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■ SALĂ CE 15 ' ’ proletari din toate țările uniți-vai

teogul roșu—ss
to- înaltă, precum și dezvoltarea 
ge- țirea serviciilor prestate. S-a

exercite un control tot mai riguros asupra

Miercuri, 26 martie, sub președinția 
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
nerai al Partidului Comunist Român, a avut exercite un control tot mai riguros asupra 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al modului de stabilire și aplicare a prețurilor 

. jn economie. Comitetul Politic Executiv a
indicat ministerelor, celorlalte organizații 
centrale de stat să asigure o mai bună co
relare între cheltuielile de producție și

și îmbunătă- 
stabiiit să se

C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a examinat 

rezultatele alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile populare, 
precum și unele probleme organizatorice prețuri, stabilindu-se un raport cil mai just, 

științifici determinat, în întreaga economie, 
menit să stimuleze eforturile pentru o nouă 
. __  , sporirea rentabilității, creșterea
productivității muncii, valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor, în vederea în
făptuirii consecvente a politicii partidului 
de ridicare a nivelului de trai al întregului 
popor.
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privind constituirea Marii Adunări Națio
nale, a Consiliului de Stat și a guvernului 
și a adoptat hotărîri în acest sens, slabi- calitate, 
lind ca ele să fie supuse aprobării plena
rei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, Taportul privind evoluția pre
țurilor și tarifelor în anul 1979, constatînd 
că prețurile de producție și de livrare în 

> 'industrie au evoluat, față de anul 1978, în 
limitele prevăzute prin plan. Indicele pre
țurilor cu amănuntul și al tarifelor pe anul 
1979 față de 1975 a fost de 5,7 la sută, 

' : ceea ce a permis realizarea prevederilor de 
creștere a puterii de cumpărare și a nive-

de trai al întregului

x x x

tovarășul Nicolae 
o informare cu pri

vire la vizita oficială pe care a efec(ual-o

In cadrul ședinței, 
Ceaușescu a prezentat

lului de trai a] populației. In comerțul de țn țara noastră, în perioada 17—20 martie 
/ -1980, general de corp de armată 

Șese Seko Ngbendu Wa Za Banga, președin
te fondator a] Mișcării Populare a Revolu
ției, președintele Republicii Zair.

Comitetul Politic Executiv și-a expripiat 
deplina aprobare față de rezultatele poziti
ve ale noului dialog româno-zairez la ni
vel înalt, care se înscrie ca un moment de

stat, prețurile au crescut cu 4,4—5 la su- 
•'tă; față de 6 la sută cit se stabilise pen

tru, întregul cincinal. In ce privește servi- 
creșterile de prețuri au înregistrat, 

față de anul 1975, un procent de circa 14 
la sută. După cum se știe, pentru a nu 

,'S0 influența creșterea planificată a retri
buției și pensiei reale, au fost introduse 
compensații bănești pentru personalul mun
citor și pensionari. S-a relevat, de aseme-

Mobutu

nea. <5 în anul 1979 prețurile de producție seamă în evoluția ascendentă și rodnică a 
relațiilor dintre cele două țări și popoare. 

Comitetul Politic Executiv a dat o 
sebită apreciere convorbirilor dintre 

a ședinții Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
. , ■ - "r?‘ Seko, desfășurate într-o atmosferă de
baneasca sanatoasa,

trai al tenie, înțelegere și respect reciproc, 
au relevat hotărîrea Comună de a conferi 
dimensiuni mari, largi și un conținut mai 
bogat raporturilor româno-zaireze, de a 
impulsiona și dinamiza mai puternic cola
borarea pe planuri multiple, în interesul și 
spre binele țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei generale a destinderii, cooperării și 
păcii în lume. Această hotărîre de a dez
volta și aprofunda conlucrarea dintre 

de România și Zair își găsește o pregnantă 
calea sigură a sporirii eficienței 
și ieftinirii produselor. Au fost 
asemenea, sarcini privind pro- 
livrarea la fondul picții a bu-' 
consum în volumul și structura

și de livrare în industrie au fost sub pre
vederi, reprezenrind față de 1975, 97,5 la 
sută, respectiv 951 la sulă.; In ansamblu, 
datorită dinamismului dezvoltării econo
miei naționale și politicii economice 
partidului, s-au asigurat stabilitatea 
(urilor, o circulație 
ridicarea continuă a nivelului de 
poporului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri care să asigure și în viitor evoluția 
prețurilor în limitele planificate, astfel ca 
succesele ohținute în dezvoltarea- econo- . 
miei naționale să determine, în continuare 
creșterea nivelului de frai al întregului
popor. S-a cerut ministerelor, celorlalte
organe centrale, întreprinderilor, conșili- 

. ' ilor populare să acționeze cu țoală fermi
tatea pentru reducerea cheltuielilor de pro
ducție, îndeosebi a celor materiale, și 
energie — 
economice 
fixate, de 
ducerea și 
nu-ilor de 
so’icitate de populație, la o calitate cît mai

deo- 
pre-
Sese 
prie- 
care

preșie în înțelegerile stabilite de cei 
șefi de slat, în documentele încheiate 
București.

ex-
doi

la

(Continuare în pagina a 4-a)

Miercuri după-amiază 
s-au desfășurat- lucrările 
plenarei Comitetului Cen
tral al Organizației demo
crației și unității socialiste. 
;Pe ordinea de zi a plena
rei au fost înscrise urmă
toarele punctă:

— Raport despre stadiul 
constituirii organizațiilor 
democrației și unității so
cialiste, și sarcinile ce le 
revin pentru creșterea con
tribuției lor la viața poli
tică și social-economică;

—■ Planul de activitate pe 
primul semestru al anului 
1980.

In cuvîntul lor, partici- 
panții la dezbateri au su
bliniat faptul că propunerile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, • secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, cu privire la crește
rea rolului Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste în viata social-politică 
a țării și îmbunătățirea or
ganizării sale au fost intim* 
pinate cu entuziasm de ma
sele largi populare , și sînt 
aplicate în viață, ele mar- 
cînd trecerea la o etapă ca
litativ superioară a proce
sului de adîncire a demo
crației orînduirii noastre 
socialiste.

Vorbitorii au arătat 
încă de la constituire, 
ganîzațiile democrației

ca, 
or- 
și

unității socialiste și-au o- viață a hotărîrilor Congre-
rientat activitatea spre mo- sului_ al Xll-lea al Partidu-
bilizarea tuturor, membrilor 
lor pentru ca, sub condu
cerea organizațiilor de 
partid. împreună cu cele
lalte organizații de masă și . 
obștești, să participe activ 
la realizarea cu succes a 
prevederilor planului pe 
1980, a programelor de dez
voltare economico-socială 
în profil teritorial, Ia in
tensificarea muncii cultu
ral-educative de masă, Ia ‘ 
impulsionarea vieții politice 
și la bunul mers al trebu
rilor de interes general. 5

Un Ioc însemnat în ca
drul dezbaterilor l-au ocupat 
de asemenea, problemele 
privind rolul ce revine Or
ganizației democrației și u- 
nității socialiste în opera 
dc formare a omului nou, 
cu o înaltă conștiință so
cialistă, cu o atitudine î- 
naintată față de muncă, fa
ță de avutul obștesc, față 
de familie și societate, în 
promovarea activă a prin
cipiilor eticii și echității 
socialiste, îh cultivarea pa
triotismului revoluționar.

Participanții la dezbateri 
și-au reafirmat voința fermă 
de a-și aduce întreaga con
tribuție la transpunerea în

lui Comunist Român și ale 
celui de-al 11-lea Congres al 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, participanții au 
adoptat, într-6 atmosferă de 
mare însuflețire, o telegra
mă adresată Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Roiuărtf tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care, 

’între altele, se spune :. .
- C11 mîndrie și deplină sa

tisfacție, va încredințăm c$ 
milioanele de mefhbri ai 
organizațiilor democrației 
și unității socialiste, toți
cetățenii acordă cea 
înaltă prețuire ideilor 
neavoastră, originale, 
devărat înnoitoare.
lărgirea permanentă a mo
dalităților de conlucrare a 
partidului cu , masele popu
lare, întărirea neîncetata a 
unității, și. coeziunii între
gii națiuni, considerînd 
crearea noilor .organizații 
drept materializare a prin
cipiului potrivit căruia „so
cialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor“.

mai 
dum- 

cu a- 
privind

(Continuare în pag. a 4-a)

Noi colective miniere 
cu sarcinile trimestriale 

îndeplinite
SECTOARELE V ȘI XI —INVESTIȚII ALE l.M. 

