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Cărbune de bună calitate

Consfătuire de lucru 
la C.C. al P.C.R.

La succesele minerilor 
din Lupeni în sporirea 
producției de cărbune coc- 
sificabil atît de necesar 
siderurgiei românești, se 
adaugă din această lună 
un fapt de vrednicie de 
o deosebită însemnătate : 
din. 16 aprilie producția 
extrasă de minerii Lupe- 
niului se încadrează în 
norma internă de cenu
șă, ajungînd în ultimele 
două zile cu 0,4 puncte 
chiar sub norma admisă.

îmbunătățirea calității 
producției este rezultatul 
direct al măsurilor între
prinse pentru corelarea 
.mai judicioasă a exploa
tării stratelor în funcție 
de conținutul de steril, 
intensificării claubajului 
în subteran și in general, 
a preocupării tuturor bri
găzilor de mineri pentru 
alegerea șistului vizibil la 
locurile de muncă. O îm
bunătățire deosebită în a

cest sens a adus? darea 
în funcțiune în stratul 13, 
strat cu un conținut re
dus de steril a unui nou. 
abataj mecanizat exploa
tat de brigada minerului 
loan Kacso care împre
ună cu ortacii lui din a- 
batajul brigăzii lui Ma
rin Ionescu asigură pro
ducții superioare atît din 
punct de vedere cantita
tiv cit și calitativ.

Filatorii se afirmă
Colectivul I.F.A. Vîsco- 

za Lupeni întîmpină săr
bătoarea muncii cu în
semnate ■ succese în mun
că. Drept rezultat al în
făptuirii unui minuțios 
program de revizii și re
parații și folosirii la para
metri superiori a mașinilor 
și utilajelor din dotare, 
colectivul întreprinderii

Productivități înalte
Brigăzile sectorului II 

al minei Livezeni se afir
mă prin productivități 
înalte. Bunăoară, brigăzile 
de frontaliști, conduse de 
minerii Vasile Dănălache 
și Aftonic Costea, lucrîrid 
cu productivități superi
oare celor jșjanificate cu 
cîte 1,5 tone/post, au a- 
cumulat de la începutul 
anului o producție supli
mentară de cîte 1 500, 
respectiv, 1 200 tone 
cărbune.

a obținut în această lună 
la producția globală și 
marfă depășiri de 
250 000, respectiv, 15 000 
lei. La producția de fire 
de vîscoză s-a realizat un 
plus de 2 400 kg, în con
dițiile depășirii cu 3 punc
te a indicatorului de ca
litate

La sediul C.C. al P.C.R., 
a avut loc, în ziua de 
25 aprilie, o consfătuire 
de lucru la care au parti
cipat membrii guvernu
lui, cadre de conducere 
din alte instituții centra
le, specialiști din institu
te de proiectare ale mi
nisterelor economice și 
consiliilor populare, din 
unități de cercetare în 
domeniul construcțiilor și 
materialelor de construc
ții.

La consfătuire au luat 
parte membri și membri 
supleanți âi Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari, 
ai C.C. al P.C.R., mem-‘ 
bri ai Comitetului Cen
tral, șefi și adjuncți de 
șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

Concluziile desprinse 
din amplul dialog al se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
cadre de conducere, cu 
specialiști din unități de 
cercetare și proiectare 
tehnologică, din centra
le industriale și între
prinderi, cu privire la 
creșterea eficienței în 
activitatea de investiții și 
construcții-monta] în cin
cinalul 1981-1985, des
fășurat în această săp- 
tămînă la Complexul ex- 
pozițional din Piața Scîn- 
teii au fost prezentate în 
deschiderea consfătuirii 
de primul ministru al 
guvernului, tovarășul Uie 
Verdeț.

Insușindu-și pe de
plin indicațiile date cu 
acest prilej de secreta
rul general al partidului, 
în intervențiile lor, parti- 
cipanții la dezbateri au 
prezentat noi soluții pri
vind mai buna organizare 
a muncii, gospodărirea cu 

eficiență superioară a re
surselor materiale și ener
getice în acest important 
sector al economiei națio
nale, reducerea consumuri
lor specifice de materii 
prime și materiale, pregă
tirea temeinică, din timp, 
a investițiilor, mecaniza
rea și industrializarea în- 
tr-o proporție sporită 
a lucrărilor de 
construcții și montaj. To
todată, vorbitorii s-au 
angajat să depună toa
te eforturile pentru a da 
viață orientărilor stabi
lite, să acționeze ferm 
pentru continua perfec
ționare â activității în 
acest domeniu.

In încheierea consfătuirii 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Secreta
rul general al partidului a 
pus în fața cadrelor din 
domeniul cercetării și pro
iectării obiective șl sarcini 
esențiale în vederea intro
ducerii unei mai mari or
dini și discipline în activi
tatea de construcții, precum 
și în producția materiale
lor de construcții. Pornind 
de la necesitatea reducerii 
simțitoare a consumurilor 
materiale în construcții, în 
special a celor mari consu
matoare de energie și com
bustibil, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
treacă fără întîrziere la ti
pizarea construcțiilor și a 
materialelor de construcții, 
încheindu-se astfel proiecte
le supradimensionate, con
sumurile exagerate de ma
teriale și redueîndu-se subs
tanțial costurile investițiilor. 
Secretarul general al' parti
dului a indicat să se elabo
reze pentru fiecare ramu
ră economică în parte și 
pentru fiecare zonă geogra
fică tipuri de construcții, 

prc\ ăzîndu-se ații dimensiu
nile acestora, cit și catego
riile de materiale ce pot fi 
folosite. Activitatea de tipi
zare trebuie să includă șl 
construcțiile agricole, dru
murile, străzile, inclusiv 
construcțiile de locuințe. In 
ce privește construcțiile in
dustriale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca, în 
special în ramurile indus
triei ușoare și alimentare, 
să se meargă cu hotărîre 
spre realizarea unor unități 
de dimensiuni mai mici.-

Secretarul genera) al parti
dului a indicat să se trea
că fără întîrziere la alcătui
rea unor, colective care să 
întocmească proiecte de 
tipizare a tuturor materia
lelor de construcții, punîn- 
du-se un accent deosebit 
pe materialele cu mic con
sum de energie și combusti
bil, precum și pe materiale
le existente în țară. Folosi
rea unor materiale ieftine 
pentru diferitele sectoare 
ale activității de construcții 
trebuie să fie o preocupare 
de prim ordin a acestor co
lective, a tuturor institute
lor de cercetare și proiec
tare, a tuturor, ministerelor 
și întreprinderilor.

Este necesar, de aseme
nea, să se acționeze ferm 
în vederea reducerii dimen
siunilor subsolurilor și fun
dațiilor pentru utilajele in
dustriale, a altor lucrări le
gate de procesele tehnologice 
de producție, evitîndu- 
se îngroparea nejustifi
cată în pămînt a unor 
mari cantități de oțel be
ton și ciment, realizarea 
unor coșuri industriale 
foarte înalte, ca și alte 
supradimensionări. Se
impune — a arătat to< 
varășul Nicolae Ceaușescu

(Continuare în pag. a 4-aJ

Invitații noștri la 
mi n a Lonea — 
TEODOR BONCALO, 
maistru electromeca

nic, șef de brigadă și 
ANTONIU DUBAN, 
lăcătuș specialist de
la I.M. Lupeni, afirmă:

încă din primul an al 
cincinalului, I.M. Lonea 
a fost dotată cu utilaje 
moderne, de mare randa
ment. Numărul acestora 
a crescut an de an, ur- 
mtnd ca la finele anului 
1980 minerii de aici să 
beneficieze de opt com
plexe mecanizate. In pe
rioada care a trecut de la 
introducerea primului com

Ziua întreprinderii
Comitetul sindicalului 

și conducerea întreprin
derii de reparat și întreți
nut utilaj minier Petro
șani (f.R.I.U.M.P.J organi
zează astăzi, începind cu 
ora 14, la casa de cultură, 
„Ziua întreprinderii". La 
această acțiune cu carac
ter politic și cultural e- 
ducativ participă peste 
100 fruntași în producție, 
cadre tehnico-inginerești. 
Programul „zilei între
prinderii" cuprinde o ex
punere pe tema „Realizări 
și perspective în execu
ția, întreținerea și repara
rea utilajului minier" ■— 
urmată de intervenții ale 
muncitorilor și specialiști
lor în scopul generalizării 
experienței pozitive în 
producție. Acțiunea se va 
încheia cu un program 
artistic. (T.R.)

