 
AȚELIERUL Ț.H. PAROȘENI; solicitanții să ai
bă domiciliul in localitățile Vulcan sau Lu- 
peni.

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 și Decret 188/1977.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal — învâțămînt — retribuire al 
I.R.I.U.M. Petroșani, strada Republicii nr. 7, 
Petroșani, telefon 43 962.

Ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
BUDAPESTA 15 (Ager

pres), — în zilele de 14—■ 
15 mai 1979, la Budapesta, 
a avut loc ședința Comi
tetului miniștrilor aface
rilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală.

. în. conformitate eu în
sărcinarea Comitetului Po
litic Consultativ al state
lor participante la Trata-

tul de la Varșovia, Comi
tetul miniștrilor, efectuînd 
un schimb de păreri asu
pra problemelor securită
ții și cooperării în Euro
pa. încetării cursei înar
mărilor și ale dezarmării, 
a examinat, -finind seamă 
de evoluția situației, mă
surile pentru îndeplinirea 
sarcinilor cuprinse în De
clarația adoptată de Cons
tat ui rea Comitetului Poli
tic Consultativ de la Mos
cova, la 2a noiembrie 1978 
—■■se precizează în comuni
catul dat publicității la în
cheierea- ședinței.

prin transfer în interesul serviciului 
sau concurs

inginer, subinginer, sau tehnician principal 
'bărbat), de specialitate construcții industria- 
e, în vederea ocupării postului de diriginte 

de șantier.

încadrarea se face în conformitate cu 
prevederile Legii 12/1971 și a Legii 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal din întreprindere cu sediu! 
în Petroșani, strada Republicii nr. 1, telefon 
42820 - 42821.

Combinatul pentru lianți Hoghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

inginer minier cu 5 ani vechime

economist cu 6 ani vechime

Se asigură caxare în apartamentele com
binatului.

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R.
- telefon interurban 11-12, interior 120 

sau 123 Hoghiz.

noului Prezidiu al 
anunță agenția. 
Participanții la 

au dezbătut darea 
de seama cu privire la ac
tivitatea Prezidiului R.S.F.I. 
în perioada mandatului 
precedent.

. Agenția Taniug precizea
ză că, la propunerea lui -w 
Iosip Broz Tito.. președin- ■ 
tele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele U.C,I„ care es
te și președinte al Prezi
diului R.S.F.I., foștii mem
bri ai Prezidiului au fost 
rSaleși, iar în locul lui Ed
vard Kardeli, care a înce
tat recent din viață, a fost 
ales Serght'i Kraigher, de
semnat din 
niei.

în cadrul 
Broz Tito a 
tune.

ședinței. Iosip 
rostit o cuvin-

Dezbaterile Conferinței U.N.C.T.A.D.
MANILA 15 — Trimi

sul special al Agerpres, 
Iosif ȘoCaciu, transmite : 
în ședința de marți din ca
drul dezbaterilor generale 
ale celcii de-a V-a Confe
rințe a Națiunilor Unite 
pentru. Comerț și Dezvol
tare majoritatea vorbitori
lor au reliefat preocuparea 
țărilor lor față de persis
tența unor fenomene nega
tive ' în viața economică 
internațională, care /.nece
sită măsuri Urgente și e-

ficace din partea tuturor 
guvernelor în vederea res
tructurării actualelor ra-: 
porturi și a reașezărilor -tor 
pe baze noi. astfel incit să. 
se dea posibilitate țărilor 
în.curs de dezvoltare să 
depășească starea de , îna
poiere economică în care se 
află.

Dezbaterile au scos, -le 
asemenea, -în evid.-r.ță mi- 
portanța pe care o arp. cor 
operarea economică, in-: 
ternațională-

Convorbiri egipteano-israeliene
Eytari, asupra detaliilor 
privind executarea etapei 
următoare a retragerii tru
pelor israeliene din loca
litatea El Aricii în vede
rea restabilirii suverariită- ‘ 
ții egiptene asupra Șina- 
iuluî. <

CAIRO 15 (Agerpres), •— 
După cum informează a- 
gen fia MEN, șeful Sta Ui - 
lui Major al armatei egip
tene, generalul 
Badawi, a avut 
biri cit omologul 
eliari, . generalul

Al t med 
con vor- 

său ișra- 
Ra pli a el

Mica publicitate
VINI) motociclete Sim- 

son Sport, și I.J. : Muntea- 
mi Marins, strada Pa- 
rîngului 22 bloc A4 ap. 85 
Lupeni, telefon 433. (359).

V1ND Skoda Felicia în 
bună stare (15 000 lei). In
formații cizmăria de lin
gă piața Vulcan. (355).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chi- 
rica Dumitru, eliberata de 
l.M. Petrila. Se declară 
nulă. (346).

PIERDUT legitimație de 
servieta pe numele Opriș 
Petru, eliberată de E.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (360).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ed- 
ves Maria, eliberară de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (362).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele • Băl- 
șoianu Constantin, elibera
tă de E.G.C.L. Petroșani. . 
Se. declară nulă. (363).

PIERDUT legitimație de' 
serviciu pe numele Vlad 
Ion, eliberată de 1.M,
Petrila. Se declară nulă.
(357).

PIERDUT act calificare

ajutor miner pe numele 
Zbora Petru, eliberat de 
l.M. Aninoășa în anuâ 
1.977. Se declară nul. 
(364); "

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Co- 
colan loan, eliberată de 
I'.G.C-.L. Petroșani. Se 
declară nulă. (358)

DECESE '

La 16 mai 1979 
împlinesc 8 ani do 
dispariția celei, ce 
fost mamă, soacră 
bunică

GOG A CAROLINA
Amintirea ei va ră- 

mîne veșnic în inimile 
noastre. (352),

se
la 
a 
și

FAMILIA KISS ER
VIN mulțumește pe a- 
ceastă cale celor care au 
fost alături de ei la 
greaua durere pricinui
tă de pierderea celui ca
re a fost bun soț, tată, 
bunic

KISS LUDOVIC (354)
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