PETRILA
Alte două colective de 

sectoare ale I.M. ' Petrila 
V și XI — investiții și-au 
îndeplinit sarcinile de plan 
ale trimestrului. I. Produc
ția de cărbune extrasă su
plimentar de către minerii 
sectorului V se ridică, de 
1.. începutul anului, la pes
te 3 000 tone. Prbductivita-' 
tea muncii, planificată în 
cărbune pe luha martie este 
depășită, în medie, cu ă- 
proape 350 kg/post. Tocite 
brigăzile sectorului înregis
trează depășiri față de Sar
cinile proprii, cele mai 
■rodnice realizări înscriind 
în cronica întrecerii. cele 
conduse de fsziai Mihai, 
Radu C. Ion. Cosnia Cons
tantin Nicolae Lepădatu și 
Gheorghe Sprincenatu — 
din abataje, și Niciila Cons
tantin, Dinescu Nicolae, A- 
lexandru lacob și Ion Fii- 
lop — din lucrările dc 
gătiri.

Mobilizarea plenară 
colectivului de mineri, 
neri și tehnicieni din 
torul XI — investiții

pre-

a 
ingi- 
sec- 

, . aI 
l.M. Petrila pentru asigu
rarea în termen a unor noi 
capacități de extracție are

ca rezultat depășirea cu 
circa o jumătate de milion a 
suie inilor valorice de in- 
ves iții ale trimestrului 1. 
Numai in luna martie aici 
se vor realiza peste preve
deri aproape 50 ml de lu
cruri miniere. Recent, bri
gada condusă de life" Grau
re a finalizat lucrările unui 
noii siloz de 600 tone, între 
orizonturile 0 și -f- 50 m ale 
minei, obiectiv de însemnă
tate deosebită pentru crea
rea de noi condiții tio creș
tere a producției de căr
bune a minei.

SECTORUL IV AL 
I.M. LONEA 

Sectorul IV al LM. LonOă 
este cel dinții sector al 
minei care își realizează 
sarcinile 'trimestriale la pro
ducția fizică de. cărbune.- De 
la începutul anului, vredni- 
ctil'colectiv e aici a extras 
peste prevederi 4 000 de 
tone, din care 1 200 .în luna 
martie. Se remarcă, prin. a- 
portul la succesul întregu
lui colectiv brigăzile condu
se de Miclea loan III, Iosif 
Clamba, Constantin Buzaru, 
Nicolae Golea, Dumitru Pa- 
raschiv și Viorel Negru.

W
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In di v id - cole c ti vi t ate

Esențial: scurtarea duratei de introducere' 
montare și adaptarea complexelor 

mecanizate ia condițiile de zăcămînt
Consemnăm din opiniile ing. Titus Costache, director tehnic al

Per 
subteran 
mecanizate este necesar 
să se cunoască in preala
bil stratul de cărbune, să 
se facă din timp pregăti
rea utilajului, a condiți- 
lor transportării acestuia 
în subteran. In acest sens, 
ia IM. Lupeni s-a reali- . ; 
zat pentru transportul pe 
verticală un al treilea e- 
taj la colivie. Acest lucru 
a dus la sporirea . siguran
ței transportului și la re.

'entru introducerea in ducerea timpului afectat
a complexelor acestei operații. De ase.

menea, pentru transpor- pentru a reduce timpul de

tul clasic. Ceea ce trebuie 
menționat este faptul că

MECANIZAREA COMPLEXA
pe galerii s-a utilizat, 
prezent fiind generali.

transportul pe Bionn- 
care are multiple a- 

taje față de trans por-

montaj, colectivul de etici 
a conceput și realizat dis
pozitive — platforme ca. 
î'e au condus la reducerea 
cu 50 la sută atit a per
sonalului afectat acestei o-

l.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a) *

perații, cît și a timpului 
de, montare. Interesant de 
subliniat este și realiza
rea camerelor modulare 
pentru montaj, premieră 
în Vale și pe țară. Des
pre ce este vorba ? La sec
torul. IV, de pildă, pen
tru montarea utilajelor 
am realizat camere fixe, 
betonate care sînt valabi
le pentru 9-10 felii. La ce- 
lalte sectoare, spre exem
plu III, am utilizat came
rele modulare cu platfor
me de montare mobile, 
care, după folosire. pot 
fi recuperate și refolosi- 
te la alto locuri de mun
că. Aceste reușite dove
desc că s.a gîndit și se 
gîndește în perspectivă. 
De fapt este o condiție e- 
sențială a promovării noi. 
lor tehnologii.

Constantin GRAURE

Cunoscuta brigadă de 
mineri condusă de loan 
Kacso de la l.M. Lupeni 
obține lună de lună pro
ductivități înalte.

loto: I. LIC1U



Steagul roșu JOI, 27 MARTIE 19802

(Urmare din pag. 1}

Azi, își exprimă punctul de vedere reprezentanți ai A.U.T.L Petroșani

Vă reamintim situația prezentată Ia conducerea 
Grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. Deva 
„A.UJ.L trebuie să asigure transportul a Bl» 100 tone 
materiale cu carosate (9 500 de tone} și cu basculante 
(55 600 tone), dar realizează doar 58 117 tone ceea ce 
în procente ar reprezenta 89 la sută proporție de reali
zare a planului".

Punctul de vedere al conducerii A.U.TJ.. Petroșani 
îl exprimă subinginerul llie Liciu, șeful serviciului tehnic, 
și tehnicianul principal losif Breban, șelul secției a Il-a 
transport marfă.

Breban, șeful secției a 11-a

Dar o bună parte dintre

IL1E LICIU : Planul pe ca- 
.re. l-am avut jji luna februa
rie la transportul de mate
riale pentru șantierul . de 
construcții l-ani realizat și 
depășit chiar. Nici vorbă să 
rămîneiri sub plan, așa cum 
reiese din situația pe care 
ați prezentat-o. In Ioc de 
65 100 tone, cit aveam plan 
de transportat, am realizat 
615 900 tone. Și noi am luat 
in calcul confirmări le bene
ficiarului de pe fișa de ac
tivitate zilnică a utilajului.

IOSIF BREBAN : „Să pre
cizăm, Nu am, luat în calcul 
capacitatea mașinilor pe ca- 

; re am pus-o la dispoziția 
constructorilor, ci volumul 
confirmat de ei. Pentru că, 
dacă ar fi fost folosite la 
capacitatea lor. cantitatea 
de materiale transportate ar 
fi fost Vu 20 000 tone mai 
mare. Pe de altă parte, noi 
înțelegem că în condițiile de 
șantier drumurile nu pot- fi 
perfecte, dar nici în starea 
în care se află. Ne pun în 
pericol utilajele, Pe lingă 
consuînul foarte mare de 
carburanți. Se defectează e- 
xact piesele și subansam- 
biele deficitare".

I. L. : „Este în curs de 
perfectare un contract cu 
obligații de ambele părți, 
în conformitate cu regle
mentările în vigoare. Reve
nind la realizarea sarcini
lor de plan, doresc să pre
cizez că pe luna martie, la 
zi, (discuția o purtăm în 22 
martie .— n.n.) trebuia să rea
lizăm 57 SOOMone transpor
tate pentru șantiereleȚ.C.H. 
dar n-am realizat decît 50874 
de tone".

Redacția: De unde provi
ne diferența ?

I. B. : „Pe baza unui grafic 
săptămînal, mașinile sînt 
repartizate pentru schimbul 
II, o parte din ele bine în
țeles, și în acest schimb se 
intîmplă deseori ba că nu 
au excavatoar, ba nu a ve
nit exeavatoristul sau a fost 
păînîntul înghețat. Și în tot 
acest timp mașinile stau. A- 
poi nu au avut stabilite 
rampele de golire, de depo
zitare a pămîntului excavat, 
iar accesul la aceste rampe 
este foarte greu, uneori mai 
greu decît pe șantier. Ma
șinile rămîn pur și simplu 
împotmolite in noroi. Intr-o 
noapte, șapte mașini au 
fost împotmolite timp de pa
tru ore, pînă cînd am reu
șit să le scoatem cu ajuto
rul uneia mai puternice. Am 
cerut ca pe timp de noapte 
să se asigure iluminatul 
rampelor și al căilor de ac
ces".

Red. : Au 
mașinile nu 
ce ?

l.L,: _,Da. 
roase astfel

1. B. : „Au fost cazuri cînd 
în schimbul I au fost săpate 
șanțuri pentru fundație, noi 
am adus betonul, dar între 
timp s-au surpat șanțurile și 
nu am avut unde îl descăr
ca' și l-am plimbat pînă la 
alte puncte de lucru. Intre 
timp aproape că betonul a 
făcut priză cu mașina".

