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Ședința Comitetului
Politic Executiv 

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

Cleaiișescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 29 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
CC. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat 1 aportul privind cifrele de școla
rizare pentru anul școlar și universitar 
1980—1981 la învățămîntul liceal, profe
sional, superior și post-universilar, elabo
rate în conformitate cu prevederile Legii 
educației și învățămînlului și pe baza pro
punerilor ministerelor, celorlalte instituții 
centrale și ale consiliilor populare ju
dețene.

La învățămîntul liceal, în treapta I, în 
clasa a IX-a, urmează să fie cuprinși toți 
absolvenții clasei a VIII-a; la învățămîntul 
liceal, treapta a Il-a, clasa a XI-a curs de 
zi, vor fi cuprinși 47,2 la sută, față de 45 
la sută cît au fost în anul școlar 1979— 
1980, ceilalți absolvenți ai primei trepte de 
liceu urmînd să fie cuprinși în învățămîn-. 
tuf profesional sau să fie încadrați în pro
ducție ca practicanți. Din numărul total 
al elevilor înscriși în clasa a IX-a și a 
XI-a, peste 85 la sută vor fi cuprinși în 
licee de specialitate.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se analizeze posibilitatea unei mai raționa
le profilări, în funcție de cerințele vieții 
economîco-sociale, ale celorlalte categorii 
de licee.

La învățămîntul de maiștri va avea loc o 
c eștere a cifrei de școlarizare, atît la 
cursurile de zi, cît și la cele serale. La 
învățămîntul superior cifrele de școlarizare 
prevăd realizarea unei majorări a cifrei 
la specialitățile mine, mecanică, electric, e- 
nergetic, petrol, tehnologia și chimia tex
tilelor, Față de anul precedent, va crește 
numărul locurilor la învățămîntul seral 
pentru a da posibilitatea absolvenților în

cadrați în producție să-și continue studiile. 
Se va asigura repartizarea în producție a 
absolvenților de la seral, ca și a celor de 
ia cursurile de zi.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se ia măsuri pentru lichidarea oricăror ma
nifestări de formalism în exercitarea prac
ticii elevilor și studenților și asigurarea 
condițiilor pentru ca .aceasta să se desfă
șoare corespunzător profilului pregătirii 
școlare, a profesiunii pe care o vor îm
brățișa.

In continuare. Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat raportul privind sta
diul pregătirii acțiunii de preschimbare a 
documentelor de partid, care se desfășoa
ră In conformitate cu normele și instruc
țiunile Comitetului Central al partidului. 
In cadrul discuțiilor individuale se anali
zează modul în care fiecare membru al 
partidului își îndeplinește îndatoririle ce-i 
revin din Programul și Statutul partidului, 
militează neobosit pentru aplicarea în via
ță a hotărîrilor P.C.R., a legilor țării,, par
ticipă la îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ce stau în fața întreprinderilor și institu
țiilor, cît și felul în care comuniștii își ri
dică nivelul politic, ideologic și de cultu
ră, își perfecționează pregătirea profe
sională. Se manifestă o exigență sporită 
față de calitatea de membru de partid, față 
de rolul comuniștilor în rîndul colectivelor 
de oameni ai muncii în care își desfășoară 
activitatea, față de modul în care ei acțio
nează pentru aplicarea în viață a princi
piilor eticii și echității socialiste.

In organizațiile de partid a început dez
baterea în adunări generale a concluziilor 
desprinse, făcîndu-se propuneri pentru 
îmbunătățirea organizării producției și
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In intimpinarea zilei de I Mai 
PRODUCȚII RECORD LA MINELE 

LUPENI Șl BĂRBĂTENI
Cu două zile înainte de încheierea lunii, în 28 aprilie, ajunul marii sărbă

tori a muncii; colectivele a două înlreprinderi miniere — Lupeni și Bărbăteni 
— realizează cele mai mari producții suplimentare obținute în vreo lună de la 
începutul anului, tptalizind un plus de 18 212 tone de cărbune coCsificabil.

Mina Lupeni
• PRODUCȚIA EXTRASĂ PESTE PRE

VEDERI IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI, 
DE LA ÎNCEPUTUL LUNII A DEPĂȘIT 
CIFRA DE 12 300 TONE DE CĂRBUNE
COCSIFICABIL.

• Productivitatea muncii planificată în 
cărbune a fost depășită cu 400 kg /post, 
iar productivitatea muncii planificată la 
nivel de întreprindere a fost depășită cu 
100 kg/post.

• Cele mai bune realizări la nivelul 
sectoarelor le-au oblinut colectivele mi-

872 kg/post la productivitatea muncii 
planificată în cărbune. .
Mina Bărbăteni
• PRODUCȚIA EXTRASĂ PESTE PRE

VEDERI DE LA ÎNCEPUTUL LUNII A 
depășit Cifra de 5855 tone de căr-
BUNE COCSIFICABIL.

