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In intimpinarea lilei de 1 Mai
37000 tone de cărbune cocsificabil 

extrase suplimentar
Două dintre întreprinderile care extrag cărbune cocsificabil - minele 
Lupeni și Bărbăteni - au totalizat DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTAR EXTRASA DE 37 000 TONE DE CĂRBUNE.

Mina lupeni
Puternic mobilizați de înaltele dis

tincții primite ca răsplată a muncii pline 
de abnegație și dăruire desfășurate anul 
trecut, minerii Lupeniului confirmă și în 
acest an prin fapte demne de muncă, prin 
succesele obținute, că sînt în plină afir
mare în mineritul țării. DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI AU EXTRAS SUPLIMEN
TAR O PRODUCȚIE DE 22 650 TONE 
DE CĂRBUNE PE SEAMA SPORURILOR 
DE PRODUCTIVITATE REALIZATE. 
In această lună. Ia zi, producția extrasă 
peste preyederi este de 3575 tone de căr
bune, iar sporurile de productivitate sînt 
de 368 kg/post în cărbune și aproape 
1(10 kg/post la nivelul întregii activități 
a întreprinderii.

Cea mai mare producție suplimenta
ră de la începutul anului o realizează co
lectivul de muncă al celui mai mare Și 
mai mecanizat sector din Valea Jiului, 
sectorul IV — plus 19 894 tone de cărbu
ne cocsificabil — sector care și în a- 
<castă lună obține cea mai mare depășire 
a '.,:r< inilor de plan — 4906 tone de căr

bune ■— pe seama depășirii productivită
ții muncii planificate în cărbune cu 1104 
kg/post și 566 kg/post Ia nivelul între
gii activități a sectorului.

Realizări de seamă în această lună, 
tot pe seama depășirii productivității 
muncii planificate (cu 223 kg/post la ni
velul întregii activități a sectorului) obțin 
și minerii sectorului VI — plus 2000 tone 
de cărbune.
MINA BĂRBĂTENI

Cei mai constanți în realizarea sar
cinilor de plan în acest an, la nivelul în
tregii Văi, minerii de Ia Bărbăteni obțin 
totodată și cele mai ritmice depășiri ale 
prevederilor. Datorită acestor două mari 
calități ale unei activități productive, efi
ciente, SARCINILE DE PLAN PE ACEST 
AN, LA ZI, AU FOST DEPĂȘITE CU 
14 300 TONE DE CĂRBUNE, COCSIFI
CABIL. In această lună sarcinile de plan 
au fost depășite, la zi, cu 2560 tone de căr
bune cocsificabil. In 16 aprilie, minerii 
Bărbăteniului obțin cea mai mare depăși
re a sarcinilor zilei pe întregul bazin — 
plus 215 tone de cărbune cocsificabil.

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

unități industriale dinîn cîteva
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, joi dimineața, o vi
zită de lucru în trei impor
tante unități industriale ale 
Capitalei — uzina Timpuri 
Noi, întreprinderile Auto- 
mecanicâ și Autobuzul.

împreună cu secretarul ge
nerai al partidului, la vizi
tă au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea și Gheor- 
ghe Pană.

Dialogul de lucru al se
cretarului general cu mun
citorii uzinelor vizitate, cu 
conducerea și specialiștii 
centralei și ministeru
lui de resort s-a a- 
xat pe probleme privind 
diversificarea și moderni
zarea producției, asimilarea 
în fabricație a noi produse 
cu înalți parametri teh- 
nico-funcționali, în special 
în domeniul producției de 
motoare de mare capacita
te și putere, necesare di
feritelor sectoare ale eco
nomiei naționale, ridicarea 
eficienței întregii activi-. 
tăți prin îmbunătățirea teh
nologiilor, sporirea produc
tivității muncii și reduce
rea consumurilor de mate

riale șl de energie. Au 
fost examinate aspecte 
legate de transpunerea 
cît mai rapidă în practică 
a Programului național de 
dieselizare a transportului, 
și, în acest cadru, problema 
asimilării în țară în între
prinderi de specialitate, a 
motoarelor Diesel de puteri 
mari de Ia 280 la 500 CP 
necesare transportului greu, 
precum și pentru echipa
rea autobasculantelor de 
25-27 tone, a autoscrepere- 
lor de 20-25 tone și a ex
cavatoarelor de 5 — 7 
mc solicitate de marile șan
tiere de construcții.

Primul obiectiv vizitat 
l-a constituit uzina „Tim
puri Noi“, importantă uni
tate a industriei cons
tructoare de mașini din ța
ra noastră. La sosire, se
cretarul general al partidu
lui a fost salutat cu deo
sebită căldură de tovarășii 
Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Carolică, pri
marul sectorului 3 al Ca
pitalei, Marin Nedelcu, di
rectorul general al Cen
tralei de resort și Marin 
Murărescu, directorul 3uzi- 
nei, de numeroși munci
tori.

Decretul Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România cu privire la declararea 
zilei de 3 mai 1980 ca zi nelucrătoare

(In pagina a 2-a)

Intr-o expoziție amenaja» 
tă în curtea uzinei, cu* 
prinzînd panouri și grafi* 
ce, precum și o gamă vat* 
riată de produse ale unită* 
ții, tovarășul Nicolaaț 
Ceaușescu a analizat, înj* 
preună cu factorii de răS* 
pundere, modul în care aa 
fost asimilate în fabricați» 

, familii de motocompre- 
soare, electrocompresoara 
și motoare Diesel de dife
rite mărimi și puteri.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate motocompresoare și e- 
lectrocompresoare de di
ferite tipuri și în special 
cele de 5 și 10 mc soliei* 
tate de economia națională 
și în numeroase țări ale 
lumii, unde acestea sînlL 
apreciate pentru calitățile 
lor tehnice. Interesîndu-seț 
de cursul de revenire ol>« 
ținut la export, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se acționeze pentru 
continua îmbunătățire a a* 
cestuia, mărindu-se și pe 
această cale eficiența eco
nomică a produselor.

Tn conformitate cu sarci
nile Programului național 
de dieselizațe, uzina „Tim
puri Noi“, împreună cu Ins?* 
titutul de cercetări de spe
cialitate a finalizat și a 
similat în fabricație nume
roase motoare Diesel rea
lizate pentru acționări in
dustriale. Aceste motoare 
prezentate în expoziție, a- 
coperă o gamă variată, cu

(Continuare în pag. a 4-a)

Zilele cărții în
Valea Jiului
Astăzi, ora 16, la Ca

sa de cultură din Pe
troșani se deschid „Zi
lele cărții din Valea 
Jiului", acțiune organi
zată - în cadrul lunii 
cărții în întreprinderi 
și instituții. La această 
manifestare cultural-ști- 
ințifică și tehnică par
ticipă editurile Tehnică, 
Kriterion, Științifică și 
Enciclopedică.
'in cadrul salonului de 

carte deschis în perioa
da 18—21 aprilie este 
organizată o reușită 
expoziție. Se vor face 
prezentări de cărți noi, 
și în curs de apariție, 
cît și vînzare de carte 
beletristică și tehnico- • 
științifică. Cu prilejul 
deschiderii „Zilelor căr
ții în Valea Jiului", 
manifestare aflată la a 
doua ediție, membri ai 
cenaclului literar „Pa- 
nait Isțrati" în colabo
rare cu Teatrul de stat 
Valea Jiului, vor sus
ține un recital de poezie 
patriotică. (T.R.)

i...n-ț Ții

Calificarea și policalificarea cadrelor 
acțiune pe care sindicatele trebuie să o susțină 

cu mai multă răspundere
Sarcinile la extracția de 

' cărbune ce revin pentru a- 
nul 1980 unităților miniere 

,din Valea Jiului, nu pot fi 
realizate numai pe seama 
deschiderii unor noi capa
cități de producție ci, în 
mare măsură — 18,3 la sută 
— pe seama creșterii pro
ductivității muncii, determi
nată atît de extinderea me
canizării și creșterea gradu
lui de utilizare a echipamen
tului din dotare, cît și de 
ridicarea nivelului de califi
care și policalificare, de 
perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale a 
lucrătorilor.