Red. : Ne-au fost prezen
tate și cazuri de indisciplină 
cînd conducătorii au întrr- 
ziăt la sosirea pe șantiere 
și au plecat mai devreme.

I.E. : „Intr-adevăr, mai e- 
xiștă și indisciplină din par
tea unor conducători auto.

lost cașuri tind 
au avut ce far

Au fost «ume
de cazuri".

„Dialogul hunedorean 
pe aceeași scenă”

Formațiile artistice din 
Vale sînt antrenate în 
prezent în faza pe între
prinderi și instituții a tra
diționalei confruntări cul- 

Dialogul 
aceeași aceeași scenă", manifestare 

cultural-artistică de masă 
desfășurată șub egida Fes
tivalului național „Cînta- 
rea Româtfiei", va fi în 
atenția așezămintelor cul
turale la începutul lunii, 
aprilie, urmînd ca în se
zonul estival, 
cîștigătoare să 
nească în fazele superioa
re (I.V.)

: tural-artistîce
; hunedorean pe

scenă". La cea de-a IV-a
■ ediție a dialogului iau 

parte formații și grupuri 
corale, : brigăzi 
orchestre de 
populară 
șoară, formații 
suri populare, tematice și 
moderne, soliști vocali, și 
instrumentiști etc., pre
cum și echipaje care se 
vor confrunta în cadrul

concursurilor gen „Cine 
știe, cîștigă", avînd ca te- 

‘ matică documentele celui 
de-al Xfl-lea Congres al 
P.C.R. Faza orășenească a 
„Dialogului hunedorean pe

■»

artistice, 
muzică 
și u- 

de dan

formațiile 
se întîl-

I
I
I

Iubitorii sportului 
sînt invitați la competiția 
tradițională Cupa „Mirierul 
Lupeni". Concursul va 
avea loc pe pîrtia de la 
cabana „Straja", în zilele 
de 29 și 30 martie a.c.

• Teatrul de stat de 
estradă — revistă Deva 
prezintă în premieră pe 
țară spectacolul muzical 
distractiv „A sosit estrada

a- 
ceștia tot de la construcții 
provin. Pe de altă parte, 
mai lipsesc uneori carburan- 
rânji, alteori piese de
schimb.. Sînt cazuri cînd a- 
par defecțiuni tehnic,e la
mașini și le sesizăm la ieși
rea pe poartă și se îutîrzie 

--plecarea în cursă pînă la re
medierea lor. Dar, nu aceas- 
tea sînt problemele care au 
condus la nereălizările gru
pului de șantiere. .In ceea c;e 

' privește plecarea înainte de 
program de pe șantier, cel 
care i-a dat de lucru să 
nu-i confirme foaia de acti
vitate zilnică conducătoru
lui auto indisciplinat".

Red. : credeți că ar li
necesară o colaborare mai 
strinsă între dv. șl condu
cerea grupului de șantiere ?

I. B. : „Este absolut neceT 
sară o colaborare mai rod
nică, mai strinsă și sperăm 
să ajungem și la. această 
colaborare".

l.L.: „Părerea noastră este 
că utilajele pe care Ie pu
nem la dispoziția construc
torilor nu sînt folosite la 
capacitate".

Nota redacției: In 22 mar
tie» cînd purtam discuții cu 
cei doi interlocutori, în la‘- 
ța Grupului de șantiere trei 
mașini de 8.5 tone așteptau 
la ora 9,30 să lie folosite, 
să Ii se dea de lucru...

Paralel cu acțiunea de 
introducere și montare, 
ne.am gîndiț și Ia activi- ț 
tatea de reparare a utila
jelor. In acest scop 
realizat în subteran, 
cadrul sectorului IV, 
atelier unde 
mecanizate care ajung la 
limita lentilei sînt scoase 
și reparate în acest ateli
er și reintroduse în cir
cuitul productiv. Atelie
rul este utilat, prin auto- 
dotare, cu standuri de

s-a 
în 
un 

complexele
de 
de 

este 
care

Dorin GHEȚA

activității colectivului mi
nei Lupeni.

Adaptarea utilajelor la 
condițiile de zăcămînt spe
cifice fiecărui strat pe 
eare-1 exploatăm, cons
tituie, de asemenea, o 
preocupare de căpetenie- 
Corelarea activității 
introducere cu cea 
adaptare a b’rf și 
factorul principal

7 vizează direct realizarea 
unor producții* și produc
tivități superioare celor 
planificate. In acest ca
dru al problemei, 

probă; presă, diferite dis
pozitive necesare repara
țiilor. Eficiența: reduce
rea . ciclului de demonta- 
re-reparare-montare cu 45 
de zile. Cifra nu spune 
prea mult, dar dacă ne 
gîndim la manopera ne
cesară pentru transpor
tul pe verticală și ori
zontală a unui complex 
mecanizat (în greutate de 
circa 700 tone metal) și 
la cele 800 tone de cărbu
ne 
dintr-un abataj mecanizat, 
atunci este ceva. Evident, 
rezultatele obținute în 
domeniul mecanizării sînt

: reflectate fidel în depăși
rea ritmică, lună de lună, 
a sarcinilor de plan la 
producția de cărbune. ’ Me
canizarea intensivă a lu
crărilor din -subteran și 
legat de aceasta, sporirea 
eficienței . economice, a 
devenit de multă Vreme o 
trăsătură caracteristică a

. ... specia
liștii min^i au întreprins - 
de la început măsuri co
respunzătoare. De exem
plu,; complexul Lupeni 1 
diferă foarte mult de Lu- 
peni 3, iar acesta de com
plexul Du peni 5. In ce 
sens ? Primul nu a fost 
conceput să lucreze cu 
combine. In prezent are 
adaptată o combină. La 
următorul i s.a îmbunată, 
țit sistemul, de pășire, iar 
complexul Lupeni 5, prin

care se extrag zilnic ■ BDbunătSțirile aduse, poa_
în-.
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te să lucreze pînă la o 
clinare a stratului de . _ 
de grade. De asemenea, au 
fost adaptate diferite 
puri de combine pe diferi. 
de tipuri de transportoare. 
Dintre îmbunătățirile pe-'- 
le mai recente, realizate 
de colectivul nostru aș a- 
mintj sistemul hidraulic 
de autoîntindere, a trans
portoarelor și de ripare a 
stațiilor.

Desigur, 
pri aici și 
continuare

ti.

nu ne vom o- 
ne ocupăm iu 

de adaptarea

fiecărui utilaj la condiți
ile de zăcămînt specifice 
fiecărui strat.. Toate rea
lizările în acest domeniu 
au fost gîndite și aplicate 
de specialiștii de la l.u- 
peni, dintre care aș amin
ti pe Amoniu Dublin, Ma
tei Dănilă, Ion Borzan, 
Teodor Boncalo, Constan
tin. Lupulescu și mul ți 
alții. Pentru că este vorba 
de adaptarea . susținerilor 
la condițiile de zăcămînt, 
putem spune că am cola
borat fructuos cu construc
torii de utilaj minier din 
Petroșani. . Complexele 
mecanizate țip SMA, pro
ducție românească, dau 
foarte, bune rezultate în 
abatajele noastre.,

O alță condiție a reuși
telor. în procesul de me
canizare (cînd spun me-. 
eanizare mă refer la in
troducere, montare, adap
tare, întreținere, exploa
tare},: care se află mereu ■ 
în atenția noastră este 
policalificarea și perfecțio
narea cadrelor. Fără o eu- ■ 
noaștere temeinică a uti
lajelor din dotare nu es
te posibilă sporirea 
ducției de cărbune,

pro- 
pre- 

iungirea duratei de func
ționare șj reducerea chel
tuielilor materiale pe tpna 
de cărbune.

Colectivul minei Lu
peni a reușit să rezolve în 
bună parte tocmai aceste 
probleme care, sînt 
ni te să conducă, așa 
spuneam, la creșterea 
ductivității muncii, la 
rirea eficienței 
noastre activități.

me.
cum
pro.
spo-

îhtregii
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Goluri care nu trebuie sâ existe 
în aprovizionarea cu produse de sezon 

3 
la

Ambele 
.făcut pla- 

dar

Două zile la rînd am 
cutreierat unitățile de des
facere. cu amănuntul a le
gumelor și fructelor pen- 

. tru a constata cum sînt 
aprovizionate. Cu acest 
prilej au fost în ti Ini te 
multe unități bine apro
vizionate care oferă cum.: 
părătorilor un bogat fond 
de marfă. Dar au fost gă
site șî unități a Căror a- 
provizionare nu se ridică 
la nivelul posibilităților și 
al cerințelor justificate ale 
oamenilor muncii. Am în- 
tîinit. chiar și unități care 
nu ofereau, cumpărătorilor 
nici măcar mărfuri care 
se găsesc'cu prisosință în ț 
depozitul C.P.V.I.L.F. Pe- 
troșani.