M EC ANiZAP EA COMPLEXĂ

Perfecționarea și specializarea

pilon de eficiență în 
lucrărilor din

mecanizarea 
abataj

plex mecanizat piuă In
prezent, la mina Lonea re
alizările la producția de
cărbune nu au fost pe
măsura dotării tehnice.

Ce trebuie făcut la I.M. 
Lonea pentru ca mecani
zarea complexă a lucrări
lor din subteran să ajungă 
Ia rezultatele scontate ?! 
Lăsăm să spună specialiștii. (Continuare în pag. a 2-a)

Șeful echipei de lăcă tuși-montori 
ună cu cîțiva membri din echipa lui, 
CA-2 care, curînd, în cins tea zilei de 
mina Livezeni.

Vasile Sccaci (primul din stingă) împre- 
montează ang renajul unei noi combine 
1 Mai, Va fi livrată abatajelor de ia

Foto : I. LEONARD
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Cultură — artă

oamenilor

invitații noștri care în 
ziua de 24 aprilie ne-au 
însoțit, atît în atelierul 
mecanic al întreprinderii, 
cit și în abatajele dotate 
cu susținere și tăiere me
canizată.

ANTONIU DUBAN, lă
cătuș specialist la atelie
rul electromecanic al I.M. 
Lupeni:

‘— Cunosc atelierul me
canic al minei Lonea. Nu 
corespunde cerințelor ac
tuale impuse de mecani
zarea complexă a lucrări
lor din abataj. Este nece
sară o reorganizare urgen-

Conslantin GRAURE

in căutarea timpului de lucru... 
irosit pe șantierele de locuințe 

din Petroșani
— raid anchetă —

Pe șantierele de cons
trucții sociale din Petro
șani se înregistrează în
grijorătoare rămmeri în 
urmă față de stadiile fi
zice înscrise inițial, în gra
ficele de execuție. La cele 
456 de apartamente plani
ficate pentru trimestrul 
II, întîrzierile pot fi recu
perate numai prin inten
sificarea ritmurilor de

execuție și folosirea in
tegrală a timpului de lu
cru. Lipsa de forță de 
muncă necesară continuă
rii lucrărilor la magazinul 
universal, noua tipografie 
și căminul studențesc,- a' 
determinat prelungirea ter
menelor de predare a a- 
ccslor importările obiecti
ve. Dar lucrările, de bine, 
de rău. sint continuate to
tuși cu puținele forțe exis
tente. In aceste condiții
se impune mai mult ca o- 
ricînd utilizarea judicioa
să a oamenilor, folosirea
fiecărui minut de lucru pe 
șantiere. Pentru a vedea 
în ce măsură este utilizat, 
timp de două zile am în
treprins un raid-anchetă 
„Ia fața locului", în punc
tele fierbinți ale șantie
rului.

Miercuri dimineața, îA 
principalul punct de lu
cru — viitorul ansamblu 
de locuințe din zona pie
ței agroalimentare îi gă
sim la datorie pe cons
tructorii din brigăzile con
duse de Costache Maftei, 
Dumitru Cîmpeanu, Adal
bert Peter și Ioan Feduccl. 
Maistrul principal Gheor*;

realizate Ia termen j 
și de calitate ' ,j

ghe Anghel asigura asiS- 
tența tehnică. Sîntem infor- 
mâți că echipele și brigă« 
zile din subordinea mais
trului Gheorghe Anghel 
lucrează împreună de mai 
mulți ani. Oamenii sînt 
disciplinați, își fac dato
ria, nu întîrzie de la lu
cru dimineața, iar uneori, 
cînd lucrările impun pre
zența lor, lucrează și du
pă terminarea programului 
normal de muncă.

In timpul pauzei de 
pripa, unii maiștri și șefi 
de echipe servesc masa 
acasă, deoarece au locu
ințele în vecinătatea punc
tului de lucru. Alți lucră-

V. STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Viața de partid

Măsuri eficiente pentru activitatea 
viitoare a comuniștilor

Unul din evenimentele 
cd semnificație deosebită 
din activitatea organizați
ilor de partid în această 
perioadă il constituie pre
zentarea în adunările ge
nerale a conch.iz'.i'or re
zultate în urma discuțiilor 
individuale cu comuniștii, 
modul cum își îndeplinesc 
sarcinile politice, econo
mice și socia’e, cum se 
preocupă de traducerea în 
viață a istoricelor hotărâri 
adoptate' de Congresul al 
Xll-lea al partidului, a 
propriilor măsuri pentru 
perfecționarea stilului și 
metodelor' de muncă, a 
vieții de organizație..

La un nivel corespunză
tor, cu maturitate și răs
pundere politică s-au des
fășurat discuțiile individua
le cu
cit și concluziile prezen
tate în’cele cinci organi
zații de bază de la secția 
de stâlpi hidraulici din 
Vulcan a l.R.LU.M.P. Cu

acest prilej a ieșit în e- 
vidență .aportul fiecărui 
comunist la îndeplinirea 
hotărîrilor de partid. . a 
programului de mecani
zare a minelor din Va’ea 
Jiului. S-au reliefat răs
punderile și sarcinile ce 
revin secției de stîlpi hi-

membrilor de partid Ia 
soluționarea principale
lor probleme cu care se 
confruntă în activitatea e- 
oconomică. Și cu acest 
prilej s-a insistat pe par
ticiparea activă a comu
niștilor la învățămintul 
politico-ideologic.

draulici care trebuie să 
realizeze o componentă 
importantă a acestui pro
gram — instalația hidrau
lică pentru complexele 
mecanizate și de susține-

membrii de partid

re individuală. De aseme
nea, s-au făcut referiri 
concrete la activitatea in-

NVESTI.TI1LE remizați* ia - termen 
de.-xafîtațe ■

ternă de partid, la modul 
în care adunarea de 
partid își îndeplinește ro
lul de școală de educație 
comunistă, participarea

Cu prilejul concluziilor 
prezentate au fost scoase 
în evidență o serie de 
probleme și neajunsuri din 
activitatea productivă și 
comportarea unor comu
niști. S-au făcut propuneri 
concrete privind participa
rea conștientă, cu înaltă 
responsabilitate muncito
rească a fiecărui membru 
de partid la realizarea rit
mică și de calitate a sar
cinilor de plan, la buna

aprovizionare cu metale 
și SDV-uri, economisirea 
de materii prime, mate
riale, energie electrică și 
combustibili. Pentru unele 
abateri de la Statutul 
partidului, de la normele 
eticii și echității Socialiste, 
de la disciplina de pro
ducție și a vieții interne 
de partid, au fost luate 
măsuri de sancționare . a 
doi membri de partid.

Cei peste 200 de comu
niști .— aproape jumătate 
din efectivul secției — 
sînt hotărîți ca în urma 
concluziilor, a măsurilor 
stabilite cu acest prilej 
în adunările generale de 
partid, să-și intensifice 
eforturile pentru Obține
rea de rezultate tot mai 
concludente în activitatea 
politică, economică și so
cială, pentru înfăptuirea 
cu succes a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al 
partidului nostru.

T. RUSU

Marți, 29 aprilie a.c., 
Ia Vulcan^ se va face 
recepția definitivă a blo
cului nr. 21 din bd. Vic
toriei cu 40 de aparta
mente. Cu acest bloc, 
numărul apartamentelor 
date în folosință în lo
calitate în perioada tre
cută din actualul cinci
nal ajunge la 850. Tot 
în acești ani au fost 
construite o școală cil 
16 săli de clasă, o gră
diniță cu 225 locuri, do
uă creșe, oficiul P.T.T.R. 
cu centrală telefonică, 
cinematograful „Luceafă
rul" cu 350 locuri. Ima
ginea noastră redă doar 
o parte din marele car
tier Corocști al Vulca
nului.