In acest sens, comitetele 
sindicatelor s-au preocupat 
atît de pregătirea forței de 
muncă, cît și de perfecțio
narea acesteia. In toate u- 
nitățile au fost luate măsuri 
de pregătire în cadrul cursu
rilor de calificare a forței 
de muncă prin recrutarea 
cursantilor din rîndul mun
citorilor necalifirali. in a

, ■

nul 1979 au absolvit cursu
rile de calificare un număr 
de 2 688 oameni ai muncii; 
din care 394 femei.

Pentru traducerea în via
ță a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de 
a pregăti un miner de tip 
nou, un miner-tehnician, co
mitetele sindicatelor au ac
ționat pentru mobilizarea 
personalului înscris la cursu
rile de calificare, au urmărit 
frecvența Ia aceste cursuri, 
pregătirea țemeinică â 
cursanților, luîndu-se atitu
dine critică față de cei ce 
au absentat sau nu au fost 
pregătiți corespunzător. In 
cadrul grupelor sindicale, 
prin maiștrii minieri, se ți
ne evidența frecvenței la s 
cursuri și a seriozității în 
pregătire. In cadrul ini
țiativelor muncitorești „Bri
gada înaltei productivități 
și a educației socialiste",
precum și al „Dirigenției 
muncitorești", un criteriu 

de bază pentru stabilirea 
fruntașilor îl constituie par
ticiparea muncitorilor la 
cursurile de calificare. în ca
drul ședințelor de birou 
ale comitetelor sindicatelor, 
se analizează periodic acti
vitatea desfășurată pentru 
îndrumarea muncii de per
fecționare și pregătire a 
forței de muncă.

. Comitetele sindicatelor 
s-au preocupat și de poli
calificarea muncitorilor. In

Ștefan POPA, 
președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

(Continuare in pag. a 2-a)

în ziarul de azi :

DIALOG CETĂȚE
NESC

— Semne de întrebare
— Din scrisorile sosite 

la redacție
— Răspundem cititori

lor

ACT.UAtITATEA ÎN
LUME

PROGRAMUL T.V. 
PENTRU SĂPTĂMÎ- 
NA VIITOARE

Brigadierul Nicolae 
Rușan împreună cu 
maistrul Gheorghe Hres- 
canu și ortacul Hara- 
lambie Tivrea (de Ia 
sectorul VI al minei Lu
peni) sînt mîndri: și ul
timul șut ’ a fost rodnic 
în cărbune.
Foto: Gh. OLTEANU

Audiențele de la două 
unități prestatoare 

de servicii către populație
Exploatarea de gospodărie comunală și 

locativă :
SOLICITANȚII SÎNT ASCULTAȚI, DAR.’..

O parcurgere atentă a re
gistrului cu evidența per
soanelor care au fost pri
mite în audiență de con
ducerea E.G.C.L. Petr-oșani 
în primele trei luni și ju
mătate ale anului evidenția
ză, pe de o parte, organi
zarea. acestei activități apro
piată de cea cerută de lege, 

iar, pe de altă 
parte, o si
tuație care tre
buie analizată 
și soluționată 
cu toată serio

zitatea și răspunderea. Pro
gramul cu zilele (orele) și 
persoanele care țin audiențe 
este expus la intrarea în 
birourile de lucru ale fac
torilor pincipali de condu
cere. In frunte cu directo
rul unității, toți acești fac
tori participă la audiențe, 
au o contribuție importan
tă în soluționarea probleme
lor ridicate. Ziua de marți 
a fiecărei săplămîni, cu 
program de primire în au
diențe între orele 8 — 10 și 
12—15, și in care, de regulă 
ține audiențe directorul u

Pentru înfrumusețarea orașului
In orașul Petroșani, în prima jumătate a lunii apri

lie au fost plantați în zonele Dărănești, Hermes și Ae
roport 4810 arbuști ornamentali, din care 1710 tranda
firi, 17 160 fire gard viu și aproape 4006 tei, pioni, sal* 
cîmi, brazi, sălcii, nuci și alți arbori ornamenta; Va
loarea materialului dendrologic procurat de mușiei- 
palitate și plantat se ridică la peste 329 000 Ici .

nității (ing. Emeric Farkas), 
este, după cum o arată nu
mărul de cetățeni audiați 
și problemele ridicate, cea 
mai încărcată. Pozitiv es
te și faptul că, alături de 
director, cetățenii veniți în 
audiență sînt ascultați și 
de șefii secțiilor și compar
timentelor de activitate ale 
întreprinderii, în prezența 
lor stabilindu-se, de multe

ori, modali* 
tățile de rezol
vare operati
vă a solicitări* 
lor _ adresa
te de audiați.

Diri statistica la zi am no
tat că au fost primite în 
audiență în perioada trecută 
din acest an 76 de persoa
ne. Un număr de 28 de pro
bleme ridicate au fost rezol* 
vate operativ, unitatea satis* 
făcînd cu posibilități proprii 
solicitările prezentate. Cite- 
va exemple : Etelca Ccau* 
reanu, din Petroșani, a soli
citat sprijinul conducerii 
E.G.C.L. in acordarea unei lo-

Toma ȚĂȚĂRCĂ

(Continuare în pag. a 3-a)



Steagulroșu

Acțiuni concrete în cercurile 
de nemembri de partid

La mina Petrila, încă 
de la constituirea cercu
rilor de nemembri 
partid, s-a întocmit 
program complex cu ac
tivitățile ce urmează 
întreprinse. In cele 21 de 
cercuri, din care fac par
te 192 de oameni ai. Ene, secretar adjunct al 
muncii, au fost organi
zate numeroase acțiuni 
în scopul antrenării tu
turor colectivelor la rea
lizarea exemplară a sar
cinilor economico-socia- 
le. Se evidențiază în mod 
deosebit cercurile de la 
sectoarele III. 
căror membri 
pat Ia diferite

de
un

a fi

IV și V ai 
au partici- 
analize re-

Propaganda
O intensă

vizuală se desfășoară în 
aceste zile la I.U.M. Pe
troșani, în scopul mobi
lizării comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor e- 
conomice. In secțiile pre
lucrări. la rece și fa cald, 
mecano-energetic, auto
matizări, mașini de abataj 
și prototipuri, în incinta 
întreprinderii sînt pre
zentate principalele reali
zări ale oamenilor mun
cii, sarcinile ce le revin 
pentru viitor, chemări la 
întrecere. Panourile 
pe aleea fruntașilor 
fățișează principalele

feritoare la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
contribuind cu propuneri 
și acțiuni concrete la bu
na organizare a muncii. 
De asemenea, la nivelul 
minei, după cum ne in
forma tovarășul Vasile

comitetului de partid, ne
membrii de partid au par
ticipat la dezbateri, 
schimburi de experiență, 
îhlîlniri cu cadrele de 
conducere, fapt ce deter
mină creșterea aportului 
acestora la realizarea sar
cinilor ce revin între
prinderii.

vizuală în sprijinul producției
propagandă

de 
în- 

rea-

lizări ale brigăzilor și e- 
echipelor. Astfel, pe trimes
trul I a.c., producția marfă 

’și producția netă au fost 
realizate în procent de 
117,5 la sută și, respectiv, 
111,28 la sută, iar planul 
la piese șl .utilaje a fost 
realizat și depășit.

in prezent comitetul de 
partid este preocupat de 
orientarea propagandei 

- vizuale din întreprindere 
spre creșterea răspunderii 
pentru recuperarea fieru
lui vechi, reducerea con
sumului de materii prime, 
materiale, 
bustibil.

Valeriu

energie și com-

COANDRĂȘ

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRET

cu privire la declararea zilei de 3 mal 1980 
ca zi nelucrătoare

Ținînd seama de faptul că ziua de 3 
mai 1980 este zi lucrătoare, iar zilele de 
1—2 și 4 mai 1980 sînt nelucrătoare, și de 
dorința exprimată de numeroase colecti
ve de oameni ai muncii ca și ziua de 3 
mai 1980 să fie nelucrătoare, urmînd ca 
timpul nelucrat să fie compensat prin 
munca prestată într-o zi nelucrătoare din 
luna aprilie,

Consil uL de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

„ART. 1. — Ziua de 3 mai Î980 Se 
clară zi nelucrătoare.

In acest fel, personalul muncitor 
beneficia de 4 zile nelucrătoare, în 
rioada 1—4 mai 1980.