In ziua de 14 martie 
a.c. în jurul orei .12, Ia u. 
nitatea 25 din orașul Pe
trila tocmai sosise 'un au
tocamion încărcat cp pro
duse de seră. Se descăr- 

i cau navete pline cu salată 
verde, castraveți și gulii; 
Șeful unității, tovarășul 
Coptei Călugărița, care 

i supraveghea deseăa-earea, 
ne informează că a ple
cat de ieri după produse 
de seră ,la Ișalnița, în ju
dețul Dolj, că a adus 1209 
kg castraveți, 4000 bucăți 
de salată verde, 4000 bu
căți gulii.. Aceleași can
tități de produse de seră 
a fost descărcate în a- 
ceeași. zi ș.i la unitatea nr. 
38 aI cărei gestionar este 
Constantin Brujan. Alter-

nativ, responsabilii a- 
ceștor unități pleacă, în 
fiecare săptă'mînă în de
plasare în afara munici
piului, -după marfă. Iar 
marfa adusă este distri
buită direct și altor Uni
tăți, din cartiere, . âsigu- 
rînd astfel o bună apro
vizionare a cetățenilor din 

; Petrila.:
In aceeași zi în unități

le din orașele Vulcan 
Lupeni din fondul'

și
de

1
marfă existent nu au lip
sit produse de seră cum 
sînt salata verde și ardeii» 
precum și merele, fasolea, 
rădăcinoasele deshidra
tate și de siloz, compo
turi și conserve etc. Încă 
de la prima oră de la 
deschidere, în dimineața 
zilei de 15 martie, din 
unitățile 54 și 16 din car
tierul Aeroport Petroșani 
ă-au epuizat toate tru
fandalele.. Și din unități
le 3 ș.i 20, produsele de 
seră lipseau. „Ultimele 
produse de seră le-am 
primit cu o săptămînă în 
urmă" —. a fost aceeași 
explicație pe care ne-au 
oferit-o Savu Dinescu, res-

ponsabilul unității 
și Elisabeta Roxbu, de 
unitatea nr. 20. 
unități și-au „ 
nul" de desfacere,

* mai,mult pe seama mere
lor și a... berei - la sticlă. 
Din fondul de marfă al 
celor două unități lipsea 
și un sortiment care se a- 
flă în depozit — sucul de 
roșii.

Responsabilul unității 
din cartierul Carpați, Ca
rol Kacso, recunoaște des
chis, „în primele două luni 
din acest an m-au ajutat 
berea și merele „de Bis
trița" sâ fac planul, iar 
produse de seră nu mi.au 
fost repartizate de o săpJ 
tăihînă". ■

In piața agroalimenIară, 
produsele de seră erau 
reprezentate' doar de sa
lată, In dreptul' tonete- 
lor unității nr. 2 din. ha
lă, era prezentă la dato
rie numai o vînzătoare. 
Nimeni nu ne-a putut 
explica de ce nu se vin
dea din marfă și la tone- 
ta de alături-.. Aflăm, to
tuși, de la vînzătorul Pe
tre Popescu din unita
tea nr. 5 (alăturată} că au 
fost repartizate în urmă 
Cl1 două zile celor două 
unități din piață și im
portante cantități de pro
duse de seră»

La sediul C.P.V.I.L.F. 
Petroșani sîntem informați 
că în prima jumătate a

nr. lunii martie, unităților din 
Valea Jiului li s.au 
partizat circă 112 00(1 bu
căți, salate verde, 10 to
ne castraveți și alte pro
duse de seră. De ce sînt 
mai bine aprovizionate 
numai unitățile mai 
mari ? Ne explică tovară
șul Lăscuț Rădoi, șeful 

, C.l’.V.I.L.F. Petroșani: .
„Șefii de unități care * au 
în subordine vînzători a- 
chiziționează direct de la 
marii producători mărfu
rile de sezon, în timp ce 
unităților mai mici Ii se 
repartizează marfă, fie din 
depozit, fie prin redistri-

- buire, de la unitățile care 
au legături directe cu fur
nizorii".

Deci acolo unde gesti
onarii se preocupă de a. 
provizionare, există mai 
multe produse. Așa se ex
plică de ce în unele uni
tăți putem găsi., zilnic, a. 
cum, la început de primă
vară produse de seră, iar 
în altele nu. De ce nu se, 
poate-în piața din. Petro
șani ceea, ce se poate la 
Petrila ? Concluzia se 
impune de la sine : la ni
velul serviciilor C.P.V.I.L.F. 
Petroșani se cere mai mul
tă preocupare pentru re
partizarea pe unități a
fondului de marfă, în 
funcție de cererea unită
ților.

Raid realizat de 
Viorel STR AU ț

re-

Deva". Spectacolul are 
loc duminică, 3Q-J»artie, la 
ora 18 în sala Casei de 
cultură Petroșani.

• Cetățenii Lupeniului 
au prestat peste 5 500 ore 
de muncă patriotică pe 
șantierele de construcții 
de locuințe ale orașului. 
Au participat lucrători din 
serviciile TESA și .alte 
activități de Ia mină, 
E.G.C.L. și mai ales de la 
I.F.A. „Vîscoza" precum 
și cetățeni programați să 
beneficieze de apartamen-

ie în noile blocuri. Odată 
cu venirea primăverii, ac
țiunile cetățenești de spri
jinire a constructorilor vor 
crește în amploare... direct 
proporțional cu preocupă
rile constructorilor de a 
le crea condiții optime de 
lucru, mai precis, front de 
lucru.

, pe strada Vasile Roaită,
■ eleve la Școala generală
• nr. 1, și au predat un port-

moneu găsit pe stradă în 
care se afla o sumă de 
bani. Un gest frumos pen
tru care merită cuvinte 
de laudă alît copiii, cit si 
familiile și școala care le 
educă în spiritul cinstei- 
și corectitudinii.i, ' ' - ...

• In editura. „Kriterion" 
a apărut volumul „Repor- 

i taje din Valea Jiului" de
i Marosan Barna, o carte,

despre realitățile și oa
meni ai Văii Jiului.

• De curînd, la sediul 
miliției municipale Petro
șani s-au prezentat eleve
le Gabriela Marian și 
Claudia Vagner, ambele cu 
domiciliul în blocul 7 de scrisă în limba maghiară,

• La tinăra întreprinde
re de confecții din Vul
can au luat ființă primele 
formații artistice. Recent 
au susținut un spectacol 
în fața tovarășilor lor de 
muncă membrii brigăzii 
artistice și grupul folk ale 
întreprinderii. (V. Alex).

• Marți cetățenii cartie
rul „Carpați" din Petroșani 
au trăit o „surpriză"... ie
șită din comun: n-au a- 
vul apă — apă potabilă —

de dimineața pînă seara. 
Motivul: racordarea noi- 
lor blocuri de lingă piață 
la rețe ua de apă a orașu-
lui. Motiv plauzibil. To
tuși, o nedumerire: 
ce nu sînt anunțate ase
menea întreruperi pentru 
a se evita neavenitele 
„surprize".

de |
i

I
I

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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perfecționare
In cartea de muncă a 

Anei Bojte, vechimea coin 
cide cu inaugurarea Intre 
prinderii de tricotaje dii 
Petroșani. Absolventă a 
cursului de calificare or
ganizat de întreprindere, 
am găsit-o mînuind cu pri
cepere o mașină de trico-

I
I
I
I

VIEȚI PARALELE

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

îndîrjit-o, crescîndu-i atn- 
................________ _____ biția. Acolo, la Arad, a fă

tat fabricată "la~ Tg. Mu- cut dovada hărniciei și pri- 
reș și de care este foarte ceperii sale,^ dar și a ata- 
mulțumită.

— Dacă-ți iubești mese
ria, mașina te ascultă — 
declară ea.

Și, de fapt,- cum să nu-și 
iubească meseria cînd aici, 
in mijlocul acestui tlnăr 
colectiv a început să des
cifreze primele taine ale 
meseriei, să se formeze ca __ ____ _ _ _____
om. Nu de mult a fost a- eu contribuția Ia 
leasă secretara organiza- rea vestimentației 
ției de tineret d;n secție. cotidiene.