• Productivitatea muncii planificată în 
cărbune a fost depășită cu 547 kg/post, 
iar productivitatea muncii planificată la 
nivelul Întreprinderii a fost depășită cu 
203 kg/post.

niere de la: IV — plus 7681 'tone la pro-, 
ducția de cărbune extras și plus 845 
kg/post la productivitatea muncii plani
ficată în cărbune j VI — plus 5335 tone 
la producție și plus 366 kg/post la pro
ductivitatea muncii planificată pe sector; 
VII — plus 1404 tone la producție și plus

• Cele mai bune realizări la nivelul 
sectoarelor le-au obținut colectivele mi
niere de la: I — plus 1023 tone la pro
ducția de cărbune extras și pluș 346 
kg/post la productivitatea muncii plani
ficată în cărbune și II— plus 4832 de 
tone la producție și plus 267 kg/post la 
productivitatea muncii planificată în 
cărbune. %

WAÎNTE &E TERMEN

aNCINALULW •
1979 ~19&Q .

lon Jula, șeful echipei ,de 
electricieni de la turnătoria 
de oțel a I.U.M Petroșani, 
unul dintre destoinicii me
seriași ai secției ^jpecano- 
eriergetică surprins în 
timpul verificării suporților 
de perii ai unui agregat de 
sudură.

I 
I
I
I
I
I

I

Minerii sectorului de
onorat prevederile 

cu 8 luni mai
Deschizători de drumuri 

subterane, ctitori ai magis
tralelor cărbunelui, minerii, 
din activitatea de investiții 
croiesc neobosiți noi căi 
de acces spre energia în
cătușată în ădîncul pămân
tului.

Dotarea . tehnică a secto
rului este folosită intens. 
Toate brigăzile care lu
crează în galerii orizontale 
mînuiesc cu rezultate 
sebite cărucioarele de. 
forat cu două brațe, 
sterilul derocat este 
cărcat în vagonete cu 
șini de' încărcat. de mare 
productivitate.

Aici, la sectorul do in
vestiții al minei Paroșejii se 
află în experimentare, cu 
rezultate bune, promițătoa
re, primpl cărucior de per- 

^oraLproiectat și realizat

sectorului de-a . lungul

deo- 
per- 

iar 
în- 
nia-

— plus 412
567 ml; 1979

cincinalului

ml; 1977
— plus 3 ml;

lei;
1978 — plus 11 597 000 
; 1980, la zi, — peste

Realizările
1976—1980 (a zi) :

PLANUL FIZIC : 1976 
plus 619 ml ; 1978 — plus 
1980, la zi, — peste 150 ml.

PLANUL VALORIC: 1976 — plus 7 259 000
1977 — plus 13 466 000 lei; 
lei; 1979 — plus 8 376 000 lei 
1 600 000 lei.

PRODUCTIVITATEA VALORICĂ: 1976 — 121.9 
la sută procent de realizare; 1977 — 132,1 la sulă ;
1978 — 117,6 la sută; 1979 — 108,4 Ia șută, iar în 
1980, la zi, — peste 101 la sută.

la institutul de mine din luță sînt fala întregului 
Petroșani, de un colectiv lectiv al sectorului de 
condus de profesor dr. ing. vestiții, ne destăinuia 

cîteva zile în urmă ingine
rul fon Dăbuleanu, șeful 
sectorului. Alăturat numelor 
acestor atît de cunoscuți mi
neri, îl trecem și pe cel 
al unui adevărat veteran al

Ion Marian.
Mineri căliți în lupta cu 

piatra dură, membrii bri
găzilor conduse de Alexan
dru Laszlo, Vasile Cerceja, 
Ion T.unaș I și Nicolae tiu-

co- 
in-
cu

investițiilor, pe cel 
trului minier, care 
de zile sfredelește 
irul minier al Paroșehiului 
— Mihai Cîrșmaru.

Acum, în acest sfîrșit de 
cincinal, minerii sectorului 
de investiții depun străda
nii susținute pentru deschi
derea orizontului 360, ori
zont Care va asigura pro
ducția de miine, succesele 
viitoare ale ortacilor 
din abatajele minei.