(Urmare din pagina I)

tori mănîncă la bufetul din. 
piață sau chiar în incinta 
șantierului. Intr-o baracă 
improvizată drept „birou", 
electricienii Vasile Dorof- 
te, Ștefan Todor și Cons
tantin Lungu, spre sfârși
tul pauzei de prînz de 
miercuri beau bere ,,la sti
clă". Lucrul a fost relual, 
imediat după pauza de 
prînz, la blocurile 15 și 
16.

Cu circa 30 de minute 
înainte de terminarea pro
gramului din ziua res
pectivă pe șantierele ti
pografiei și căminului stu
dențesc nu mai putea fi 
găsit nici un constructor...

A doua zi, cu cîteva mi
nute înainte de ora 7, în 
zona blocului care se cons
truiește ia partea de jos 
a cartierului Aeroport nu 
se afla nimeni. La ora 7, 
pe șantierul magazinului 
universal îl găsim doar 
pe ajutorul tractorist Mi
ron Tomuță. Nici una din 
macaralele din dreptul blo
curilor 15 și 16 nu funcți
ona încă. Iar la punctul 
de lucru tipografie nu era 
nimeni... '

Explicația o aflăm de la 
șeful lotului 1, maistrul 
Ioan Trantea : „oamenii 
vin să se ponteze la blo
curile 10 și 16, pentru a 
pleca să lucreze... la punc
tele cămin studențesc, 
magazin universal și tipo
grafie". In timp ce discu
tăm cu , tovarășul sing., 
Ioan Dornauor, pe la ora 
7,30 sosește la lucru Ni- 
cokic Șlirbu, lucrator de
tașat pe șantier de la 
E.G.C.L. Petroșani. „Nu e 
singura dală cînd vine tîr- 
ziu. Iar dacă vine la 7 nu

se apucă de lut ru pînă pe la 
8 - ne informează tova
rășul Dornauer, In schimb, 
aflăm că zidarii de la 
I.U.M.P., care în prezent 
lucrează pe scara Ea blo
cului 16 „fac treaba bună". 
In 13 zile ei au executat 
pereții despărțitori l:i trei 
niveluri.

Fenomene de indiscipli
nă se manifestă mai ales 
la muncitorii necalificați. 
In ultimele două săptămîni, 
Gheorghe Kovacs, Popa 
Traian, Ștefan Lazăr, și 
alți cîțiva lucrători de la 
I.t .M.P. care execută lu
crări pe șantier au zile 
cu c ile 3-4 ore lipsă Ia 
ponlaj. Unii dintre aceș
tia refuză să execute lu
crări ce le sînt încredin
țate, părăsesc locul de 
muncă și pleacă în oraș, 
Ia film sau la „o bere" fă
ră nici o învoire. Retri
buția însă li se plătește 
cu regularitate. Cineva tre
buie să intervină pentru 
curmarea acestor acte de 
indisciplină.

In jurul orei 12, oame
nii detașați de la E.G.C.L., 
de regulă sînt sub influen
ța băuturilor alcoolice...

Cu alte cuvinte, pe șan
tierele din Petroșani exis
tă nu numai condiții o- 
biective, lipsă de forță de 
muncă, care generează ră- 
mîneri în urmă, ci și mul
tă indisciplină, timpul de 
lucru nu ' e folosit integral, 
tocmai acum cînd vremea 
e favorabilă intensificării 
ritmului de execuție. Iată 
de ce conducerii T.C.H. 
i se cere să intervin^ cu 
fermitate,' să ia măsuri 
pentru întărirea discipli
nei, să asigure o mai bu
nă asistență tehnică și un 
control riguros la punctele 
de lucru pentru a accele
ra ritmul de execuție a 
lucrărilor.
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este independent de trans
portor și permite o repliere 
mai ușoară a susținerii: De . 
asemenea, trebuie amintit 
că un rol însemnat în bu
nul. mers al abatajului il • 
are și structura brigăzii, o- 
mogenizarea acesteia. Tot
odată, trebuie să mai spun 
că șeful de brigadă trebuie 
să cunoască precis poziția 
topografică a abatajului.

Dialogul purtat, atit la 
atelierul mecanic cit și în 
abalaj între invitații re
dacției și mineri, dialog la 
care a participai inginerul 
Gheorghe Feler, directorul 
minei, Benone Costinaș, 
inginerul șef și Grigore 
Grăjdan, șeful sectorului 
III, s-a dovedit util și in
teresant. Remarcăm hotărî- 
rea fermă a conducerii u- 
nității de a prelua toate 
propunerile și sugestiile 
formulate de invitații noș
tri care au o bună expe
riență în exploatarea com
plexelor mecanizate, pro- 

. puneri care sînt menite 
să conducă Ia sporirea efi
cienței întregii activități 
de extracție și la mina 
Lonea. Redacția ziarului 
„Steagul roșu" va urmări și 
in continuare modul cum 
minerii de la Lonea ma
terializează în practică 
programul de mecanizare 
complexă, program inițiat 
de conducerea superioară 
de partid și de stat.

{Urmare din pagina 1)

din acestea, 
mai amintesc d

a d.iș-

stația 
doar 
fără 

gama

ționare. a complexelor me
canizate.
nă tone 
trase în 
nile de
cru s-ar putea face și la

Aceasta înseam- 
de cărbune ex- 
plus, peste sarci- 
plan. Același lu-

duda de apă a combinei. 
Firesc, aceasta a fost de
montată, scoasă la atelier, 
reparată și apoi montata, 
operație care presupune cî- 
teva ore de staționare a u-

montarea în subteran a u- 
lilajului. Practic, această 
formație este un totum- 
faclum ceea ce cred că 
nu este prea bine. La Lu
peni, de

cores- 
să se

pre- 
petso- 
alelie-

fă a atelierului pe secții 
(de reparat și adaptat com
bine, de reparat elemente 
hidraulice, ventile, trans
portoare etc.) care să fie 
dotat cu masini-unelte, cu 
scule și dispozitive 
punzăloare. Trebuie 
insiste mai mult pe 
gălirea și formarea 
palului muncitor al
rului care este, de fapt, 
pepiniera din care se re^ 
crutează viitoarele cadre 
în vederea conducerii și 
exploatării complexelor 
mecanizate. La mina Lu
peni, de pildă, această or- 
■ganizare a atelierului me
canic s-a făcut odată 
introducerea noilor teh
nologii de extracție, 
pășirea ritmică, lună 
iună, an de . an a produc
ției de cărbune la între
prinderea noastră se da- 
torește în mare măsură și 
oamenilor, care lucrează 
în cadrul atelierului. Ei 
sînt cei care au adus nu
meroase îmbunătățiri și a- 
daptări utilajelor la 
•lit iile de zăcămînt. 
pozitivul de ripare a

cu

De- 
de

con-.

ției de acționare, siste
mul de întindere hidrauli
că a lanțului, de la 
de întoarcere sînt 
cîteva
Sd.
variată 
pozitivelor de 
mică mecani
zare. Semni
ficativ este, 
că pe lingă 
activitatea de 
reparare și 
adaptare, noi 
. recondițio
năm subansamble și pie
se de la utilajele din do
tare, se confecționează in 
același timp un volum în
semnat de piese de schimb. 
In cadrul fiecărei secții 
există o evidență clară a 
utilajelor și. pieselor, e- 
Xrstă preocupări privind 
valorificarea superioară 
a energiei și metalului in
tr-uri .cuvînt disciplină 
producție ; adică, la 
p.'ni s-a încetățenit 
mullă \ reme metoda 
Irivit căreia cei din 
balajele mecanizate, 
ca au nei oie de o 
sau un subansamblu, a- 
telierul o livrează imediat 
în schimbul celei defecte 
pe care o repară. Proce- 
dind în acest fel, asigurăm 
utilajelor piesele necesare 
și,’ implicit, reducem la 
minimum durata de sta-

a
•Producție • Vdoductmtate* Efîctență

însă 
organizare, de. 
pregătirea pro- 

specializarea 
de ce să n-o 
o. mai strîn-

1
I
*I
1

pre-
nos-

• DOCUMENTARE. As- 
1ăzi și mîine sînt 
zenți în municipiul 
tru 20 de arhitecți șl pro-
iectanți din toată țara în- 
tr-o documentare în legă
tură cu concursul care a- 
re ca temă sistematiza
rea noului centru civic al 
Petroșaniului.

de
Lu
de

po- 
a- 

da- 
piesă

• PARCARE. Așteptată 
de mai bine de un an de 
zile, parcarea pentru auto
mobile atît de necesară în 
apropierea hotelului „Cen
tral" din Petroșani, s-a 
amenajat în sfir.șit, pe spa
țiul dintre hotel și Oficiul 
db poșlă și telecomunica
ții. Pentru construirea a- 
cestei parcări asfaltate, 
gospodarii municipiului 
nostru vor primi cu sigu
ranță mulțumiri din partea

mina Lonea. Totul 
depinde de 
oameni, de 
fesională și 
acestora, și, 
spunem, de
să colaborare a activității 
de la suprafață cu cea 
din subteran, colaborare 
fără de care mecanizarea 
nu ar da rezultatele scon
tate.