Da. Tînăra comunistă A- Cuvinte simple, 
na, Bojte este apreciau în și rostjte din inimă. Căci 

aici, în această secție a 
Întreprinderii de tricotaje 
din Petroșani. Ana încercă

șameritului . față de colec
tivul din care face parte.

— Ce-mi doresc ? Să 
urc în clasamentul „mîi- 
nilor măiestre", să-mi cresc 
și să-mi educ în așa fel 
fetița încît să-mi calce pe 
urme, iar aici, în fabrică 
să mă perfecționez și 
fiu mîndră că-mi

să 
aduc și 
asigura- 
noastre

I 
I
I

I
I 

.......... .... .................... I 
fașurat la Arad, a reprezen- _ și reușește — să-și con- I 

: ‘7 ■ J l tureze o personalitate I 
.clasîndu-se pe locul muncitorească, iar exem- a 

VI. Nu s-a simțit speriată pIul ei este urmat și' de j 
de „firma11 celor veniți din ajte tinere...................................I

Corvin ÂLEXE I

colectivul în care munceș
te. La concursul republi
can „mîini măiestre14 des-

tat cu cinste întreprinde
rea,

întreprinderi cu tradiție. 
Dimpotrivă, acest lucru a

izvorite

POVESTE CU TINERI 
INIMOȘI

O zî a acestui -început ca
pricios de primăvară. Ger 
sec și ghețuș ca oglinda, 
pe lunga pantă a șoselei de 
la Banița. Privită, în acea 
dimineață, de la înălțjme 
șoseaua arăta cam așa: 
ceva mai sus de trecerea 
peste calea ferată, un ve
hicul lung și larg numit a- 
tît de plastic „balenă14, era 
pur și simplu încîrligat în 
drum. In josul șoselei, alte 
și alte mașini de toate nea
murile, trase .pe dreapta. 
Șoferii, coborîți de la vo
lan încercau, după... tem
perament și știință, să-și a- 
jute colegul aflat la ne
caz. Treaba mergea gneu I 
Undeva mai sus, după zidul 
de sprijin se formase un al 
doilea „ghem" de mașini. 
Așa că, între cele două 
aglomerații de mașini era 
un spațiu liber. Nimeni nu 
putea însă să-I folosească. 
De' jos urcă puternic un tu
rism, își caută cumva un 
loc mai în frunte și oprește. 
Șoferul coboară foarte în
grijorat.

— Știți, explică el. am 
chemat salvarea pentru o 
grav bolnavă, dar gheața si 
încurcătura așța... Am 
cercat eu... mi-e teamă 
n-o să pot merge mai 
parte... Oamenii se
compătimitori. E un lucru 
aproape disperat pentru sta
rea femeii, dar nu-i încotro. 
Palidă, poticnindu-se la fie
care pas,* alunecînd pe ghe
țuș, sprijinită cu greu 
însoțitorul ei, încearcă

»n- 
că 

de
bită

Proces cinematografic
Rechizitoriul moral și ar
tistic al tinerelor persona- 

• je de film va fi asigurat

• Liceenii din Petroșani 
sînt invitați să ia parte, 
astăzi, incepînd de la ora 
14, în sala de spectacole de reprezentanți ai organe

lor locale de procuratură 
spriji- 
muncă

ajungă la celălalt „ghem11 
lie mașini, poate acolo aș
teaptă salvarea... In mo
mentul acela apar pe șosea 
cîțiva tineri în salopete. 
Unul se uită lung la. mer
sul chinuit al bolnavei.

— Comanda la mine! 
strigă celorlalți. După mine, 
băieți 1 Se apropie, își dau 
seama de situație. îndem
nați de inimosul tînăr, din 
mîirîile lor improvizează un 
scaun. Saltă bolnava, se 
schimbă, des, alunecă și ei, 
dar urcă și în felul acesta 
scurtează drumul. Mașina o 
duce mai departe spre cea 
mai apropiată unitate medi
cala.

După ce și-a șters sudoa
rea de pe frunte, unul din 
băieți își aprinde o mără- 
șească.

— Ce v-a făcut să ajutați, 
băieți ?

— Și cei de jos ar fi fă
cut-o, sînt sigur, dar poate 
erau prea copleșiți de ne
cazurile lor.

— Totuși ?
— Cum să nu ajutăm, răs

pund tinerii. Nu-i onoarea 
noastră în joc ?

ONOARE?
Intr-o zi, așa mai pe în

serat, tînăra AB, aflată la 
granița celor 18 ani, se în- 
tîlniește în stația de auto
buz cu un mai vechi cunos
cut al ei. Pe șușotite are 
loc o discuție și nu peste 
multă vreme blonda și 
moașa tinără pornește 
urma bărbatului.

Temele școlarte mai 
teau aștepta, o scurtă vizi
tă aureolată de plăcerea u-

fru-
pe

pu-

nui casetofon, a unui pă- 
'hărel de Johnnie Walker și 
deliciul (interzis) al țigării. 
Jumătatea de oră ferm pro
pusă a devenit o oră, apoi 
ora s-a transformat în plu
ralul ei și pluralul ăsta a 
ajuns de-a dreptul amenin
țător. Altădată în 
orașe ale Europei, paznicii, 
la acel ceas anunțau cu 
voce gravă : cetățeni, este 
ora 12, stingeți focurile 1.,.; 
In cazul tinerei AB focuri
le abia se aprindeau. Ajun
să acasă a găsit toată fa
milia forfotind, în frunte cu 
mama, speriată și obosită 
de multa căutare la rude, 
colege, vecini, spital. A- 
tunci tînăra noastră reflec- 
tînd la datele (s-a dovedit 
mai tîrziu) unei mai vechi 
experiențe și modificindu-le 
potrivit momentului declară 
sus: a fost victima unui 
viol. Un necunoscut a răpi
t-o și așa mai departe... 
Viol I Oroare I La miliție I 
Tîrziu, după miezul nopții, 
într-un birou se desfășoară 
o activitate de investigație 
febrilă. Reclamație, tele
foane, alertă. Se pornește în 
căutarea „necunoscutului14, 
iar. „victima" este adusă 
la spital pentru constatările 
de rigoare. Se descoperă 
că toată povestea este o 
farsă. întrebată mai tîrziu 
dacă întîmplările nopții 1 
se par demne, fata răspun
de..:.?'';''

— Mama e de vină. Da
că nu mă întreba unde am 
stat, nu era nimic...

— Crezi că nu avea drep
tul ? De ce nu i-ai poves
tit mamei cinstit ce s-a în- 
tîmplat ?

— A... Eu țin foarte mult 
la onoarea mea..... -

Viorel MORARU

și respectul
eetățile- colectivului

■ a Casei de cultură. Ta 
procesul cinematografic 
„intentat" eroilor filmului 
românesc „Septembrie11.

și judecătorie, cu 
nul colectivului de 
al cinematografului „Uni
rea" din Petroșani. (I.V.)

E SECVENȚĂ DIN VIAȚĂ
„decanilor11,

ron Cristea și Victor Bra- 
șoveanu, pensionarii au și

• Coincidență fericită — îndrumarea 
ne scrie corespondentul nos
tru Robert Andrei Popescu 
din Vulcan — maistrul mi- participat la prima acțiune, 
nier Nicolae Roman de la 
J.M. Vulcan a împlinit re
cent frumoasa vîrstă de 40 
de ani. din care 20 de ani 
în subteran. „O tinerețe 
dublă14, subliniază autorul 
rîndurilor trimise redacției, 
pe care o trăiește cu dem
nitate astăzi comunistul Ni
colae Roman, un împămîn- 
tenit al cărbunelui.

• A intrat în obișnuința 
colectivului de oameni ai 
muncii de la mina Aninoașa 
de a sărbători săptămînal 
fruntașii în producție. Cu a- 
ceste prilejuri au fost feli
citați minerii șefi de briga
dă Pavel Dediu, Nicolae Bo- 
kor. Constantin tacob. Ion 
Hoțea, Ștefan Ducnlescu A- 
lexandru Daboș, Stan Rota
ru și alții. Lor le-a fost de
dicat micospectacolul „Lau
dă muncii11, le-au fost înmî- 
nate flori și felicitări pentru 
succesele obținute,

• împlinind 32 de ani de 
muncă pe schelele blocurilor 
de locuințe din Valea Jiu
lui, contribuind la ridicarea 
a zeci și zeci de apartamen
te, dulgherul Nicolae Țabrea 
de la Grupul T.C.H. Petro
șani a ieșit Ia mult merita
ta pensie. Sărbătorit în ca
drul colectivului, pensionaru
lui Nicolae Țabrea i s-au a- 
dresat felicitările de rigoare, 
precum și urarea de „Ța 
mulți ani 1" și multă sănă
tate.