Avansul de opt luni cîști- 
gat în realizarea integrală 
a prevederilor cincinalului 
înseamnă pentru mina Pa- 
roșeni cărbune peste plan, 
înseamnă cărbune, tot mai 
mult cărbune livrat supli
mentar economiei naționa
le.

al inais- 
de ani 
perime-

lor

Dorin GHEȚA

Indicatorii de eficientă se hotărăsc în abataje prin
Sporirea producției și îmbunătățirea 

calității cărbunelui
La mina Lonea, eforturi

le colectivului s-au con
cretizat în primul trimestru 
al anului intr-lin spor la 
producția de cărbune de 
15 la sută față de perioada

Lonea a încheiat primul 
trimestru cu o restanță de 
6 600 tone cărbune, avind 
nerealizări și la productivi
tatea muncii, ia calitatea 
producției extrase etc. și, în

cludent un adevăr pe care, 
cu ocazia discuțiilor purtale 
la mină referitor la bilan
țul necorespunzător pe pri
mul trimestru, interlocu
torii noștri au ținut să-l

EXIGENTELE NOII CALITĂȚI in economie
corespunză

toare a anului 
trecut. Ar fi 
un. rezultat
bun daca nu ar trebui com
parat cu etalonul firesc al 
oricărei activități economi
ce — indicatorii de plan. 
Or, la o asemenea compa
rație, sporul amintit, res
pectiv bilanțul primului tri
mestru apare în cu totul 
altă lumină. In comparație 
cu sarcinile de plan, mina

final, ca o . expresie sinteți-
că a bilanțului necorespun
zător pe prima perioadă a 
anului, nu și-a îndeplinit 
decît în proporție de 87,3 
la sută principalul indica
tor de eficiență — produc
ția netă valorică.

Este o situație care pune 
în evidență în mod con-

evidențieze în 
mod deose
bit și anume, 
că toți indi-

calorîi planului se hotărăsc 
în abatajele minei, în prin
cipal, .prin volumul și cali
tatea producției. Am găsit
confirmarea acestui adevăr 
și prin exemplu! lunii tre-

I. DUBEK

Spectacole 
zilei de

Ieri după amiază, la Pe
troșani, Lupeni, Vulcan și 
Uricani, au avut loc spec
tacole tematice organiza
te în cinstea zilei de 1 
Mai, ziua muncii și soli
darității internaționale. In 
cadrul acestor manifestări 
cultural-artistice au fost 
evocate momente din bo
gata carte a tradițiilor de 
solidaritate militantă, ca
re a caracterizat oamenii

în cinstea
1 Mai

muncii din țara noastră, 
însuflețiți de Partidul Co
munist Român.

In cadrul spectacolelor 
au evoluat formații., ale 
artiștilor amatori, cuprin
se în Festivalul național 
„Cîntarea României'' ca- 
re-și desăvîrșesc talentul și 
formele de expresivitate 
artistică în cadrul caselor 
de cultură și cluburilor 
muncitorești, precum și 
grupuri muzicale și artis
tice ale elevilor din șco
lile Văii jiului.

(Continuare in pag. a 3-a)

Sîntem în ajun de ar- 
i tnindeni. Semințele au 
).tresărit in glie si-n gin-' 
\ilul noștri?' încolțesc 
i dei noi, glndutl pentru 
} sărbătoarea muncii. A o ' 
! întîmpina cum se cuvine 

este nu numai un obi- 
i cei tradițional, ci și mo- 
J dul nostru de a fi, de l 
ț a trăi și munci. In acest 
1 anotimp solar ne preo- .

cupăm mai mult,. deve- 
) nim mai legați de ceea 

ce trebuie să înfăptuim.
Aillhdu-mă zilele tre-

*

j Temperatura | 
! înaltă a faptei I 
* j
> . ■ . . .. . .,.. î •
l cute la mina Bărbăteni, » 
i ani rămas impresionat ț
> de abnegația acestui co- U; 
ț lectiv tlnăr, în vlrstă de
l numai un deceniu, care ji numai un deceniu, care > 
, a raportat, în cinstea zi- ț 
) lei de Intîi Mai, reali-Vi 
1 zarea angajamentului e- J. 
i conomic pe acest an, de- ț 
1 pășirea producției de 1 
| cărbune planificate cu L 
l peste 16 000 tone. Este ț 
| un succes de prestigiu, y 
) Un succes obținut prin J 
i muncă perseverentă de) 
' către un colectiv care a . 
(întlmpinat greutăți, s-a ) 

zbătui în insuccese și î
1 iată că acum a renăs- ? . 
i cut, asemeni păsării 1 
J Phonix, din propria ce- | 
Inușă. . iI nușd. . i
| Nu este un mit. Suc-V 
l cesul n-a venit de la si- 1 
/ ne, nu s-a născut Intr-o k 

noapte, ci a tost pregă- < 
tit în timp, cu răbdare si ’tit în timp, cu răbdare și • 
sacrificiu, ducînd o lup-) 
tă acerbă chiar cu impo
sibilul. Condițiile crea
te, despre care 
vorbit doi oameni 
neri și inimoși — 
Vasile Pupăzan, 
tarul comitetului 
partid și ing. Ovidiu 
vramescu, directorul

I
*
i

v

VJUlllCSCLl, UIIWIVIUX Jli-

treprinderii — sînt ur- ț
Valeriu COANDRĂȘ

------------------------------------- |

V

mi-au 
ti- 

Sing. 
secre- 

de 
A- 
in-

\ }
(Continuare în pag. a 2-al ț
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Semnificațiile primului 1 Mai muncitoresc (urmare din pag. I)

Temperatură înaltă a faptei

In diferite forme și mo
duri, ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită de unele po
poare din timpuri ime
moriale.