In compensarea 
ziua de 3 mai 1980, 
va lucra în ziua de

de-

va 
pe-

timpului nelucrat' în 
personalul muncitor 
27 aprilie 1980, po-

Peste 2 000 ore
In frunte cu cadrele de 

conducere a activității po
litice și economice, 
tivul Secției 
draulici din 
I.R.1.U.M.P, a 
această lună, 
ore muncă patriotică, 
ceste ore au fost folosite la 
selectarea pieselor din a- 
tc'iere și incinta secției, Ia 
colectarea și livrarea către

colec- 
de ■ stîlpi hi- 
Vulcan a 
efectuat în 
peste 2 000

A-

Calificarea și policalificarea cadrelor
(Urmare din pagina 1)

cursul anului 1979 au absol
vit cursurile de policalifi
care 472 oameni ai muncii 
ia care se adaugă 335 oa
meni cuprinși in cursurile 
de policalificare care au 
lost absolvite în trimestrul 
I a.c.

O activitate bună în îiu 
drumarea muncii de perfec
ționare și pregătire a forței 
de muncă au avut-o comite
tele sindicatelor de la I.M. 
Lupani și I.M. Bărbăleni, 
care, în urma încheierii 
cursurilor de calificare au 
un total de 2 894 muncitori' 
calificați, respectiv 517, iar 
la cursurile de policalificare 
75, respectiv 
policalificați. 
comitetele de

au
de
în

35 muncitori 
Nu la toate 
sindicat a

existat preocupare pentru 
calificare și policalificare 
corespunzătoare. Astfel la 
I.M. Petrila în anul 1979 nu 
au fost absolvenți ai cursu
rilor de policalificare, iar 
în prezent, cursul cuprinde 
un număr redus, respectiv, 
doar 66 muncitori. Nu 
fost finalizate cursurile 
policalificare începute
1979 nici la minele Dilja 
și Uricani.

In 1980, pentru acoperi
rea necesarului de forță de 
muncă în funcție de sarcini
le sporite de creștere a pro
ducției de cărbune, colecti
vele unităților miniere vor 
trebui completate cu aproa
pe.5 000 cadre calificate din 
care 4 100 din sursele pro
prii, adică să absolve cursu
rile de calificare, să se ca-

DUMiNICA, 20 APRILIE
8,30
9,05
9,15

Tot înainte ! 
Șoimii patriei. 
Film serial pentru 
pii. Ințimplări 
țara curcubeului, 
pisodul 6. 
Viața satului, 
răspundere, cu 
forțele la cea 
grabnică, dintre 
crările acestei 
măveri: semănatul.

11,00 Campionatele inter
naționale de gimnas
tică ale României. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album 
Umor și 
Woody; 
rea buclucașă - de
sene animate.

4 5,15 Șah.
15,30

9,45

13, ,05
14,00

co- 
din

E-

Cu 
toate 

mai 
lu- 

pri-

duminical, 
muzică.
clocănitoa-

Telesport. Fotbal : 
Steaua — F.C. Ar
geș în Campionatul 
național divizia A. 
Transmisiune direc
tă de la București.

mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

21,50 Telejurnal. Sport.
LUNI, 21 APRILIE

15,00 Box. Turneul intern. - 
■ țional „Centura de 

Aur”. Transmisiune 
directă de la patinoa
rul „23 August”. 
Documentar TV. 
magini din Israel, 
Emisiune în 
maghiară. 
1001 de seri.

15,45

16,00

I-

lirnba

cu 
cea 

dintre 
pri-

semănatul. 
energiei, 
mondial.

tehnico-ști-

diție submarină. Pra

17,25 Film serial. Linia
maritimă Onedin.

10,00
11,00

18,15
Ultimul episod.
Călătorie prin țara
mea. (XXVI)

18,35 Micul ecran pentru 11,45
cei mici. 15,00

19,00 Telejurnal.
19.15 Antena „Cîn tării

României”.
20,15 Film artistic. Expo-

18.50
19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere, 

toate forțele la 
mai grabnică 
lucrările acestei 
măveri :

19.35 Dosarul
19.50 Cadran
20,10 Orizont 

ințific.
20,45 Roman foileton. La 

răscruce de vînturi. 
Episodul 3. .

21.35 Telejurnal.
MARȚI, 22 APRILIE 

Teleșcoală.
Film serial, Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing. Reluarea epi
sodului 33.
Telex. ,
Box. Turneul inter
național „Centura de 
Aur".
directă
rul „23
Telex.

Transmișiune 
de la -patinoa- 
August”.

trivit programului stabilit pentru 
unilate.

ARȚ. 2. — Prevederile art. 1 
aplică unităților productive în 
desfășoară proces continuu 
precum și unităților agricole de 
cooperatiste în care nu au fost terminate 
însămînțările Ia culturile de primăvară.

Timpul lucrat în zilele nelucrătoare 
în aceste unități va fi compensat cu 
timp liber, potrivit programului ce se va 
stabili pentru fiecare unitate.

Ministerele; celelalte organe cen
trale, comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare vor stabili pro
grame speciale penlru unitățile comer
ciale, de transporturi publice și alte ase
menea unități, care să asigure servirea 
populației în zilele de 1—4 mai 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Socialiste RomâniaRepublicii

de muncă patriotică
unitățile siderurgice ale 
țării a peste 300’ tone span, 
amenajarea de spații verzi 
și ronduri de flori. Felici
tări întregului colectiv și 
invităm la asemenea ac
țiuni de gospodărire și în
frumusețare toate colecti
vele din unitățile econo
mice și instituțiile Văii Jiu
lui. (T.R.).

lifice la locul de muncă.
Realizarea acestei sarcini 

reclamă o preocupare sus
ținută, plină de răspundere 
și din partea organelor și 
organizațiilor sindicale. O 
cerință de primă necesitate ' 
— pentru care sindicatele 
trebuie să facă mult mai 
mult este stabilizarea efec
tivelor, prin reducerea fluc
tuației. In acest sens, pe 
baza unor p.rograme speciale 
se vor intensifica acțiunile 
în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață în că
minele de nefamilișlî, a pe
trecerii timpului liber pen
tru cei. nou încadrați, a pre
ocupării pentru familiariza
rea acestora cu cerințele 
muncii în subteran. In gene
ral, sindicatele, împreună cu 
organizațiile U.T.C., trebuie 
să urmărească cu mai multă

atenție integrarea obsolven- 
ților, a tuturor tinerilor în 
.viața formațiilor de lucru. 
Concomitent cu îmbunătă
țirea activității cursurilor 
de calificare și policalificare 
a personalului, organele 
sindicale, conducerile uni
tăților trebuie să stăruie 
mai mult pentru diversifi
carea formelor de perfec
ționare a cadrelor, folosind 
mai eficient în acest scop 
cabinetele - de documentare 
tehnică, lectoratele tehnice 
din cadrul acestora, asigu- 
rind informarea mai opera
tivă. a tuturor cadrelor cu 
noutățile din domeniul teh
nicii miniere.

Calificarea și perfecționa
rea profesională a cadrelor 
trebuie să ocupe un loc pri
oritar pe agenda de lucru 

. a organelor și oganizațiilor 
de sindicat, pe măsura im
portanței deosebite pe care 

. o reprezintă această acțiune 
determinantă pentru creș
terea continuă a producției 
de cărbune. ■ '

de

nu se 
care se 
muncă, 
stat și

I
I

I
I
I
I
I
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PROGRAMUL

Universității politice 
și de conducere — 

Filiala Petroșani 
pentru zilele de

21 și 22 aprilie a.c.
• ȘTIINȚA CON

DUCERII, anul II, 
grupele A, B, C, D și 
E — în ziua de luni, 
21 aprilie a.c. La Ca
sa de cultură din Pe
troșani (gr. A) iar la 
Școala generală nr. 
1 (grupele B, C, D 
Și E).

• UNIVERSITATEA 
POLITICA Șl DE 
CONDUCERE, anii 
I, II și III în ziua de 
marți, 22 aprilie a.c. 
la Școala generală

1. Cursurile se 
începînd

nr. 
desfâșoarâ 
cu ora 17.

Cursantii 
A, B, C, 'D 
dezbate tema „Stilul 
și metodele de mun
că ale cadrelor de 
conducere, factori 
hotârîtori pentru ca
litatea activității".

grupelor 
și E vor

16,05 Școală la școala noii 
calități.