• La casa pensionarilor 
din Lupeni, în fiecare săp- 
tămînă au Ioc întîlniri ale 
pensionarilor în care se dis
cută diferite probleme cetă
țenești. Recent ei s-au în
trunit pentru a hotărî cum 
să dea o mînă de ajutor la 
înfrumusețarea orașului. Sub

Succcs și multă putere de 
muncă celor mai în vîrstă 
gospodari ai orașului ’

Rubrică realizată de 
Val, COANDRĂȘ

*

Brigada condusă de comunistul Ion Pintecan de la I.M. Bărbateni apli
că cu succes inițiativa „Bri gada de producție și edu cație socialistă".

Cică, pe vremea cînd a- 
rilmalele cugetau, vulpea 
l-ar fi întrebat pe lup t

— Pentru ce urmărești a- 
ceastă turmă de oi ?

— Praful pe care-1 ridică 
face bine sărmanilor mei 
ochi, a răspuns cinic hulpa
vul patruped, pregătindu-se 
să îmbrace pielea de oaie.

...Fabula in sine, a cărei 
morală a fost adeverită de 
secole, se potrivește de mi
nune oficinelor spionajului 
occidental, care infestează 
cu marasme eterul, și „prea- 
cucerniciior frați14 ai unor 
secte religioase., care, „cu 
miere în gură, cuvinte cu 
lapte, fiere în inimă și în
șelăciune în fapte44 își caută 
prada, făgăduind „raiul44, nu 
cel „clasic14 din ceruri ci pe 
meridianele capitalismului. 
Și, din păcate, uneori, mai 
întîlnesc minți ușor de ă- 
tăcit, care nu-și dau seama 
că nimeni nu-i așa de dar- 
nic ca cel care nu are nimic 
de dat și că, întotdeauna, 
momeala pescarului ascunde 

-cîrligul. Despre urmările 
dramatice ale unei astfel de 
întîmplări am aflat mai zi
lele trecute...

U. Marin și U. Gheorghe, 
doi foști locuitori din Lu- 
peni, prieteni, nu rude, au 
ajuns să-și plece urechea la 
promisiunile unui astfel de 
emisar al „raiului capitalist44 
și s-au decis, să caute „liber
tatea totală", neștiind că

minciuna e ca nisipul — ți 
se pare moale cînd te culci 
pe el, dar tare cînd te scoli. 
Gheorghe avea soție, un co
pil, Ia 32 de ani, ca maistru 
o ducea foarte bine, avea și 
o casă proprietate personală 
la Arad șî un autoturism 
„Dacia 1 300“. Nici Marin nu 
se putea plînge că e ștrîmto- 
rat material. Ca lăcătuș a- 
v*ea posibilitatea să ofere

lapte și miere. Deziluzia a 
fost însă cruntă, și-a dat sea
ma că cine cade în noroi, 
cu cît se zbate, cu atît se 
afundă mai adîhc și că, în 
astfel de condiții, cît de cin
stit ar fi un om devine cîi- 

■ne, care se luptă pentru fie
care oscior.

Adevărul este, uneori, un 
medicament amar, e neplă
cut, dar vindecă, Marin își

Despre. șeful de echipă 
Constantin Bușoniu sau nea' 
Costică, cum îi zic ortacii 
de la secția de preparare 
Petrila, se vorbește cu mul- 

' tă dragoste și căldură. Fiu 
. de țăran, la numai 17 ani a 

părăsit meleagurile natale, 
■ încadrîndu-se la Preparația 

Petrila,. unde poate fi gă- 
. sit și astăzi după 30 de ani.

— Cînd eram copil mi se 
spunea că meseria-i brățară 

: de aur, își aduce aminte el 
astăzi. Am auzit de mai 

, multe meserii frumoase, dar 
parcă asta de preparator 

• mi-a rămas în gînd.
Nea’ Costică a-nvățat re

pede meseria. „Astăzi orta- 
i cii din echipă îl stimează și 

îl respectă foarte mult, spu
nea Eduard Feueș, secreta
rul organizației de partid. 
Prin cu violul său în c.o.m., 
angajamentele și propuneri- 

! le oamenilor prind viață.
In echipă sînt numai u- 

' nul și unul, oameni care-și 
fac datoria. Emanoil Nițules- 

i cu, Mihai Butcă, Rostea 
j Curelean și Dumitru Cornes- 

cu, sînt numai cîțiva dintre 
ei, care-și dau seama ce în
seamnă a spăla cărbunele 
și muncesc cu toată dragos
tea și priceperea. In fami
lie, Costică Bușoniu este un 
exemplu. Are doi băieți, cel 
mare, Ionel, a terminat Liceul 
industrial minier și acum își 
slujește patria ca militar, 
iar Coste!, deși are numai 
11 ani dă un ajutor prețios 
în gospodărie. Soții Bușoniu 
lucrează, au același loc de 
muncă. Sînt „muncitori de 
înaltă ținută morală", ne 
spune în final Sigismund ' 
Gheorghe Biro, șeful Atelie
rului de preparare Petrila. 
Parcă pentru a completa 
cele spuse de cei cu care 
am stat de vorbă.

Nicolae GOGELESCU, 
Petrila

care, sub masca iubirii a- 
proapelui, ii „voise binele". 
Răscolit de remușcări a 
scris soției sale și familiei 
fostului său partener de pe
ripeții. Soția a dezvăluit 
crudul adevăr rudelor, ve
cinilor, prietenilor, vestea 
s-a răspîndit în4 tot orașul. 
„Mirajul14 îl orbise, dar a a- 
vut putere să iasă din im
pas, recunoscîndu-și ruși-

Cînd lupul psalmodiază 
făgăduinți, dorește miei..

condiții de bună creștere și 
educație celor doi copii ai 
săi; autoturismul îl vîndu- 
se ; se zice că voia 
procure altul nou.

Stisurul vorbelor b 
oase le-a întunecat 
cata, au ignorat sfatul că 
din floarea promisiunilor 
șarpele extrage veninul. 
S-au decis să părăsească 
patria părinților și copiilor 
lor, printr-o tentativă frau
duloasă. Gheorghe și-a gă
sit moartea între sloiurile 
fluviului, într-o noapte de 
iarnă, fiindcă întotdeauna 
cel care face rău fuge de 
lumină. După o odisee fără 
seamăn, Marin a ajuns pe 
„tărîmul făgăduinței". Aștep
ta să se adape la rîurile cu

să-și

niier- 
jude-

amintea cu nostalgie de fa
milie,- dar și de răul său 
sfătuitor, care adeverise 
vorba strămoșilor noștri ro
mani că, atunci cînd lupul 
învață psalmi, dorește miei, 
Spiritul lui aventurier, cre
dulitatea și ignoranța au 
pus capăt unei existențe o- 
norabile. Se afla departe de 
familie, de ortacii de mun
că și prieteni, nu putea nici 
măcar să ceară apă cînd îi 
era sete. In lagărul de 
transfugi a înțeles care este 
prețul adevăratei libertăți, 
a înțeles că cine caută lîna 
de aur a făgăduințelor fără 
suport material, se întoar
ce... tuns și cu ochii lui s-a 
convins de minciunile cu 
care-i împuiase urechile cel

fi ignorată — milioane de 
șomeri, crime â la minut, 
sinuciderea ca soluție a ușu
rării soartei celor dragi, 
paradisul efemer al drogu
rilor, ignoranță și misticism, 
voluntarism exacerbat, glon
țul și libertatea de a deveni 
alienat, o morală în care 
omul devine lup față de alt 
semen al său. Societatea cu 
temelii șubrede, împotriva 
cărora se ridică vehement 
și organizat milioane de 
muncitori și oameni cu di
verse categori sociale și de 
diferite credințe. Lupii aces
tui infern sufletesc. încearcă 
să amăgească alte victime, 
de cele mai multe ori urle
tul lor sinistru, prefăcut, de 
minunile electronicii ale ’u- 
hor posturi de radio străine, 
în voci de privighetoare, 
este desconspirat, răsună a 
pustiu. Cei care se lasă în- 

' ' ’ pro-
pen- 
din 

omu- 
care 

a 
limpede

noasa rătăcire. „Aici, un
de sînt eu, nu e viața în 
roz pe care o credeam, cînd 
am făcut pasul acela... O 
duc foarte greu, trebuie să să înșelați de mirajul 
faci niște munci urile (cu
rățitul weceuritor publice — 
n.n.), să spăl și să curăț va
se în localuri publice... Tot 
timpul mă gîndesc la voi și 
vreau să mă reîntorc cît mai 
curînd11.