TEODOR 
maistru 
conducătorul unei 
care exploatează 
plex mecanizat 
Iul III la mina Lupeni

— Deficiențele 
telier au implicații in bu
na desfășurare a muncii 
în abataj. De exemplu, în 
abatajul mecanizat nr. 65, 
stratul 3, blocul VI, sec
torul III, se defectase con-

BONCALO, 
electromecanic, 

i brigăzi 
un corn
ul stra-

de la a-

multor posesori de auto- 
. turisme locali, cit și din 
partea unor oaspeți.

• COMISIA DE FEMEI 
nr. 10 din cartierul Ae
roport — Petroșani șl-a 
îndeplinit sarcina econo
mică de plan pe anul 1980. 
Colaborînd cu 
F.D.U.S. și ca 
perseverenței 
Ana laconi, 
Gheorghescu, 
Dănilă și Elena

organizația 
urmare a 
depuse de 

Eugenia 
Niculina
Zamfir,

tilajului. La mina Lupeni 
acest lucru se remediază 
pe loc. De fapt reparațiile 
(ca să nu mai vorbim de 
întreținere și revizie) le 
execută oamenii brigăzii 
care sînt specializați pe 
faze de operații. Odată 
specializați, ei prevăd e- 
ventualele defecțiuni ce 
vor apărea și iau măsuri 
corespunzătoare de înlă
turare fără a slinjeni pro
ducția. La Lonea am ob
servat că pentru mii ile 

la 
E< hi-
care

co- 
trans- 

di-

servat că pentru 
reparații se apelează 
formația „service", 
pa service este cea 
înlocuiește cilindri, 
zoroace, lanțul de la 
portor cînd se rupe, 
ferite piese și subansam- 
ble, părți componente ale 
utilajului. Apoi, tot ..ea 
șe ocupă de transportul și

exemplu, formația 
service are 
ca principală , 
activitate in
troducerea Și 
montarea com
plexului 
subteran.

La abatajul 
mecanizat nr. 

64 din același strat și bloc, 
se simțea nevoia unui hi- 
draulician, a unui specia
list, precum și a corelării: 
capacității transportoarelor 
din abataj cu cele din flux. 
Legat de acest lucru, tre
buie să spun că la mina 
Lupeni hidrauliclenii, lă
cătușii, eleclricienii sint 
incluși în cadrul brigăzii, 
sint plătiți din realizările 
acesteia; in acest fel ei 
sînt cointeresați în rezol
varea operativă și de buna 
calitate a lucrărilor. Por
nind de la realizările ob
ținute la mina Lupeni în 
stratul 3, afirm cu certi
tudine că acest strat 
poate fi exploatat mai bi
ne cu un complex meca
nizat tip . troică (așa cum 
a fost adaptat de către co
lectivul nostru) pentru că

in

s

prin ce) 
Lupeni i 
zis circi 
autovehi 
pat în < 
de un 
liției, V 
,,nu am 
un indic 
ciudat, 
'fesionist
rului. D 
tru co 
rnisă a f

LA
ȘO

Un coi 
miliție 1 
materiali 
troșani i 
aprilie t 
lanta 3: 
parținînc 
croili, f 
parcurs, 
auto Ar 
cărca s< 
în aut ol 
tru a-i 
domicilii 
permite 
basculan 
fără a 
legale î: 
vede tn 
basculau 
pe aloci 
permis, 
ferilor...

activiste obștești, comi
sia a realizai din contri
buții și prin colectarea și 
valorificarea unor mate
riale refolosibile suina de 
1562 lei care a depus-o în .. 
contul organizației femei
lor.

• PRESTĂRI. Secția de 
reparat obiecte casnice 
din cartierul Aeroport —

, Petroșani a Cooperativei 
„Unirea" s-a mulat într-un 
spațiu mai corespunzător,

nou, la parterul blocului 
.12 din strada Aviatorilor. 
Meșteșugarii secției își 
așteaptă beneficiarii de 
reparații la noul sediu.

• COMPETIțIE. Ieri, pe 
terenul de sport din Pe- 
trila s-a desfășurat finala 
unei antrenante competi
ții fotbalistice din cadrul 
„Daciadei". Organizată de 
comitetele de sindicat și 
U.T.C. din preparație, în
trecerea sportivă a avut

ca protagoniste echipele 
de fotbal ale atelierelor 
electromecanic, 
haldă, transport și prepa
rare. Echipa finalistă pe 
secții a cîștigat dreptul de 
participare la competiția 
fotbalistică pe oraș. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Toma țAțARCĂ

electric

y

După 
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Activitate culturală
nu se face cu promisiuni

Copilăria

Este pămîntul pe

SA ?

Romana TOPAN

Fămîntul țării

auto 
de 
de

tovarășului 
activist al

de a 
intr-adevăr

lie a dru- 
de a ieșit 

mașinii.
rt,. șoferul 
a impac-

Zbor pe 
Copilăria

Micti VALERIA, 
elevă la Școala generală ;

nr. 4 Petroșani

ește 
țara, 
care

am crescut.

Cu jocuri;
Cu castele de nisip, 
Dar și cu cărți.
Copilăria noastră

ARINȚI 1
zilele tre- 

comunei 
avut loc 

dent de 
lotînd au
ria 1300 
conducăto- 
rel Ștaicu 
pe iiiino- 

leia, în 
ni. Deși a 
at urgent

Timișoa- 
leziuni- 

iinorul nu 
fi salvat.
cercetări 
că ac- 

produs ca 
rpravegheU 
care s-a

rea 
oduri 
ii, igno- 
ițiile le- 
re la uti- 
ală a par- 
itovehicule 
e stat. In 
prilie a.c., 
12,30 C.V. 
autobascu- 
1913 la 
tru ă ser- 
prînz. Oa- 
iin condu- 
jtiu de e- 

astfel de 
disciplină ?

combus- 
cu tran- 

ol?

încă din toamna anului 
trecut a fost inițiată o ac
țiune culturală — „Dialog 
hunedorean" — destinată 
stimulării și orientării ac
tivității tuturor formațiilor 
artistice de amatori din în
treprinderi, instituții, clu
buri și case de cultură. în 
Valea Jiului această suită 
de manifestări nu a fost 
apreciată cu responsabili
tatea cuvenită, fapt care 
a imprimat o atmosferă lip
sită de exigență, cu totul 
neprielnică calității și con
tinuității vieții culturale, 
procesului educativ; Edifi
cator în această privință a 
fost spectacolul organizat 
în această săptămînă pe 
scena casei de cultură cu 
participarea brigăzilor ar
tistice, formațiilor de mu
zică ușoară și de muzică 
tinară din Petroșani. Ana
liza acestei realități cultu
rale trebuie să pornească 
de la necesitatea unei vieți 
culturale intense, de la aș
teptările publicului nume
ros, peste 500 de tineri ca
re au urmărit, cu insatis
facție vădită, un spectacol 
mediocru, încropit la în- 
tîmplare.