16,25 Almanah ■ pionieresc.
16,45 Clubul ..tineretului.
17,30 Hochei: .Steaua — Di

namo (repriza a 111- ■) 
Derbiul Campionatu
lui național. Transmi
siune directă de
Galați.

18,15 Moment folcloric,
18."5 110 ani de la nașterea

la

■
I
I
I

Lntîlnire. La mina 
Livezeni a avut loc o 
interesantă și utilă în- 
lilnire a minerilor cu a- 
cademicianul ștefan
Makovski. do la Institu
tul do biochimie Bucu
rești, președintele rio <>- 
noaro al brigăzii științi
fice „Petroșani**. Au par
ticipat peste 150 do mi-
neri care au pus între
bări și au primit răspun- 

prestigiosul

I
I
I

I 
I 
II 
I
I
I 
I 
I
I 
I

I
II
I au ții u/.învi. cicv u 

Paroșeni, lntreprin- | 
i miniere Paroșeni j

iiI
I 
I
II
II
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I
I

suri de Ja 
lor invitat.

• Aleea
in producție 
civic al orașului Vulcan 
a îosl completată în , ul
timele zile cu panourile, 
frumos executate, pe 
care sînt expuși repre
zentanții Uzinei electri
ce ] 
derii miniere ----- ,
și F.S.I-L Vulcan. (I.P.)
• Dotare. Secția 

curățătorie chimică 
cooperativei „Unirea” 
din Petroșani p fost în
zestrata cu o mașină de 
spălat industrială. Noul 
utilaj, destinat spălării 
lenjeriei de corp și pat 
prezentate de populație, 
contribuie la creșterea 
productivității muncii 
lucrătorilor din secție și 
satisfacerea într-o 
mare măsură a 
iilor de servicii 
populație.

• Amenajări.
can, odată cu încălzirea 
timpului, au fost relua
te lucrările de asfaltare 
a unei noi porțiuni din 
artera 
lui — 
crarea 
echipa 
dusă de Dumitru Stoica. 
Tot în aceste zile se 
amenajează intrarea la 
noul cinematograf „Lu
ceafărul'* prin placare cu 
travertin. (Tuliu Popa)
• Campionat. Sub ge

nericul „Daciadei” sec
ția sport de masă din 
cadrul C.M.E.F.S. Petro
șani organizează un 
campionat de fotbal cu 
participarea sportivilor 
nelegitimați din între
prinderi și instituții, 
primesc înscrieri, la se
diul C.M.E.F.S.

fruntașilor 
elin centrul

de
a

mai 
preștă- 
pentru

La Vul-

centrală a orașu- 
Bd. Victoriei. Lu- 
este efectuată de 
de payatori con-

Se

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚĂRCA

16,25 Rapsodii de prima va 
■ - ră.

16.50 Itinerare turistice.
17,10 ..............., .. '
47,30 Hochei: Steaua — Di- 

' namo (repriza a III-aj.
Derbiul Campionatu
lui național. Transmi
siune directă de la
Galați.

18,15 Tragerea pronoexpres.
18,25 Atenție la neatenție

Consulțații' juridice.

rul „23 August*’.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă rusă. 
Reportaj pe glob. Ku
weit —■ coordonate ar
ie dezvoltării.' 
Viața culturală.
Fotbal internațional.

PROGRAMUL Țy

Le-

cu 
cea 

dintre 
pri-

19,40
20,00

21,35
21,55

1001 de seri. 
Telejurnal.
Cu răspundere,

lui Vladimir llici 
nin.

18,50 1001 de seri. 
19,0(i Telejurnal.
19,25 Cu răspundere, 

toate forțele la 
mai grabnică 
lucrările acestei
măveri: semănatul. 
Prim-plan.
Orologiul Kremlinu
lui. Ecranizare după 
piesa cu același titlu 
de N. Pogodin. 
Telejurnal.

MIERCURI, 23 APRILIE 
15,00 Box. Turneul inter

național „Centura de 
Aur”, Transmisiune 
directă de la patinoa
rul „23 August”. 

16,00 Telex.
16,05 Teleșcpală.

10,00
11,00

cu 
toate forțele la cea 
mai grabnică .dintre 
lucrările acestei- pri
măveri : semănatul. 
Noi, femeile I 
Telecin.emateca: Ci
clul : Mari actori : 
Mirii anului II. Co
producție franco-ita- 
lo-romană. 
Telejurnal.
JOI, 24 APRILIE 
Teleșcoală.
Roman foileton, 
răscruce de 
Telex.

17,05
18,15 . ...
18,35 Desene animate. Sind- 

bad marinarul.
Telejurnal.
Cu răspundere, 
toate forțele la 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : semănatul. 
Ora tineretului.
Cînlece patriotice și 
revoluționare.

1 Mai 1939 — O gra ’- 
dioasă manifestația 
antifascistă.
TelerecitaJ Mia Braia. 
T elejurnal.

VINERI, 25 APRILIE
Box. Semifinalele tur
neului internațional 
„Centura de Aur”. 
Transmisiune directă 
de la patinoarul „23 
August”.
Telex.
Teleșcoală.

19,00
19,20

19.35
20.35

20,45

15,00

spa-

La 
vînturi.

11,50
15,00 Box. Turneul inter

național „Centura de 
Aur”. Transmisiune 
directă de la patinoa-

cu
cea (re-

.WV.WW.V. WJW.VAV

lucrările acestei pri- 
... măveri: semănatul.

20,00 Reflector.
20.20 Film artistic. Medic 

de periferie. Premie
ră pe țară. Producție 
a studiourilor ameri
cane.

21.35 Telejurnal.
SIMBATĂ, 26 APRILIE

9,30 Curs de limbă 
niolă.

9,50 Telecinemateca 
luare).

11.35 Vă dăm legătura cu 
școala.

12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultura] --ar

tistic — sportiv. La 
ora 16,30: Fotbal:
C.S. Tîrgoviște — 
A.S.A. Tg. Mureș (re
priza a li-a) în cam- 
pionatul național di
vizia A. Transmisiu
ne directă de la Tîr- 
goviște.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 
19,00
19.20

16.00
16,05
16,30 Emisiune în 

germană.
18,25 Tragerea loto. 

La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
1 Mai 1980. 
Cu răspundere, 
toate forțele la 
mai grabnică . dintre

18,35
18,50
19,00
19,25
19,45

limba

cu
cea

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Cu răspundere, 
toate forțele la 
mai grabnică 
lucrările acestei 
măveri :

cu 
cea 

dintre 
pri- 

semănatul.
19,30 Teleenciclopedia. Le

onardo da Vinci.
20,10 Film serial. Dallas —-

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 35.

21,00 Cu mască și fără 
mască.

21,40 Telejurnal.
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Steagul roșu

Audiențele de la două unități prestatoare 
de servicii către populație

Din scrisorile sosite la redacție
Refuz Cu ... musca pe căciulă

fUrtnare din pag. I)

cuințe mai corespunzătoare, 
Cererea i-a fost avizată fa
vorabil pentru locuința pre
ferată ; Elisabeta Piișok din 
Petrila, strada Stadionului 
nr. 4 a solicitat extinderea 
unei bucătării printr-o nouă 
construcție. 1 s-a comunicat 
că secția din Petrila a u- 
nității poate să execute, 
contra cost, construcția so
licitată, cu avizul favorabil 
ăl consiliului popular. Au
diata s-a declarat mulțumită.

Din aceeași perioadă, alte 
48 de solicitări vizînd înlo
cuiri de sobe de teracotă,

La cooperativa meșteșugărească Unirea : 
MULT FORMALISM I

Din vorbele spuse de 
președintele cooperativei, 
tovarășul loan Zaharia, și 
Iosif Negoțiu —șeful bi
roului personal, Învățământ 
administrativ — în sarci
na căruia au fost date spre 
soluționare cele mai multe 
din problemele ridicate în 
cadrul audiențelor — am 
fost tentați să credem că 
lucrurile se prezintă bine 
în domeniul de care ne 
ocupăm și la cooperativă. 
Este adevărat că și aici 
programul de audiențe pen
tru cetățenii care sînt ne- 
voiți să apeleze la spriji
nul conducerii cooperativei 
pentru rezolvarea proble
melor, uneori neplăcute, în 
care ajung legat de servi
ciile prestate de diferitele 
secții ale cooperativei, este 
expus la vedere. Există și 
un registru cu evidența 
persoanelor audiate și pro
blemele ridicate. Există, 
fără îndoială, și o oarecare 
grijă față de audiențe și 
preocupare pentru soluțio
narea problemelor audiați- 
lor. S-au luat și unele mă
suri.'