Marin U. trăiește o dramă 
dureroasă, cțalorită amăgiri
lor debitate de un fals 
profet -al libertății, a cărui 
voce cavernoasă colorase 
„în roz" viața în sistemul 
social capitalist, deși reali- 
tatea recunoscută și de oa
menii politici burghezi dar 
lucizi în occident, nu poate

misiunilor lor, regretă, 
tru toată viața, decad 
condiția superioară a 
lui cu adevărat liber, 
are responsabilii ițea de 
privi demn cerul 
al patriei sale, de a transmi
te continua ștafetă a ferici-' 
rii și împlinirilor socialiste 
generațiilor viitoare ale 
neamului său.

Ion VULPE.
cu sprijinul locotenentului 

Victor FÂRCAȘ.
din Ministerul de Interne
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Ședința Comitetului
Politic Executiv

(l’rmare din pagina I)

Comitetul Politic Execu
tiv a evidențiat, in acest 
sens, importanta și semni
ficația deosebita a Tratatu
lui de prietenie și colabo
rau- ialre Republica Socia
lista România Șl Republica 
Zair semnat de «ei doi 
p:eședinți «are reairmâ 
vo-nța țărilor noastre de a 
extinde și adinei conlucra
rea. de a se călăuzi, și in 
viitor în relațiile dintre e- 
Je, ca și cu alte state, du
pă principiile deplinei ega
lități in drepturi și avanta
jului reciproc, respectării 
.independenței și suverani
tății naționale, neamestecu
lui in treburile interne.

Totodată. a fost relevată 
însemnătatea măsurilor con
venite de cei doi președinți 
în sfera relațiilor economi
ce. care deschid perspec
tive favorabile schimburilor 
comerciale, cooperării româ- 
no-zaireze, ea urmînd să se 
dezvolte, sub diferite for
me, «îl mai eficiente, in do
meniile minier, agricol, 
industrial, forestier și 
al transporturilor. 
A fost manifestat, de a. 
somenea. interesul ainbelor 
părți de a spori contactele 
pe linia științei, culturii, 
învățămîntului, în alte sec
toare de activitate, de a 
adinei cunoașterea recipro
că a valorilor materiale și 
spirituale create de cele 
două popoare, în vederea

linei mai strînse înțelegeri 
și apropieri dintre ele.

Comitetul Politic Exe
cutiv a reliefat, in același 
timp, importanța scliimbu. 
lui de păreri intre cei doi 
președinți in probleme ac. 
tuale ale vieții internațio
nale, care au scos in evi
dență convergența de opi
nii ni domenii esențiale a- 
le politicii mondiale.

O deosebită însemnătate 
au aprecierile celor doi 
președinți cu privire la ne
cesitatea de a se face lotul 
pentru a se opri inrăută. 
firea in continuare a si
tuației internaționale, de a 
se acționa pentru reluarea 
și dezvoltarea politicii «le 
destindere care să se baze
ze pe egalitatea in drep
turi, pe respectarea fermă 
a independenței și suvera
nității naționale a fiecărui 
popor, a dreptului său sa
cru de a.și hotări in mod 
liber soarta pe eliminarea 
din raporturile dintre Sta
te a forței, a amenințării 
cu folosirea forței, pe ne
amestec in treburile inter
ne.

Comitetul Politic Exe
cutiv își exprimă profun. 
da satisfacție față de ho- 
tărirea celor două țări de 
a conlucra activ pe plan 
extern, de a sprijini în 
continuare lupta popoa
relor împotriva politicii co
lonialiste și neocolonialiste, 
a oricăror forme de domi
nație și asuprire, de a-și 
aduce contribuția la lichi

darea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, la re
glementarea prin mijloace 
pașnice a stărilor de încor
dare și conflict, a tuturor 
problemelor litigioase din
tre state, la realizarea 
dezarmării, și, in primul 
rind, a dezarmării nuclea
re, la soluționarea cons
tructivă a problemelor 
complexe ce confruntă o. 
menirea, la crearea unui 
climat de pace, securitate 
și cooperare in Europa, în 
Africa și în întreaga lu
me, la infăptuirea idealu
rilor de libertate, inde
pendență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat în unani
mitate documentele, înțe
legerile și concluziile la 
care s.a ajuns cu prilejul 
vizitei, al convorbirilor 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușeseu și Mobutu Șese 
Seko și a stabilit măsuri
le necesare pentru înfăp
tuirea. in bune condiții, a 
obiectivelor de colaborare 
și cooperare prevăzute, 
pentru amplificarea conți, 
nuă a relațiilor româno, 
zairez.e, corespunzător as. 
pirațiilor celor două po
poare și sentimentelor de 
prietenie și solidaritate ca
re le .unesc.

X
Comitetul Politic Exe

cutiv a rezolvat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.

Foibal, divizia A: U. Cluj-Napoca — Jiul 4-0 (2-0)

Tributul lipsei de perspectivă

Plenara Comitetului Central 
al Organizației, democrației 

si unității socialiste
(Urmare din pagina l)

Remarca bila d uni nea-,
voastră inițialii ă, încărcată 
de adinei semnificații pen
tru întreaga noastră operă 
de construcție revoluțio
nară, a declanșat pretutin
deni o vastă acțiune politi
că și organizatorica, menita 
să pună în valoare inițiati
va cetățenească, să intensi
fice pârtii iparea tuturor 
oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la 
făurirea vieții noi, prospere, 
libere și independente pe 
pămîntul patriei. Dovedind 
așa cum ați apreciat dum
neavoastră; o matură înțe
legere'a problemelor mer
sului înainte al societății 
noastre. încă in adunările 
de constituire, membrii or
ganizațiilor democratici și 
unității socialiste au formu
lat numeroase propuneri și 
s-au angajat $ă participe e- 
fectiv, sub conducerea orga
nizațiilor de partid. la rea
lizarea în cele mai bune

condiții a planului de . stat 
pe anul în curs a angaja
mentelor asumate in între
cerea socialistă a progra
melor de dezvoltare econo
mii o-socială în profil teri
torial, a istoricelor holarîri 
ale Congresului al .Xll-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, că și în viilor or
ganizațiile democrației și 
unității socialiste vor face 
totul. pentru a-și îndeplini 
misiunea cu care au fost che
mate . în viața , societății 
noastre, întrucît ceea ce le 
călăuzește în muncă ~ și le 
insuflă putere de acțiune 
este unitatea de nezdrunci
nat a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de na
ționalitate, în jurul Parti
dului Comunist Român, în 
jurul, dumneavoastră, care 
întruchipați vrerea, năzuin
țele și aspirațiile întru de
săvârșire pe calea socialis
mului și comunismului ale 
întregului .nostru popor.

FILME
PETROȘANI 

iembrie : La cinci 
de c asă ; Republica : 
Vacantă tragica; Unirea: 
Safari Expres.

PETRILA: Cazul Gor- 
gonova. seriile 1-11.

l.ONEA : Răzbunarea
Panterei roz.

ANINOASA: In ritmul 
muzicii.

VULCAN: Luceafărul: 
Certificat de pauperilaje; 
Muncitoresc : Jorq Rad- 
qob pictorul.

LUPENI — CulliirJl : 
Popeye. marinarul;

UR1CAN1 : Domnul Mi
liard. '

10,00
11,00

1G 25

16,15

TV

Gazdele s-au dezlănțuit 
in elapa de ieri. Oamenii 
de gol și.au tăcut datoria, 
in propriul gazon, deși in
tre ei s.au aflai chiar fun
dași! laterali. Nuine ea 
il.ijnai. (.’oraș, Cimpcanu 
11 și Munteanu II sini 
pronunțate eu respect de 
adversari. Doar eraiovenii 
au luptat cu șansă în lata 
dinamoviștilor, despre e- 
gaitil fotbaliștilor din Tir. 
govișle se auzeau vorbe 
încă de la victoria băcăua
nilor pe stadionul din Pe
troșani. Apropo de Jiul, 
ajunge in Municipalul clu
jean după o rundă de in-, 
succese m |dnț( după ce 
și-a degradat și trecut in 
rezervă căpitanul echipei, 
Ciupilu. Nu ne' a.ș- 
tcp.uni ia minuni in de- 
pla-are, dur intr-o compor
tare' onorabilă, care să spe
le Tuy.neu punctelor abuii. 
donut-. in „iarba verde de 
avastî” speram. Din păcate 
ins’a după primul contra
atac iimn. soldat cu o 
bară ia poarta lui I.ăzărea- 
n.i. înaintașii Jiului și-au 
uicat misiunea și studen
ții -.-tiu năpustit cu un e- 
fe.tiv spor it spre careul 
lui Cavai, aliat intr.o zi 
neagră Astfel, in ml.n. 6 
Radulă i_a lăsat dreptul 
de a-și privi coechipierii 
doar pieziș (1—0). apoi Ba. 
iacii u a sancționat o nouă 
greșalci a ultimului apă
rător din Vale, șutind de
cisiv din apropiere (25).