După promisiunile anteri
oare, mai consistente, am 
urmărit doar două brigăzi 
artistice: de la I.R.I.U.M. 
Petroșani ■— insuficient 
pregătită, dar bine orien
tată spre aspectele concre
te din întreprindere, evi
dențiind posibilitățile de

. viitor ale formației — și 
cooperativa meșteșugăreas
că „Unirea", singura for
mație care exprimă preo
cupare pentru valoarea e- 
ducalivă a acestui gen gus-

Pe marginea „Dialo
gului hunedorean" la 

Petroșani

tat de public dacă este în- 
tr-adevăr interpretat cu 
mijloace artistice. Formația 
de satiră și umor a casei 
de cultură s-a pulverizat 
într-o suită de miniaturi 
vesele, ceea ce este mult 
prea puțin. Partea muzica
lă a dialogului a fost a- 
proape la fel de inconsis
tentă și improvizată: for
mația de muzică ușoară 
„Melodic" de la I.M. Dîlja, 
trebuie apreciată pentru 
contribuția ei la viața cul- 
tural-educativă din între
prindere, dar nu și pentru 
orientarea repertorială care 
necesită un punct de ve
dere ferm din partea co
mitetului sindicatului și 
U.T.C. Singurul grup vocal- 
instrumental care are o va-

lipsește efortul 
noaște tinerii 
taJentați.

Am solicitat 
Vasile Sufletu,
Consiliului municipal al 
sindicatelor, să ne spună 
unde sînt formațiile de la 
întreprinderea minieră Li- 
vezeni, I.U.M. Petroșani, 
brigada artistică de la I.M. 
Dîlja, de Ia Spitalul munici
pal, C.C.S.M., construcții, 
întreprinderea de tricotaje, 
Fabrica de lapte etc. Ni 
s-a răspuns că s-au stabilit 
responsabilități (ca și pen
tru multdezbătutul cor 
bărbătesc din Petroșani) în 
comitetele de sindicat din 
întreprinderi. O mișcare ar
tistică de calitate, însă, la 
nivelul experienței Văii 
Jiului în Festivalul național 
„Cîntarea României", nu se 
face cu promisiuni forma’e. 
în fiecare întreprindere și 
instituție vor trebui trași la 
răspundere cei ce se fac vi- 
novați de neîndeplinirea 
sarcinilor educative. Se im
pune o analiză exigentă a 
muncii tuturor activiștilor 
culturali care dovedesc de 
prea mult timp lipsă de ini
țiativă în reactivizarea for
mațiilor educative. Oame
nii muncii, așa cum am vă*

Ne-mbrățișează soarele, privește 
ce bucurii trăirăm peste ani!
I.a început eram doar așteptarea ; 
acel poem albastru și un ioc, 
un aspru drum de piatră și de singe, 
și-o flamură aprinsă pentru Pace... 
Sub destrămarea ploilor salmastre ■ 
dind tortei proletare nou avînt, 
ptin 1 MAI, din zările islorjei, 
trecut-am vajnic dincolo de noi, 
să ștergem calendarul care plinge, 
un calendar mai nou zidind în veac. 
Născut! din jertfa șîngelui iubirii, 
pe rădăcini rotunde, solidari, 
noi am învins cu-a mîinilor putere 
și idealului datori rămași, 
păstrăm în noi, ca un solar altar, 
pe UNU MAI aL Comunistei ere !

Pămîntul crește oameni hrănindu-i cu 
iubire 

care, nu e pîine, ci parte din pămînt
-----  — —. - — ■ —■ J * , A IU„ U./U V ***** ***** ...

Joare muzicală este- „Acuș- ?ut în urmă-cu cîteva zile l
tic“ de la casa de cultu- ja caSa de cultură din Pe- t ,■ se înălță griul, soare sa respire

| cum respiră viața cuvîntul din cuvînt.

i Curge timp de pace, de dreapt.
' icir»rii nrrî ----- <fr5hiinii nmi

ră, (a interpretat o compo
ziție originală, cu frumoa
se sugestii — „LUpeni '29"). 
Despre muzica stil folk nu 
se poale spune decit

troșani, așteaptă o viață 
culturală diversă, activă, 
inspirată.

CIUDAT
conducător 
nist, Va- 
condus au- 

2-HD-953, 
orașului 
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Sto- 
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al mi- 
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ervat 
. Un 
a un 
ale 
r că 
enția

i
or.
:ă 
aj 
;-a

nici 
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prș- 
voia- 
pen- 

co- 
sancționat...
RI.ȚIA
OR...
efectuat de 
•pozitul de 
i gara Pe- 
istat în 14 
autobascu- 

5174, a-
f.T.C.F. Is- 
roaî". de
snducătorul 
/reja în- 
e ciment 
lantă pen- 
sporta... la 
i ce se 
rea auto- 
în cursă 

i formele 
oare ? Se 
că ăuto- 
se află, 

a mod ne- 
screția șo-

noastră
zbor 1 

porumbei ai 
păcii, 

cerul senin.
noastră e .

poveste, 
Cu Feți-Frumoși și 

șantiere. 
Copilăria noastră este ;

muncă.

Ne am zidit nașterea pe statui de eroi', 
veacul etern timpuri de aur frămîntă 
ramuri de glorii străbat prin

:\>- neiertătoarele ploi
de unde puritatea se Întoarce și cîntă..

Iarba mormintelor ne crește in priviri . 
Încet visuri de ieri ne inundă In ropot 
mai este încă reavăn mortarul din 

clădiri 
lumina 

clocot.

se cern

Vasile LASCONIAndrei CAUCAR

dar peste marginea nopții 
curge-n

tă omenie 
istorii false ard — străbunii mei rămîn 
nu lacrimi amintirii, ci prezență vie 
savîșită-n inimă și singe de român..

Sub piramida dreptății comorile 
martirii-s rezemat! de gloria lumii din 

lireSînt fericit că seara ne regăsim în page 
și fiul scrie singur răspunsul întrebării 
cînd sub piatra lunii dacic grîu se coace 
pe cîmpul libertății peste tîmpla țării.

sinlem ferestre deschise meieu spre 
etern 

pe aceste meleaguri ce rodesc 
nemurire.
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La căminul cultural 
din Cîmpu lui Neag a 
fost pregătit anul trecut 
un obicei local tradițio
nal. Imaginea alăturată 
așteptăm să stimuleze 
preocupările de acest 
iei și în acest an.

E"
an

; ..

procesului de producție

s-a anunțat 
ieri, dumi- 
ie a.c., au- 
proprietate 
obștească 

u respecta- 
lor legale 

lucrătoa- 
loturismele 

personală 
indiferent

Ie înmatri- 
ire-1 poar-

Uzată de
RAUȚ, 
miliției 

ani ! 
f

Ultima apariție editorială 
a scriitorului Radu -Selejan, 
prin acuratețea și conținu
tul faptelor descrise, dez
văluie un stil revelator, 
caracteristic reporterului 
implicat în realitatea coti
diană.* Citind reportajele sa
le, în majoritate inspirate 
din munca și viața mineri
lor, ai impresia că te afli 
acolo în subteran, că tră
iești alături de bucuriile și 
necazurile oamenilor adîn- 

. cu lui. Scriitorul este un iu
bitor pasionat al minerilor, 
al oamenilor simpli care 
iștiu să gîndească și să în
țeleagă mina așa cum este 
ea. ,,In mină omul trebuie 
să fie mai cinstit decit a- 
fară, la ziuă, trebuie să 
fie mai bun și mai de ome
nie ... “ reține scriitorul 
din spusele unui miner în
vățat la școala subteranu
lui."";"""'

Cunoscind el însuși a- 
ceastă lecție, a curajului și 
bărbăției — un timp fertil, 
reflectat cu dinamj^m în 
cîteva pagini bune de car
te— Radu Selejan are ma
rele merit de a capta aten
ția cititorului, determinîn-

du-1 să fie părtaș, alături 
de el, la viața care se des
fășoară în adine, în mij
locul unor adevărate cetăți 
subpămîntene. Indiferent că 
este Vorba de minerii din 
Valea Jiului sau cei din 
zona Bradului, autorul ofe
ră cititorului fapte de înalt

greutăților inerente acestei 
meserii. Prin aceasta scri
itorul devine un fin obser
vator al atmosferei din 
subteran, un mînuitor a- 
tent al expresiei eliberată 

. de prețiozități, reușind să 
redea , prin mijloacele ar-

Note de lectură

eroism muncitoresc. în a- 
cest sens, rămîn înscrise în 
istoria mineritului din Va
lea Jiului, prin forța și cla
ritatea cu care sînt redate, 
actele de eroism săvîrșite 
de acești adevărați prome- 
tei ai lumii subpămîntene, 
mineri ca Uie Flliche, Aurel 
Cristea, Ilie Chiron, Petre 
Constantin, Dionisie Barta, 
Francisc Fazekas, Dumitru 
Costinaș, Ion Gîrea și mulți 
alții, alături de care scri
itorul s-a aflat pe par-: 
cursul timpului, simțindu-se 
integrat în acest univers 
mai mult uman decit geo
logic, bucurîndu-se de suc
cesele lor, necăjindu-șe, 
dar nu disperînd în fața

tistice simple, aflate la în- 
demînă, viața aspră a ce
tății subpămîntene.