’ Urmărind insă mențiuni
le din registrul cu eviden
ța persoanelor audiate, 
conținutul problemelor pre
zentate și modul de solu
ționare a acestora, dincolo 
de asigurările date de cei 

»dw2 interlocutori, am cons
tatat cu țegret existența 
unor aspecte care dove
desc formalism și aruncă 
o umbră de îndoială, asu
pra susținerilor ce le-am 
auzit, asupra modului în 
care conducerea cooperati
vei privește de fapt o ac
tivitate reglementată - cu 
claritate de lege și deose
bit de importantă — au
diențele. Să explicăm. E- 

ț ■

= DETERIORATA ȘI 11- 
■ TATA. Pe strada Digului 
I din orașul Petroșani s-a 
j construit o stație de 
: transformare a curentului 

electric. S-a făcut deci 
Iun lucru bun și util, 

menit să ducă la îmbu
nătățirea iluminatului 
din zona respectivă. Ne
cazul e însă altul. Mași- 

I nile care au ’transportat 
’ materialele necesare
I transformatorului au des- 
j fundat strada în așa ,mă- 
{ sură îneît, atunci cînd 

plouă, nu poți să circuli 
decît încălțat cu cizme de 
cauciuc. Greu trec prin 
gropi și noroi și mașinile 
.ce transportă alocația de 
cărbuni minerilor. Firesc 
ar fi ca cei ce au adus 
strada în starea în care 
se află, să aducă și cîte- 

: va mașini cu pietriș, ca- 
i

cazane de baie cu focare, 
înlocuiri de parchet, în ma
joritate motivate, au rămas 
însă nesoluționate deoarece 
unitatea nu a primit în tri

mestrul I, din partea 
G.I.G.C.L. — Deva, materia
lele necesare pentru a exe
cuta lucrările solicitate. A- 
ceastă situație va trebui a- 
nalizată de I.G.C.L. .și forul 
județean vizat și soluțio
nată, ea depășind posibili
tățile locale.

lena Zamfir a informat con
ducerea cooperativei în 12 
februarie a.c., după cum 
rezultă din mențiunea fă
cută în registrul respectiv, 
asupra „nerespectării ter
menelor cu clienții" (poa
te termenelor de onorare 
a comenzilor clienților), Cu 
soluționarea problemei, pî
nă Ia 22 februarie, a fost 
însărcinat tovarășul Iosif 
Negoțiu. Ce e drept terme
nul a fost respectat. Re
zolvarea (menționată în 
registru): „Produsul a fost 
pierdut, s-a obligat gestio
narul să-l plătească". Alt 
exemplu. Beniamin Cristea 
(fost cooperator croitor) 
„cu ocazia predării man
talelor la institut (mantale 
confecționate de B.C.) s-a 
pierdut o manta". (Oare 
B.C. s-a autoreclamat ?). 
Pierderea a fost înregistra
tă în 3 ianuarie 1980, so
luționarea cazului, pînă la 
13 I 1980 fiind încredința
tă tot tovarășului Negoțiu. 
Mai departe însă în regis
tru nu s-a mai făcut nici 
o mențiune. Ce s-o fi în- 
tîmplat cu mantaua? Alte... 
curiozități. In același re
gistru este menționat că 
prima audiență, din 1980 
a avut loc în 3 ianuarie. 
Următoarea s-a ținut în 
19 ianuarie. Urmează alte
le în 5 (?) ianuarie și 12 
februarie, apoi cea din 20 
(?) martie, urmată de alta 
în 26 (?) februarie. Urmă
toarea e înregistrată în 
25 februarie, și, în sfîrșit, 
ultima în 27 februarie. O 
cronologie imposibilă, să 
recunoaștem. Cum a fost 
ea totuși posibilă la coope
rativa Unirea, vrem să a- 
flăm. Adăugăm că din cei 
9 (nouă) audiați și audiate 
în trei, luni și jumătate, o 
treime sînt cooperatori (la 

SEMNE DE ÎNTREBARE
re apoi sa fie nivelat cu 
sprijinul cetățenilor. Pe
cînd repararea străzii ?

DUPĂ BUNUL PLAC. 
Unitatea CEC din orașul 
Petrila s-a mutat nu de
mult într-un local nou 
unde activitatea se poate 
desfășura în bune condi- 
țiuni. Corespondentul 
nostru Emilian Doboș ne 
relatează că vechiul obi
cei al tovarășei care mun
cește aici, de a deschide 
și închide unitatea după 
bunul plac, a rămas în
să. Cînd ți-e lumea mai 
dragă, apare un afiș prin 
care anunță „sînt plecată 
la poștă" sau, cum s-a 
întîmplat în ziua de 31 
martie, unitatea a fost 
deschisă doar de la ora 
11,45. Oare orarul nu-i 

făcut pentru a fi respec
tat ' ? ': ; ? 

Unirea), care, potrivit pre
vederilor legii, sînt „privi- 
legiați", putînd să ajungă 
la conducerea cooperativei 
și în alte zile, nu numai 
în cele cu prgram de au
diențe. In fine, revenind la 
ordinea în care s-au „ținut" 
audiențele, să reținem da
ta cea mai apropiată, 20 
martie, dacă am înțeles bi
ne. Să mai specificăm, de 
asemenea, că ne-am docu
mentat în 15 aprilie. Po
trivit programului, în pe
rioada celor 25 de zile, nu
mai tovarășul președinte 
Ioan Zaharia trebuia să a- 
corde audiențe în trei zile 
de luni. In ultima (14 apri
lie), am aflat în cursul do
cumentării, dînsul a fost la 
Orăștie și audiența, după 
cum am văzut, nu s-a 
ținut, deși tot dumnealui 
ne-a asigurat verbal că la 
Unirea se respectă zilele 
de audiență. Așa stind lu
crurile, ne întrebăm : s-au 
ținut oare audiențele la 
Llnirea ?

Rămînem cu speranța că 
răspunsul conducerii co
operativei la întrebarea 
noastră va reflecta, cu 
răspundere și seriozitate, 
modul în care ea înțelege 
să-și respecte măcar de a- 
cum înainte obligația de a 
aplica întocmai prevederi
le Legii cu privire la ac
tivitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii.

O II UITAT VINZA- 
TOAREA ? Indicațiile sînt 
precise. In orice magazin 
alimentar, la cîntărirea 
cafelei pe celălalt taler al 
(interului se pune o pun
gă similară cu aceea în 
care este ambalată mar
fa. Unele vânzătoare însă 
„uită" să facă acest lu
cru. Așa se practică și 
la magazinul cu autoser
vire din apropierea sta
dionului de pe strada Re
publicii din Petroșani. A- 
cest lucru l-a sesizat re
dacției și tovarășul Cons
tantin Briotă care a făcut 
cumpărături la această u- 
nitate. Să fi „uitat" oare 
vînzătoarea să pună o 
pungă similară pe celălalt 
taler sau practica respec
tivă a devenit obișnuin
ță? (D. C.)

ne justificat

Lucrînd înlr-un . atelier 
de croitorie al cooperati
vei „Straja" din Lupeni, a- 

. flat lîngă magazinul nr. 
268 de desfacere a produ
selor lactate din Braia, e 
firesc să fac cumpărături 
de la această unitate. Pînă 
acum n-am avut motive de 
nemulțumire cu privire la 
modul de servire din ma
gazin. Intr-una din zile, 
însă, am cumpărat un bor
can de iaurt. Observînd că 
este ciobit la gură, am 
rugat-o pe vînzătoarea An
gela Orvaș să-l schimbe. 
A refuzai categoric. La 
insistențele mele vînzătoa
rea, în loc să-mi schimbe 
borcanul mi-a restituit pur 
și simplu banii, iar eu am 
rămas fără iaurt. Am scris 
aceste rînduri deoarece au 
mai fost unele cazuri cînd 
cumpărînd produse lactate 
am găsit cioburi de sticlă 
și am dori să se ia măsuri, 
mai ales la Fabrica de lap
te, ca ele să nu se .mai 
repete.