După pauză, formația 
oaspete a rămas ancorată 
in jumătatea sa de teren 
.facilitând lui Cîmpeanu 11 
sprintul spre a prinde 
„plasa" golgelcrului Marcel 
Kăducanu. Mai intri, proLi- 
tind 'de clinciurile in caro 
adversarii săi erau mereu 
depășiți, fostul mijlocaș 
a mărit handicapul in min. 
50. Apoi pentru a dovedi

că trecerea sa în centrul a- 
tacului „șepcilor roșii" a 
fost nu numai inspirată ci 
pentru a-i susține candida
tura in națională,, cu 5 
minute înainte de final, 
după cîleva faze fierbinți, 
între care și o bară, Cini- 
peanu II a pecetluit scorul 
partidei, în care oaspeții 
n-au contat docit 5 minu
te. Or, o partidă durează 
90...

Iată cum Jiul Petroșani 
alunecă spre subsolul 
mlăștinos al clasamentului, 
inventarul cauzelor obiec
tive șj subiective fiind im. 
presionant. Cea care stă

ruie însă de mai multă vre
me esle „elitismul" teh
nicienilor și conducătprilor 
de club care au făcut „ochi 
dulci" doar valorilor prove

nite din țară sau județ. Nu 
este edificator faptul că 
nu poate li vorba de un 
singur jucător format m 
propria pepinieră de mai 
bine de un deceniu ’? Deo. 
eamdată divizionara A din 
Vale resimte polița in alb 
semnată „păsărilor călă
toare" și lipsei de pers, 
peetivă cu care s.a operat 
în cultivarea dragostei 
pentru cel mai popular 
sport. Vor veni clipe și 
mai grele,, de n.ani li in. 
zestrați cu darul profe
ției...

Ion VULPE
P.S. Cel puțin, juniorii, 

deși au încasat iot atitea 
goluri, și.au făcut datoria 
de a înscrie golul de o- 
noare.

REZULTATE TEHNICE: F.C. OII — Politehnica Ti- 
mișoara 3—1, „U" Cluj-Napoca — Jiul 4—0, 1 ,C. Baia 
Marc — Steaua 4—2, S.C. Bacău — C.S. Tirgovrșlc 
u—u, Dinamo — Universitatea Craiova 2—2, A.s'.A. ’iq. 
Muieș — 1 .C.M. Galați 5—2, Olimpia S. Mare — F.C. 
Argeș'2—0, Politehnica lași — Chimia Rm. Viliea.2—u, 
Sportul studențesc — Gloria Buzău 4—0.

CLASAMENTUL
1. Unii ersilatea Craiova 25 13 6 0 51—24 32
2. Steaua 25 12 8 5 56—30 32
3. Dinamo 25 11 8 0 41—27 30
4. E.C. Argeș 25 13 4 8 41—29 30
5. F.C. Baia Mare 25 13 3 9 43—35 29
6. Sportul studențesc 25 li 4 10 27—22 26
7. F.C. Bacău 25 8 10 7 31—35 26
8. A.S.A. Tg. Mureș 25 10 5 10 31—33 25
9. F.C.M Galați 25 9 7 9 38—48 25

10. Jiul 25 10 5 10 20—32 25
11. Politehnica Iași 25 11 2 12 30—31 24
12. Chimia Rm. Vilcca 25 10 4 11 32—37 21
13. „Poli" Timișoara 25 10 3 12 32—33 23
14. F.C. Olt 25 10 3 12 33—38 23
15. „U“ Cluj-Napoca . 25 10 2 13 31—31 22
16. C.S. Tirgoviște 25 8 6 1G 27—39 22

~17. Olimpia Satu Mare , 25 6 8 11 21—37 20
18. Gloria Buzău 25 4 4 17 18—45 12

ETAPA VIITOARE: (6 aprilie) Gloria Buzău —
F.C. Baia Mare, Politehnica Timișoara — . Dinamo, 
T.C.M. Galați — Jiul, F.C. Argeș — F.C. Olt, S.C. 
Bacău — Olimpia S. Mare, Steaua — Spoitul studen
țesc, l ’nit ersilatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș, Chimia 
Rm. Vîlcea — .U“ Cluj-Napoca, Politehnica lași — 
C.S. Tirgovișle

întreprinderea minieră Bărbăteni
încadrează prin transfer sau concurs:

— maistru minier
*

— maistru mecanic

— lăcătuși și dectricieni
— mecanici, pentru mașini de extracție

— operatori pentru stația de calcul

— șef stație calcul
Concursul va avea loc în ziua de 31 

martie 1980, ora 9.

I.H.R. Eforie Nord
pune la dispoziția tuturor celor interesați 
pentru odihnă, cură și tratament reumatis
mal in sezonul rece, peste 2 500 locuri pe 
serie în stațiunea Eforie Nord.

Confortabilele hoteluri cu bază proprie 
de tratament și restaurante încălzite, vă aș
teaptă pentru perioade de 12 și 18 zile în 
intervalul ianuarie — martie 1980, la pre
țuri avantajoase de 65 lei/zi turist (masă, 
casă și tratament).

Tratamentul efectuat după metode mo
derne cuprinde 3 proceduri și este execu
tat de personal medical cu înaltă calificare.

La recomandarea medicului se mai 
efectuează tratamente cu Gerovital, Boicil 
și acupunctura.

Multiple posibilități de Ggrement, dis
tracție și excursii.

Stațiunea vă așteaptă !
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17,05

lt‘,55

| 21,35

I

Tele.școalii.
Roman foileton :
Primarul din Cas- 
terbridge“. Relua
rea episodului 6.
Telex.
Telex.
Cotoii iile Țele- 
șroala.
Curs de limba spa
niolă.
Curs de limba fran
ceza.
Reportaj pc glob : 
Leningrad.
Viața culturală.
Desene animate : 

Sindbad marinarul. 
Telejurnal.
Din inimă un < în- 
lec .țării.

La ordinea zii1, i in 
agricultura.
Ora tineretului. 
Memoria documen
telor : Moștenirea 
tracii.
I uter >r.'l i <le frun
te ai ciuleiului 
pomilor românesc. 
Telejurnal.

RADIO
. 13,00 De la 1 Ia 3. 15,00
I Ciuli univers 20. 10,00
! Radiojurnal. 16,15 Cinte- 
I ce de Ion Radulescu. 
• 16.25 Tehnică și organi- 
Izarc in agricultură. 16,40 

Cântece populare. 17.00

1 Buletin de știri. 17,05 
Opinia publică. 17,30 Ins-

Itantanec solistice. 17 45 
Grupul cocul Arix'ggift. 
18,00 Orele serii. 20,00 

iluterpreți îndrăgiți ai 
cîntecului popular. 20,30 
Reflexele timpului. 20,40 
Cadențe sonore. 22,00 O 
zi într-o oră. 23.00 Melo- 
ritsa ’80. 24,00 Buletin de 
știri. 0,05 5,00 Non
stop muzical nocturn.

Pronoexpres

I 
I

Rezultatele tragerii din 
26 martie 1980

24Extrag rea 1 : 27 3/
?'i 11 31

Extrage; ca a ll-a :

1 30 8 28 35 '20 
1‘OND : 1 037 878 lei.

■ REPORT: 56 579 lei

M(

2G

Mica publicitate
V1ND casă două camere, 

căruță, trăsură ți sanie. Voi- 
nea Petru 1 runză, strada 
Sălătruc nr. 29 Petroșani. 
(280)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele llrim 
Cornel, eliberată dc l.R.E, 
Deva. Se declară nulă. (277)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Viziru 
Victoria, eliberată de 
l.C.M.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (278)

PIERDUT legitii.-lie de

serviciu pe numele Maichis 
Estera eliberată de I.U.M. 
Petroșani și permis con
ducere electrocar. Se de
clară nule. (281)

PIERDUT legitimație 
sere iciu pe numele 
Rodica, eliberată de
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de
Savu
U.E.

Paroșcni. Se declara nulă. 
(282)

ANUNȚ DE FAMILIE

MARIA Latkulik din Deva anunță cu adînca durere 
îni.'.'lurea din viață a scumpului ei soț

LATKULIK GYULA

Inmormîntarea va avea loc azi, 27 martie, ora 
14 dc la domiciliu, cartier Gojdu bloc Al. (279)
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