Cornparația minei cu o ce
tate, nu este de toc forța
tă ; în sprijinul argumen
tației vin noile utilaje, ul
timul cuvîiit al tehnicii 
mondiale, cu care lucrea
ză minerii. Este fahtas.ică 
imaginea care redă gestul 
minerului llie Filiche de la 
mina Paroșeni,. omul care 
din 19G9 „trage la lopată", 
iar acum il surprinde ur
mărind pe ecranul televizo
rului abatajul în care lu
crează ortacii săi și eXcla-

mind cu mîndrie : „Ai mei 
au trecut pe cărbune" 1 A- 
ceastă imagine afirmă muta
țiile spectaculoase petrecu
te în ultimii ani în mine
ritul românesc, al Văii; Jiu- 

, lui, ca urmare a preocupă
rilor partidului și, statului 
nostru. Căci, afirmă scriito
rul, mineritul, meseria de 
miner nu mai ește o aven
tură, un risc, ci o activita
te exactă, bine calculata, 
după regulile științei, nu 
după tainele pe care le 
păstrează adîncul.

Cu această nouă apariție
— a noua la număr — 
scriitorul Radu Selejan, un 
îndrăgostit al adîncurilor. 
al minerilor de pe melea
gurile noastre a reușit să 
facă un nou și nobil gest 
de respect, in primul rînd 
față de eroii săi preferați
— minerii, și apoi față de 
noi, cititorii.

Valerin COANDRĂȘ

Implicate în procesul' de 
perfecționare moral-profeșî- 
onală a oamenilor muncii, 
bibliotecile — fie publice, 
țehnico-științifice sau școla
re -— desfășoară o activi
tate al cărei conținut nou 
determină forme și metode 
concrete noi. Toate aceste 
aspecte, cu semnificații so- 
cial-economice mult 
complexe, 
plicit sau 
în centrul 
experiență 
trila în
bibliotecarului" 
tă de

mai 
s-au aflat, ex- 
implicit tratate, 
schimbului de 
organizat la Pe- 
cadrul „Zilei 

organiza- 
Comitelul jude

țean de cultură și educație 
socialistă, Consiliul județean 
al sindicatelor și Biblioteca 
județeană. Desfășurat în 
timpul.unei manifestări am
ple, tradiționale — „Luna 
cărții în întreprinderi și 
instituții" —: schimbul de 
experiență, prin dezbaterile 
pertinente și o acțiune con
cretă. care a evidențiat o 
cale eficientă de populari
zare a cărții tehnico-șliînți- 
fice (la mina Petrila au fost 
prezentate lucrări elabora
te de specialiști de la Ins- 

• titutul de mine și din pro
ducție), este o metodă utilă 
și necesară în însăși perfec
ționarea de conținut a mun
cii din biblioteci.

Pentru a. putea contri
bui eficient la problematica 
Complexă a mineritului din 
Valea Jiului, la stimularea 
mișcării de invenții, inova
ții și raționalizări, la ge
neralizarea inițiativelor 
muncitorești, bibliotecile 
trebuie să participi cu mai 
mult spirit de inițiativă la 
viața întreprinderilor. Un

exemplu de inerție este la 
mina Lonea, biblioteca teh- 
nico-științifică. de la aceas
tă întreprindere avînd un 
fond de carte neracordat 
corespunzător la noutățile 
din domeniu. Numărul de 
cititori — doar 100 în 1979 
— reflectă o stare deficita
ră în stilul și metodele 
de muncă ale bibliotecii. O 
situație pozitivă se afla la 
biblioteca clubului din Pe
trila, care concepe și or
ganizează mult mai variat 
acțiunile destinate propa
gandei cărții tchnico-știin- 
țifice, social, politice, be
letristice etc., exprimate 
sintetic de numărul de, ci
titori, de manifestări con
sacrate policalificării," e- 
ducației (prezentări de cărți, 
recenzii)..:

Din modul cum s-a des* 
fășurat schimbul de expe
riență a reieșit faptul că 

trebui săbibliotecile vor 
se racordeze la realitățile 
și problematica tehnică a 
mineritului din Valea Jiu
lui, ia procesul de modela
re a omului nou. Și aceas
ta nu se poate realiza de- 
cît printr-o prezență •conti
nuă în colectivele mine
rești, prin organizarea unei 
diversități de acțiuni edu
cative destinate populari
zării noilor apariții edito
riale care se adresează di- . 
verselor profesiuni și sînt 
utile perfecționării. întrea
ga / muncă a bibliotecilor 
trebuie orientată cu con
secvență spre latura edu
cativă a acestor instituți 
de cultură și educați-’
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—- să se acționeze in 
continuare cu fermitate 
pentru . îndeplinirea pre
vederilor. privind înălți
mea maximă a construcți
ilor industriale ca și a 
locuințelor, în acest ul
tim sector urmînd să nu 
se depășească blocurile 
cu parter și patru etaje.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să 
se elaboreze intr-un 
timp cît mai scurt ca
taloage cuprinzînd nor
mele de consum obliga
torii pentru întreaga ac- 

consSrucții, 
pe această

a- 
cît și fi- 
obiectivelor 

Acționînd în 
reducerii cos- 

construcțiiior 
vei asigu- 

ieftinirea 
producției.

tiivitate de 
uimind ca 
bază să se facă atît 
provizionarea 
nanțarea 
respective, 
direcția 
turilor 
industriale 
ra 
continuă 
materiale.

Secretarul 
partidului a subliniat 
în îndeplinirea 
acestor sarcini, i 
deri de cea ' mai 
importanță revin 
relor economice, Ministe
rului Construcțiilor 
dustriale, 
Aprovizionării 
materiale,

se
implicit

a

general al 
că 

tuturor ’ 
răspun-i 

i mare 
ministe- 

lin- 
Ministerului 

tehnico- 
precum șl .Co

mitetului pentru Proble- 
popu-

Stat 
sarci-i 

pe a- 
obiec- 

ast-

mele Consiliilor 
lare. Comitetul’ de 
al Planificării are 
na de a planifica, 
ceasta bază, toate 
tivele de investiții, 
fel incit să nu se aprobe 
nici un fel de lucrări ca
re încalcă prevederile 
privind tipizarea cons
trucțiilor. De asemenea 
Ministerul Aprovizionă
rii nu trebuie să elibe
reze nici un fel de ma
teriale . care nu sînt pre
văzute în cataloagele ti
pizate.

T o va r ă ș u 1
Ceaușescu 
asemenea, 
tutelor de 
proiectări

perseverență și 
novator pentru a găsi 
modalități de reduce- 

a consumurilor de 
în construcții, 

Nicolae 
de 

ins ti- 
și

a trasat, 
sarcina 
cercetări 

să acționeze 
spi-cu

rit 
noi 
re
materiale

de ieftinire a acestora, 
noi soluții și mai simi- 
ple și mai economicoa
se, care să permită creș
terea eficienței economi
ce în acest important 
domeniu.