Cornel STOI, 
croitor, Lupeni

Strada Cătăneșlilor 
din Iscroni. Grămezi de 
materiale, diverse con
strucții, ori chiar rezi
duuri „expuse" în pli
nă stradă, (l o o : T.V.)

• M. VIRGIL, I.M. Live- 
z.eni : Situația de la canti
na I.M., Livezeni nu cores
punde nici pe departe cu 
cele relatate de dv. Din dis
cuțiile purtate cu mai 
mulți mineri, am aflat că 
mîncarea este gustoasă și 
consistentă,. iar porția de 
carne nu de 50 grame, cum 
susțineți dv., ci între 110 
și 160 grame. Carnea de 
porc friptă sau fiartă 110 
grame, de vită 120 grame, 
iar de pui .160 grame. Pen
tru clarificarea celorlalte 
probleme poftiți la redac
ție, secția corespondenți.
• CORNEL KAMEN1CZK1, 

Petrila : Problema ridicată 
de dv. am discutat-o cu to
varășul Iacob Chiorean, 
șeful secției mixte E.G.C.L. 
Petrila. îndepliniți condițiile

Despre locatarii blocului 
4 de pe strada Prundului 
din orașul Petrila se poate 
spune că, în marea lor 
majoritate, sînt buni gos
podari și țin la curățenia 
din jurul blocului. La a- 
dresa lor nu avem decît 
cuvinte de laudă. Spre re
gretul nostru, mai sînt în
să unii care aruncă guno
iul menajer pe lingă con
tainere, deși, acestea, de

Așteptăm înlocuirea geamului
Oamenii sectorului de 

gospodărie comunală și lo- 
cătivă Lupeni au executat 
în blocul P din strada 7 
Noiembrie lucrări de mon
tare a ușilor despărțitoare. 
Lucru bun și lăudabil. Li
nul dintre muncitori a 
spart însă din greșeală gea
mul de la ușa principală a 
blocului. „II punem noi"

De ce se întîrzie ?
Unitatea cu autoservire 

nr. 26 din orașul Petrila 
este în general bine apro
vizionată, desface lapte și 
produse lactate. Care ar fi 
motivul nu știm, dar de o 
vreme încoace mașina cu 
laptele și derivatele lui so
sește după orele 8. Așa 
s-a înlimplat și în Zilele

MALEIA - trecut și prezent
Cătunul Maleia era eu 

ani în urmă, ca multe din 
satele românești de munte 
de altfel, format din case 
de lemn mici și răzlețe, 
străbătut de un drum cu 
gropi și noroi, scufundat 
în întuneric la propriu 
și la figurat. Apa Maleii, 
de la care-și trage numele 
așezarea, făcea ravagii, ru- 
pînd deseori drumul, ca
sele, grădinile oamenilor, 
in majoritate crescători de 
animale. Mijlocul de trans
port pînă în Petroșani era 
căruța cu cai, satul nu dis
punea de nici un fel de 
unitate comercială.

Acum, fostul cătun Ma
leia este o frumoasă ar
teră ce leagă orașul Petro
șani de zona montană a 
Petroșaniului. Ceea ce în 
prezent face imposibilă, fie 
și o comparație cu trecutul, 
sînt, în primul rînd, casele 
oamenilor, multe din ele 
adevărate vile din cărămi
dă, beton și sticlă. Lumi
na electrică a luat locul 
lămpilor cu petrol, oamenii 
dispun de televizoare și a- 
parate de radio, de tot ce 
aduce electricitatea în ca
să. Drumul greu, impracti
cabil a fost modernizat, as
faltat, asigurînd o circula
ție modernă. Odată cu a- 
cestea, s-au executat îndi

Răspundem cititorilor
pentru schimbarea lavoaru- 
lui. Pentru aceasta e nece
sar să depuneți operativ o 
nouă cerere și avem pro
misiunea că veți primi la- 
voarul solicitat.

• DAN TEAPĂ, Lonea: 
Cam ciudat modul în care 
Vă arătați identitatea și do
miciliul, dar faptele relata
te de dv. corespund reali
tății. Atelierul de reparat 
încălțăminte din Lonea al 
cooperativei „Unirea' din 
Petroșani a fost închis prin 
plecarea responsabilului u- 
nitățiî de aici. Fiind vorba 
de gestiune, se caută un 
meseriaș care să corespundă 
și din acest punct de vede
re. ..

• SABIN BÎRLEA, Pelri- 
la: Intr-adevăr, produsele
electrice de care amintiți în 

cele mai multe ori, nu 
sînt pline. Nu i-atn trecut 
nominal deoarece cred că 
cei ce se simt cu... musca 
pe căciulă își vor revizui 
atitudinea, se vor încadra 
în rîndurile celor mulți 
care nu numai că țin la 
aspectul urbanistic al ora
șului, dar participă cu re
gularitate și la acțiunile 
gospodărești.

Maria MUNTE ANU, 
Petrila

i-a asigurat pe locatari 
maistrul Ciubotaru. De la 
făgăduială au trecut două 
luni, dar geamul c tot 
spart. Cînd aveți de gind 
să vă respectați promisiu
nea, tovarășe maistru ?

Florea NEACȘU, 
administratorul asociației 
de locatari nr. 12, Lupeni

de 16 și 17 aprilie a.c. Am 
dori ca aceste produse să 
se găsească și în unitatea 
respectivă încă la deschi
derea magazinului, așa cum 
se face în majoritatea lo
calităților din Valea Jiului.

Petru GĂINA, 
Petrila

guiri ale albiei Maleii, ca
sele și drumul fiind în 
prezent bine protejate. 
Strada a devenit traseul 
liniei de transport în co
mun nr. 15 Piața Victoriei 
Petroșani — Jieț. Locuito
rii de aici dispun în pre
zent de o școală generală, 
clasele I—IV, de o alimen
tară construită de oi, bine 
aprovizionată.

Sîntem datori, desigur, 
să păstrăm tot ce am rea
lizat cu mari cheltuieli și 
eforturi. Spun asta pentru 
că unii oameni uită prea 
repede eforturile făcute 
pentru binele lor. Mă gîn- 
desc chiar la o propunere 
avînd drept scop mai buna 
gospodărire și anume: fie
care cetățean care are gos
podăria. ori numai teren 
lingă șoseaua spre cabana 
Rusu să curețe canalul de 
scurgere a apelor pluviale 
și marginea șoselei de 
nisip și pietre. Și, n-ar stri
ca să fie amenajate niște 
ronduri de flori. Am dovedi 
astfel că știm să păstrăm 
curățenia, amenajările, tot 
ce s-a înfăptuit pentru bi
nele acestei zone atît de 
circulate.

Ion JITEA,
strada Maleia nr. 143, 

Petroșani

scrisoare lipsesc de mai 
multă vreme din unitățile 
comerciale. Există comenzi 
în măsură să satisfacă ce
rințele iar cînd vor fi o- 
norăte de către furnizori, și 
asta în cu rînd, magazinele 
le vor pune în vînzare.

• G.V. Petrila: Dacă ci
tiți ziarul nostru înseamnă 
că ați luat cunoștință de 
preocupările privind cerceta
rea tehnologică proprie în 
paginile „Nou în mineritul 
Văii Jiului" și nu numai în 
acestea. Vom publica și în 
continuare subiectele care 
vă interesează.

• ION VOICULESCU, Pe
troșani : Redacția ziarului 
și-a planificat în cursul a- 
cestui an o acțiune de pre
să avînd drept temă — 
problemele ridicate de dv.
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în cîteva unități 

industriale din Capitală
(Urmare din pagina I)

puteri de la 5-8, 10, 28, 55 și 
120 CP, caracterizate prin 
consumuri reduse de me
tal și carburanți, deci cu 
o 'ecoiiomicitate sporită, 
ceea ce Ie asigură o utilizare 
generalizată și un debușeu 
la export.