Sarcina tuturor celor care 
lucrează în sfera construc
țiilor este aceea de a se 
înscrie cu fermitate în lup
ta generală ce se desfășoară 
pe plan mondial pentru re
ducerea continuă a consu
murilor materiale, a consu
murilor de energie și com
bustibil, asigurînd în ace
lași timp îmbunătățirea 
funcționalității tuturor cons
trucțiilor. Trebuie urmată 
hotărît tendința generală 
existentă în lume de dimi
nuare a volumelor construc
țiilor, ca și a utilajelor, 
realizîndu-se în același timp 
performanțe cît mai înalte.

In continuare,, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ocu
pat de., unele probleme le
gate de îndeplinirea pla
nului de investiții. S-a ară
tat că este deosebit de ne
gativă extinderea nejustifi
cată a frontului de investi
ții în, unele sectoare, fără 
acoperire necesară în mij
loace materiale și forță de 
muncă, prelungirea cu mult 
peste termenele planifica
te a duratei de realizare a 
unor obiective. A fost cri
ticată, de asemenea, tendin
ța unor ministere, centrale 
și întreprinderi de a iniția 
dezvoltări ale capacităților 
de producție în mod anarhic, 
în condițiile, în care spați
ile de producție și mijloace
le tehnice existente nu sînt 
încă folosite la întreaga ca
pacitate. In viitor, toate 
obiectivele de investiții, in
clusiv dezvoltări de. capa
cități industriale, se vor 
stabili prin planul econo
mic central,. pe baza unei 
temeinice justificări a ne
cesității, oportunității și 
posibilității realizării lor 
la timp. începerea de in
vestiții va fi aprobată nu
mai în funcție de necesită
țile reale ale economiei, și 
în condițiile în care există 
asigurată desfacerea cores
punzătoare a producției.

O atenție deosebită va 
trebui acordată stabilirii din 

vreme a tehnologiilor obiec
tivelor ce urmează a fi rea
lizate. Trebuie făcut totul 
pentru ca noile investiții să 
poată fi realizate în timpul 
optim stabilit, concentrînd 
în acest scop, acolo unde 
este necesar, materialele și 
forța de muncă corespunză
toare.

Secretarul general al
partidului a indicat să
se acorde prioritate în
ce privește construcțiile 
din domeniul social-cul
tural, realizării planului 
de locuințe stabilit, în 
vederea satisfacerii ne
cesităților populației.

Acționînd în aceste di
recții, a subliniat secre
tarul general al partidu
lui, realizăm una din 
condițiile de bază ale 
bunei funcționări a nou
lui mecanism economic, 
ale afirmării autocondu- 
cerii și autogestiunii e- 
conomice, care presu
pun disciplină și răs
pundere fermă în fieca
re colectiv, în fiecare u- 
nitate față de partea din 
proprie* atea socizd'stă în
credințată, față de avuția 
poporului. Aplicarea nou
lui mecanism economic, a 
subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
supune folosirea cu ma
ximum de eficiență eco
nomică a tuturor mij
loacelor de care dispu
nem în fiecare sector, 
în vederea sporirii veni
tului național, condiție a 
asigurării creșterii con
tinue a bunăstării mate
riale și spirituale a în-! 
tregului nostru popor.

Aplicînd sarcinile sta
bilite se va asigura îm
pletirea armonioasă a 
conducerii unitare a eco
nomiei naționale cu buna 
gospodărire a mijloace
lor ma'eria’e și financia
re încredințate fiecărei 
unități in parte. In fe
lul acesta economia noas
tră va putea răspunde cu 
succes sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului, va contribui 
la mersul mereu înainte 
al patriei noastre pe calea 
edificării societății socia
liste multilateral. dezvol
tate.

Opinia publică din Româ
nia a aflat cu profundă în
grijorare și dezaprobare de 
operațiunea de comando a- 
mericană care a avut loc 
pe teritoriul Iranului. Aceas
tă acțiune reprezintă evi
dent un act de forță, deo
sebit de grav, de încălca
re a suveranității naționale 
a unui stat independent. 
Indiferent de motivul invo
cat în sprijinul săvirșirii a- 
cestei acțiuni, ea nu poate 
găsi nici o justificare le
gală și rațională și de a- 
ceea nu poate fi decît de
zaprobată în modul cel mai 
ferm și categoric.

Este imposibil de conce
put pentru oricine că în
călcarea suveranității na
ționale a unui stat inde
pendent poate fi calificată 
drept un act cu caracter 
umanitar. Ingerința militară 
comisă de S.U.A. împotriva 
Iranului nu numai că nu 
va soluționa în nici un fel 
diferendul dintre cele două 
state, ci va duce la dete
riorarea și mai gravă a re
lațiilor dintre S.U.A.. și I- 
ran.

Desigur, așa cum s-a mai 
arătat, România s-a pronun

Precizările făcute de președintele S.U.A.
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Intr-o alocuțiune 
radiotelevizată, președintele 
Statelor Unite, Jimmy Car
ter a declarat „ că a dispus 
„anularea unei operațiuni 
minuțios pregătite, care era 
în curs de desfășurare în 
Iran“, în vederea' „salvării 
ostatecilor" de lg Ambasada 
S.U.A. din Teheran, „ca ur
mare a unei defecțiuni de 
echipament1*.

Jimmy Carter a precizat

LA WASHINGTON a 
fost semnat un acord. în 
baza căruia Banca Interna
țională pentru Reconstruc-' 
ție și Dezvoltare va acorda 
Iugoslaviei un credit de 125 
milioane dolari, ce va fi 
folosit pentru finanțarea u- 
nor lucrări de construcții ru
tiere în Iugoslavia, infor
mează agenția Taniuq.

PARLAMENTUL Republi
cii Zimbabwe, alcătuit în 
urma alegerilor generale 
desfășurate în țară în 
cursul lunii februarie, se 
va reuni, în prima sa sesi

țat Și se pronunță pentru 
respectarea statutului cor
pului diplomatic considerînd 
că folosirea diplomaților ca 
ostateci constituie o în
călcare a principiilor drep
tului internațional și nu e 
de natură să soluționeze 
problemele dintre state, dar 
aceasta nu poate justifica 
încălcarea suveranității teri
toriale a unei țări. Proble
ma eliberării ostaticilor a- 
mericani din Iran trebuie 
soluționată nu pe călea ac
telor de forță, ci prin trata
tive între cele două părți, 
în spiritul înțelegerii și res
pectului reciproc. In gene
ral, țara noastră se pro
nunță cu fermitate ca pro
blemele litigioase și dife
rendele dintre țări, oricît 
de complicate ar fi ele, să 
fie soluționate numai și nu
mai pe calea tartativelor 
pașnice, renunțîndu-se cu 
desăvîrșire la orice fel de 
confruntări militare, la for
ță și la amenințarea cu 
forța.

Opinia publică din Româ
nia consideră că asemenea 
acte de încălcare a suvera
nității unei țări nu duc de- 
cîț la agravarea situației 

că opt militari americani 
și-au pierdut viața în urma 
ciocnirii a două avioane 
americane într-o zonă de 
deșert din Iran. Tentativa 
eșuată — de eliberare a os
tatecilor a spus el — a 
fost o „misiune umanitară". 

Președintele american și-a 
asumat în întregime răspun
derea pentru hotărîrea de a 
încerca operațiunea de sal
vare, precum și anularea 
acesteia. El a subliniat că

une, începînd de la 14 
mai.

UN COMUNICAT OFI
CIAL difuzat de agenția 
T.A.P. informează că în 
Tunisia, a fost format un 
nou guvern, condus de 
primul ministru Mohamed 
Mzali, în baza unui , decret 
semnat de președintele ță- 
lii, Habib Bourguitea. In 

internaționale și așa destul 
de deteriorate, determining 
accentuarea stării de încor
dare existente, ridicând noi 
obstacole în calea efortu
rilor pentru oprirea cursului 
negativ al vieții politice 
mondiale, pentru reluarea 
și continuarea procesului 
destinderii.

Iată de ce opinia publică 
din țara noastră cere cu 
cea mai mare hotărîre și 
fermitate să se pună capăt 
cu desăvîrșire unor aseme
nea acte de ingerințe în 
viața altor state, de încăl
care a suveranității națio
nale a altor popoare. In 
momentul de față omenirea 
are nevoie nu de acte de 
forță, ci de promovarea u- 
nui climat și a unei politici 
noi, de respect al indepen
denței și suveranității fie
cărui stat, de egalitate în 
raporturile dintre toate 
națiunile, de adoptarea me
todei tratativelor ca sin
gură Cale de soluționare a 
problemelor complexe cu 
care se confruntă omenirea 
contemporană, de dezvolta
re a colaborării pașnice și 
prieteniei întrextoate po
poarele lumii.

Statele Unite vor continua 
să „urmărească orice cale 
posibilă" în vederea asigu
rării eliberării ostatecilor, 
cerind în acest sens atît 
sprijinul poporului ameri
can, cit și pe cel al aliaților 
SiU.A. :

In încheiere, Jimmy Car
ter a declarat că „alte infor
mații vor fi aduse Ia cu- 
noștința poporului american 
la momentul potrivit".

noul cabinet și-au păstrat 
portofoliile ministrul afa
cerilor externe, Hassan 
Belkhodjah, ministrul de 
interne, Driss Guiga, minis
trul informațiilor și culturii, 
Fuad El Molzegh.

INDONEZIA intenționează 
să construiască o centrală 
nucleară care ar putea in
tra în producție în anul 
1990, dată la care țara va 
deveni un importator <#e 
petrol — a anunțat Minis
terul indonezian al Minelor 
și Energiei.,
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Etapa a XXX=a cu...
veni, jucând la Cluj-Na—• După hei infrin

ged consecutive, în 
deplasare e adevărat, azi 

Jiul evoluează acasă în 
compania oltenilor, con
solidați pa primul loc în 
clasament și cu serioase 
opțiuni pentru cîștigarea 
medaliilor de aur. Cu- 
noseîndu-vă ca un înflă- 

; cărat suporter al băie
ților noștri și alături de 
mulți microbiști din Lo- 
nea, sînleți neiipist ae 
la partidele echipei, cum 
vedeți deznodămîntul ce
lei de astăzi ?
— Cred ca Stoichiță, 

Varga, Bădin et. comp, 
n-au uitat de acel 5—4) 
din tur și vor intra în te
ren cu ambiția unei revan
șe prin prestarea unui 
fotbal ;de calitate și cu 
dorință cîștigării ambelor 
puncte puse-n joc. Victo
ria de astăzi, sînt sigur, 
va umple de bucurie ini
mile miilor de suporteri 
prezeijți în tribunele sta
dionului de la poalele Pa- 
rîngului. Avînd în vedere 
faptul că fotbaliștii de la 
Steaua, principalii urmări
tori ai studenților craio- 

poca, cu „șepcile roșii" 
vor părăsi terenul în
vinși, Universitatea Cra
iova își va păstra și pe 
mai departe avansul de 
puncte acumulate. Ba, prin 
victoria obținută de ar
geșeni în meciul lor cu 
„Poli" Timișoara, îi văd 
pe steliști coborînd pe 
treapta a treia a Clasa
mentului.

— O altă pretendentă 
la un loc pe podium, 
F.C. Baia Maie, își dis
pută șansele în depla
sare, la Bucu iești, cu 
Sportul studențesc. își 
vor fructifica studenții 
bucureșteni avantajul 
propriului teren ?
— Elevii lui Mateianu, 

din dorința de a ne repre
zenta într-o cupă europea
nă, merg la București cu 
gîndul la un meci nul ș.i, 
într-adevăr, în această 
partidă eu văd egalitate. 
Punct în deplasare vor 
obține și. studenții ieșeni 
la Bacău, de altfel, vor 
lua punctul pierdut în tur. 
Dar, în „runda" de astăzi 
eu cred că se va înregis-

prof. loan Roșea
tra o surpriză de propor
ții la Tîrgoviște, unde 
A.S.A. Tg. Mureș va arun
ca în luptă ultima fărîmM 
de energie și va reuși să 
“smulgă" tîrgoviștenilor Un 
punct „de aur", ceea ce 
va face ca poziția în cla
sament a ultimelor trei 
echipe să rămînă aceeași 
și după această etapă și, 
cred, că și la finalul Cam
pionatului.

— In restul partidelor, 
întrevedeți victorii ale 
gazdelor ?
— Da.- Gălățenii, cu

Teașcă la „timonă", vor 
face ca dinamoviștii, în 
mare declin de formă, să 
înregistreze a cincea în- 
frîngere consecutivă. Coe
chipierii lui Șoarece își 
vor adjudeca la rîndul lor 
victoria în meciul cu 
Gloria Buzău, iar Olimpia.. 
Satu Mare cred că va 
cîștiqa partida cu Chimia 
Rm. Vîlcea, dar cred că 
„colacul de salvare" nu-1 
mai poate prinde.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

Avancronică
• Fiesta fotbalistică de 

pe stadionul Jiul are loc 
astăzi, începînd cu ora 17,30. 
Favoriții noștri își dispută 
victoria și, bineînțeles, ce
le două puncte, avînd ca 
parteneră de întrecere re
dutabila echipă din Bănie, 
lidera diviziei A. Miile de 
spectatori ce vor fi pre- 
zenți în tribune, cu mult 
înaintea începerii întîlnirii 
doresc să vadă un meci 
frumos, tehnic, desfășurat 
în limitele sportivității și 
în final să aplaude victoria 
echipei lor favorite.

Meciul 'dintre divizionare
le C Minerul Vulcan — 
Victoria Călan are loc du
minică ora 17, ca de altfel 
și cele din campionatul ju
dețean în care Minerul Pa- 
roșeni întîlnește într-un a- 
devărat derby, poate ho- 
tărîtor pentru primul loc, 
pe Aurul Certej. Mai au loc 
întîlnirile Parîngul Lonea — 
S.G.C.L, Călan,. Minerul A- 
ninoasa — I.G.C.L. Petro
șani.

• Sub genericul „Dâcia- 
dei“, duminică, ora 9, în 
împrejurimile cabanei Rusu 
are loc concursul de orien
tare turistică al elevilor 
din școlile generale catego
ria de vîrstă 10—14 ani.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Prin cenușa
imperiului ; Republica : 
Speranța ; Unirea : Ca
mionul de cursă lungă.

LONEA : Safari Ex
press.

AN1NOASA : Lovitu
ra pe la spate.

VULCAN — Luceafă
rul : Cine mă striga.

LtJPENl — Cultural : 
Colosul din Rodos, se
riile I —II; Muncitoresc: 
Găină sau vultur.

URICANI : Doctorul
Bethune.

TV
9,30 Curs de limba spa

niolă. 9,50 Telecinemate- 
ca (reluare). „Mirii a- 
nului 11“ —coproducție 
franco-italiano-română. 
11,35 Vă dăm legătu

ra cu școala. 12,00 Con
cert educativ. Integrala 
simfoniilor beethoveni- 
ene. 13,00 Mozaic cul
tural-artistic sportiv. 
16,30 Fotbal: C.S. Tîr
goviște -— A.S.A. Tg. 
Mureș (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de 
la Tîrgoviște. 17,35 Săp- 
tămîna politică. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 1 Mai — Zilei 
Muncii — faptele de 
muncă ale țării. 19,20 
Cu răspundere, cu toa
te forțele, la cea mai 
grabnică dintre lucră
rile acestei primăveri: 
semănatul. 19,30 Tele- 
enciclopedia. 20,10 Film 
serial: „Dallas — Com
pania petrolieră Ewing". 
Episodul 35. 21,00 Cu
mască și fără mască. 
21,40 Telejurnal.

ANUNȚ DE FAMtLIE

FAMILIA îndoliată mulțumește sincer tuturor- 
celor care- prin prezență ții flori au fost alături de 
noi la marea durere pricinuită de pierderea regreta
tei mamă, soție, soră și cumnată

GROZA ETELCA
Amintirea ei va rămîrie veșnic în inimile noastre. (336)
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