O atenție deosebită a 
fost acordată realizării u- 
nui remarcabil produs din 
seria motoarelor Diesel 
de mare putere, mo
torul de 360 CP, des
tinat transportului greu, 
precum și echipării utilaje
lor de mare capacitate ne
cesare șantierelor . țării. 
După ce a luat cunoștință 
de performanțele acestuia, 
secretarul general al parti
dului a făcut observația că 
faza, de pregătire a fabri
cației este prea lungă, in- 
dicînd să se acționeze pen
tru a o reduce cu cel pu
țin o lună. Astfel, se va 
crea posibilitatea ca planul 
de producție al motorului 
să fie dev'ansat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca fa
bricația acestui motor, și a. 
altor motoare de mare ca
pacitate să fie încredințată 
întreprinderii „Aulomeca- 
nica“, unde urmează să fie 
create capacitățile necesa
re. Secretarul general al 
partidului a indicat ca u- 
ziuele „Timpuri Noi“, să 
fie profilate pe producția 
de compresoare și de mo
toare Diesel pînă la 120 CP.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat apoi 
secțiile de fabricație ale u- 
zinei unde a examinat mo
dul în care este utilizat spa
țiul de producție, precum 
și dotările tehnice introdu

se în circuitul pro
ductiv. S-a recomandat 
să se acționeze în con
tinuare pentru moderniza
rea uzinei, în direcția asi
gurării unor linii tehnologi
ce și a unor procedee de 
mare randament. S-a cerut 
totodată intensificarea acți
unii de autodotare, cu uti
laje și tehnologii noi care 
să ducă la importante eco
nomii de -metal și energie.

Secretarul general al 
partidului a arătat că se 
impune, de asemenea, să 
se treacă la modernizarea 
și extinderea capacităților 
de la turnătorie și să se 
continue acțiunea de me
canizare a muncii în sec
ția forje, în vederea spori
rii calității și productivi
tății.

în vederea asimilării u- 
nor noi tipuri de compre
soare de mare randament 
și capacitate, sarcină tra
sată acestui colectiv pen
tru viitorul cincinal, s-a 
indicat ca la, uzina „Tim
puri Noi" să se creeze un 
puternic centru de cerce
tare și proiectare pentru 
compresoare.

Vizita a continuat la în
treprinderea de autospeci
ale „Autpmecanica", căreia, 
prin reprofilare, îi revine 
importanta sarcină de a 
executa, începînd din 1980, 
motoare Diesel, cuprinse în
tre 300—400 CP, destinate 
mijloacelor de transport 
greu și altor utilaje.

Problema specializării a- 
cestei unități în producția 
unor asemenea motoare, ca
re pînă acum se importau, 
s-a situat, în mod firesc, în 
centrul analizei care a avut 
Iqc aici.

Conducerea unității a a- 
rătat că întregul colectiv

este hotărî: să nu precu- 
' pețească nici un efort pen

tru a realiza, în ‘acest au, 
primele 100--200 de ase
menea motoare Diesel. Se 
precizează ca, Ta nivelul a- 
nuiui 1985, întreprinderea, 
astfel reprofilată va fur
niza economiei naționale 
circa 5 000 — 6 000
de motoare Diesel. în 
aceste condiții, fabricația 
actualelor produse ale uni
tății — autospeciale de 
stins incendii, pentru gos
podărirea urbană, pentru 
transport de bunuri și per
soane — va fi preluată, 
treptat, de alte întreprinderi 
constructoare de mașini din 
Capitală și din țară.

în fața unor panouri, cu 
schițe și planuri privind re
profilarea unității, secreta
rul general al partidului a 
indicat ca suprafețele exis
tente ale întreprinderii să 
fie judicios folosite, pentru 
a crea aici o mare plat
formă specializată în 
construcția acestor tipuri de 
motoare.

Apreciind strădaniile co
lectivului tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu a cerut Minis
terului Industriei Construc
țiilor de Mașini, conducerii 
întreprinderii să ia toate 
măsurile de ordin tehnic, 
pentru începerea organiză
rii capacităților de pro
ducție încă din lună mai a 
acestui an.

Specialiștii, muncitorii,, 
întregul colectiv de la „Au- 
tomecanica" l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că-și vor îndeplini, în bu
ne condiții, sarcina încre
dințată, fabricînd produse 
de înaltă tehnicitate.

Vizita s-a desfășurat în 
continuare la întreprinde
rea „Autobuzul", unde au

fost, de asemenea, aborda
te unele probleme pe ca
re le ridică transpunerea 
în viață a Programului na
țional de dieselizare a mij
loacelor de transport ‘ și 
specializarea unității în 
producția de noi tipuri de 
autobuze și autoutilitare.

Avîndu-se în vedere fap
tul că „Automecanica" se 

. va concentra pe fabricarea 
de motoare Diesel, s-a sta
bilit ca producția ei de 
autospeciale pentru gos
podărirea urbană și pen
tru transportul de bunuri 
și persoane să fie preluată 
de către întreprinderea 
„Autobuzul".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, 
preluînd producerea acestor 
autospeciale, colectivul de 
la „Autobuzul" are datoria 
de a le face mai bune, mai 
robuste, cu performanțe 
tehnice mai ridicate, 
mai competitive pe piața 
externă.

Secretarul general al 
partidului este invitat de 
directorul unității, Gheorghe: 
Dumitru, să viziteze princi
palele hale de fabricație 
ale marii întreprinderi bucu- 
reștene, echipată cu utila
je de- randament ridicat, 
concepute și realizate în 
țară, cu linii tehnologice 
moderne, care asigură o 
mecanizare complexă a ope
rațiunilor, o productivitate 
sporită. Secretarul general 
al partidului este informat 
de preocupările constante 
ale colectivului în direcția 
continuei îmbunătățiri a 
calității și confortului mij
loacelor de transport —-
autobuze, autoutilitare, 
troleibuze și alte vehicule. 
O mărturie elocventă a re
ușitelor în acest sens* o

constituie ultimele tipuri 
de mijloace de transport 
ce îi sînt prezentate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care se disting prin para
metrii lor tehnici și con
fort, prin linia constructi
vă suplă, elegantă.

Apreciind dotarea teh
nică a întreprinderii, a 
liniilor de montaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii unității să 
înzestreze aceste linii cu 
noi utilaje care să 
permită creșterea gra
dului de mecanizare a ope
rațiunilor și fazelor din 
procesul de asamblare a 
mijloacelor de transport, 
creșterea și pe această cale 
a producției.

In dialogul purtat cu 
specialiștii, cu conducerea 
unității, secretarul general 
al partidului a indicat să 
se acționeze în continuare 
în vederea îmbunătățirii 
performanțelor mijloacelor 
de transport, a calității a- 
cestora, a reducerii consu
murilor de materii prime 
și carburanți, pentru reali
zarea integrală a preve
derilor de plan și onorarea 
exemplară a sarcinilor in
terne cît și la export.

Ca pe traseul întregii vi
zite,' colectivul întreprinde
rii, specialiștii din centrala 
de profil, s-au angajat 
să-și concentreze întreaga 
capacitate de muncă și cre
ație, îmbunătățirii perma
nente a parametrilor teh
nici și calitativi ai mijloa
celor de transport, urban și 
rural, să-și intensifice efor
turile pentru reducerea con
sumurilor de materii prime 
și, îndeosebi, de carbu
ranți.

FILMEII
Iccuiui, seniie..1—ii 

publica : Uraganul 
Ho Mavarnn o cI

I
I

PETROȘANI — 7 
iembrie : Piedone 
canul, seriile I—II;

1 vine 
de Ia Navarone, seriile 
I—II; Unirea: Colosul 
din Rodos.

PETRILA : Safari Ex
press.

LONEA : Ghinionistul. 
ANINOASA ; De ce 

să-l împușcăm pe pro
fesor.

VULCAN ■— Luceafă
rul : Moarte pe Nil, se
riile I—II; Muncitoresc: 
Copil de duminică.

LUPENI — i
Cine mă strigă.

URICANI : Călcîiul lui 
Achile.

TV

Prezențe românești
DAMASC 17 (Agerpres). 

— în cadrul manifestărilor 
organizate în Siria cu o- 
cazia celei de-a 2050-a a- 
niversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat 
și independent, la Univer
sitatea din Damasc a avut 
loc deschiderea unei ex
poziții de carte româneas
că. La loc de frunte sînt 
expuse volumele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul edifi
cării societății socialiste 
multilateral dezvoltate". 
Sînt prezentate, de ase
menea, lucrări referitoare 
la realizările României în 
diferite domenii ale vieții' 
social-politice și culturale, 
din istoria poporului ro
mân.

CAIRO 17 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor de
dicate marcării a 2050. de 
ani de la constituirea pri

mului stat dac centralizat 
și independent, la Cen.rul 
artelor din Cairo au fost 
prezentate o suită de fil
me documentare românești.

HELSINKI 17 (Agerpres). 
— La Biblioteca municipa
lă din orașul finlandez 
Lappeenranta a avut loc: 
festivitatea de inaugurare 
a unei serii de acțiuni cul
turale românești consacra
te împlinirii a 2050 de ani 
de la constituirea primului 
stat dac centralizat și in
dependent.

Cu acest prilej a fost 
deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii pre- 
zentînd realizările Româ
niei socialiste. A avut loc, 
de asemenea, inaugurarea 
unei expoziții de carte ro
mânească, între volume, 
la loc de frunte, aflîndu-se 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pregătiri în vederea reuniunii de ia Madrid
VIENA 17 (Agerpres). — 

Reprezentanții unui grup 
de țări nealiniate și neutre 
din Europa s-au reunit 
timp de două zile la Vi- 
ena, unde — relatează a- 
genția Taniug — au proce
dat la un schimb de pă
reri în legătură cu pregă
tirile în vederea viitoarei 
reuniuni de la Madrid a 
țărilor participante la 
Conferința . pentru securi
tate și cooperare europea

nă. Atenția principală a 
fost acordată aspectelor 
militare ale securității și 
cooperării.

O abordare concretă a 
chestiunilor aflate în dis
cuție va avea loc — după 
cum menționează agenția 
citată — în cadrul unei 
reuniuni la nivel mai înalt 
a acestor țări, proiectată 
să se desfășoare la Vaduz, 
în Liechtenstein, în zilele 
de 29 și 30 aprilie.

Conferința miniștrilor de justiție din unele 
țâri socialiste

PRAGA 17 (Agerpres). — 
In perioada 15—17 aprilie, 
s-a desfășurat la Praga, 
Conferința miniștrilor de 
justiție din unele țări so
cialiste, la care a partici
pat și o delegație condu
să de loan Ceterchi, irti- 
nistrul justiției al Repu

blicii Socialiste România. 
Delegațiile s-au informat 
reciproc asupra modului 
de aplicare a legilor, în 
special cu privire la ocro
tirea și dezvoltarea drep
turilor și intereselor co
piilor, făcînd un util 
schimb de experiență.

I

LA NAIROBI au înce
put lucrările celei de-a 
VlII-a sesiuni a Consi
liului Programului Națiu
nilor Unite pentru mediul 
înconjurător (U.N.E.P.), Ia 
care iau parte peste 250 
de delegați reprezentînd 
cele 58 țări membre. Pe 
agenda de lucru a reuni

ți nii se află înscrise pro
bleme privind metodele și 
mijloacele de combatere a 
poluării cu reziduuri in
dustriale, a eroziunii so
lurilor și de împiedicare a

procesului de despădurire, 
ce are efecte nefavorabile 
asupra echilibrului eco
logic în diferite zone ale 
lumii.

SENATUL ITALIAN a 
acordat joi, votul de în
vestitură noului guvern, 
prezidat de Francesco Cos- 
s.iga, la încheierea dez
baterilor asupra progra

mului guvernamental. în
cepute marți. In favoarea 
guvernului au votat 178 
de senatori, iar împotrivă 
— 127. Pentru a fi defi
nitiv investit, guvernul i- 
talian trebuie să primeas
că și votul Camerei de- 
putaților.

IN CAPITALA INSULE
LOR SEYCHELLES au luat

sfîrșit lucrările unei con
ferințe consacrate protejării 
mediului marin în zona O- 
ceanului Indian, la care au 
luat parte reprezentanții a 
14 state din regiune, pre
cum și ai Fondului Interna
țional pentru protecția na
turii. Au fost adoptate o 
serie de propuneri privind 
protejarea unor specii ale 
faunei acvatice, printre ca
re balenele, delfinii, mar- 
suinii și broaștele țestoase 
de mare. ■

LUPTA STUDENȚILIR 
SUD-COREENI pentru de
mocratizarea sistemului de 
învățământ se desfășoară cu 
vigoare sporită informează 
agențiile internaționale de

presă. La sfîrșitul unei re
uniuni, peste 2 000 de stu- 
denți de la Universitatea 
din Seul au dat publicității 
textul unei declarații în 
care denunță atitudinea au
torităților față de cererile 
juste privind democratiza
rea sistemului universitar 
și înlăturarea cadrelor di
dactice corupte. Reuni
uni asemănătoare au avut 
Ioc și la alte universități și 
institute de învățămînt su
perior din Coreea de sud.

PESTE 120 000 DE MUN
CITORI agricoli italieni au 
participat la O demonstra
ție pe străzile centrale ale 
Romei, revendicînd îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că și de viață.

0 declarație 
a mișcării pentru 
ieșirea Danemarcei 

din C. f. t.
COPENHAGA 17 (Ager

pres). — Apartenența Da- 
nemarcii la Piața comună 
are efecte grave asupra in
dustriei acestei țări — se 
arată într-o declarație a 
conducerii organizației 
„Mișcarea populară pentru 
ieșirea Danemarcei din 
C.E.E.", difuzată la Co
penhaga.

Documentul subliniază 
că nu au fost justificate 
speranțele celor care au 
crezut că prin intrarea ță
rii în Piața comună situ
ația economiei daneze se 
va ameliora și va fi asigu
rată ocuparea forței de 
muncă. Dimpotrivă, des
chiderea porților în fața 
capitalului străin a avut 
ca efect ocuparea de că
tre monopolurile din C.E.E. 
a unor poziții-cheie într-o 
serie de ramuri de impor
tanță majoră ale industriei - 
naționale, cum sînt con
strucțiile navale, petrochi
mia și siderurgia. Drept 
urmare, numeroase între
prinderi daneze și-au în
chis- porțile, producția s-a 
restrîns și a crescut șo
majul.
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Telex.
în direct de 
Politehnică.
Emisiune în limba 
germană.
Rezultatele trage
rii loto.
Zimbabwe — Ma
rea zi a Indepen
denței.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cu răspundere, cu 
toate forțele la cea 
mai grabnică din
tre lucrările aces
tei primăveri : se
mănatul.
Dosarul energiei.
Film artistic: „O- 
perațiunea Market 
Garden". Premieră 
TV. Producție 
studiourilor 
gleze.

21,40 Telejurnal.

RADIO

16,30

18,30

18,50
19,00
19,20

19,35
. 19,50

I 
I
I 
I

la...

a
eh-

i 
I
I
I
I
1I
I

oi a t», VM : y-
26,00 Muzi^ 4 
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știri.10,00 Buletin de 
populară, 
și viața, 
de știri, 
de știri.

Muzică
Știința

Buletin
Buletin
Din comoara fol-

13,00

10,05
10,30 
11,00 
12,00 
12,05
clorului nostru.
De la 1 la 3. 15,00 Stu- 
dent-club. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordona
te economice. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Nfu- 
.zică populară. 17,20 
Pentru patrie. 18,00 fi
rele serii.
populară. 20,15 Semnale 
cu adresă, 20,45 Caden
țe sonore. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00—3,00 Non 
stop muzical nocturn.

Mica 
publicitate
VlND casă liberă, 2 Că- 

mere, dependințe. Informa
ții Calea Română nr. 4, 
între orele 14-17, lîngă co-i 
misariat. (337) ■ m

VlND Dacia 1100, stare 
perfectă. Petrila, strada Re
publicii 124 A, după 0J3 
16, telefon 298. (339)

SCHIMB garsonieră Pe
troșani cu similar Deva, te
lefon 43318 interior 177. 
(338)

ANUNȚ DE FAMILIE d

FAMILIA Micu mulțu
mește tuturor celor pare, 
au participat la încercare^ 
grea pricinuită de pierde-" 
rea fulgerătoare a celui că-< 
re a fost

.UNTARU MARIN
Nu te vom uita toată 

viața, (340)

yCȚIa Șl >imilN:sI «A Ț1A Petroșani -li «epunin n at 90. telefoane 4 10 02 (secretariat), 4 24 64 (secții). IIPARUL: Tipografia Petroșani str. KepuOîxii. u o*