Ca simbol al reînvierii 
naturii, întîiul de mai s-a 
păstrat și în folclorul na
țional sub numele de 
.Arminden. Ca sărbătoare 
a muncii. 1 Mai s-a năs
cut din luptele economico- 
sociale ale .proletariatului, 
desfășurate in ultimele 
decenii ale secolului al 
XiX-lca pentru obținerea 
zilei de muncă 'de 8 ore. 
După Congresul lnteruajid- 
nalei a II-a, începînd din 
131’0, mișcarea muncito
rească din România a fost 
în permanență de partea 
maselor populare din în
treaga lume, nmnifestîn- 

șzia zilei de 
1 Mai. ho’d'irea ei fermă 
de a lupta împotriva. ex
ploatării omului de către 
om. a asupririi capitalis
te, pentru independență 
națională și progres social. 
Modalitatea sărbătoririi 
zilei de 1 Mai. acum 90 
de ani, a fost definitiva
tă în cadrul Comitetului 
Executiv al Clubului mun
citorilor din București. 
Din textul apelului, re- 
daclat, în aprilie 1890, de 
membrii Clubului munci
toresc, se evidențiază con
cepția caracteristică miș

cării muncitorești din a- 
cea vreme: „...1 Mai în
semnează măsurarea pe 
cale pașnică și legitimă a. 
două* puteri : poporul și 
bogății, munca și capita
lul".

Guvernanții timpului au 
întimpinat în mod. oștii 
pregătirile în vederea săr
bătoririi primului 1 Mai, 

Fi e de istorie
fecurgînd la presiuni și 
amenințări. Muncitorii nu 
s-au lăsat intimidați, par
ticipând la întruniri și de
monstrații în majoritatea 
centrelor economice mai 
însemnate. Grandioase ma
nifestații au avut loc 
localitățile transilvănene 
și bănățene ca Timișoara, 
Arad, Oradea, Cluj, Bra
șov ca și în centrele in
dustriale. și miniere Reși
ța, Oravița, Drencova, 
Bocșa, Dognecea, Baia- 
Mare, Petroșani etc. De
monstrațiile au fost folo
site de conducătorii uniu
nilor muncitorești și ca 
prilej de răspîndire a re
zoluției Congresului de 
constituire a internaționa
lei a II-a. Autoritățile, te- 
mîndu-se că mișcările mun
citorești vor lua amploa
re, au mobilizat unități 

militare și de jandarmi 
pentru a „păzi" ordinea. 
La Reșița, Drencova și în 
alte localități demonstra
țiile au fost întrerupte cu 
brutalitate de armată.

Sărbătorirea zilei de 1 
Mai 1890 s-a caracterizat, 
în regiunile miniere, pr.in- 
tr-o combativitate deose
bită. La minele din Boc

în monstrațiile minerilor

șa, muncitorii au încetat 
lucrul, organizînd o ma
nifestație de stradă. A- 
tacați de jandarmi, mani- 
festanții au opus o rezis
tență dîrză. După relată
rile din presa vremii, de- 

de 
aici au continuat mai mul
te zile în șir. De pe ur
ma ciocnirilor cu forțele 
de represiune, în regiuni
le din sud-vestul Transil
vaniei, mai ales, au căzut 
nenumărate victime ome
nești. '

Luptele din Valea Morii 
(jud. Hunedoara) au du
rat mai multe zile. Mai 
rnulți mineri au fost u- 
ciși sau răniți de către jan
darmi. Pentru a înăbuși 
acțiunile minerilor, auto
ritățile au trimis de ur
gență, așa.cum reiese din 
presa timpului, noi forțe 

militare. Manifestații mun
citorești ocazionate de 1 
Mai 1890 au avut loc și 
la Petroșani, unde autori
tățile n-au reușit să stă
vilească coloanele de ma- 
nifestanți. Succesul sărbă
toririi Zilei de 1 Mai în 
Transilvania s-a datorat 
și solidarității muncitorilor 
de toate naționalitățile, 
dovedind prezența conști
inței. lor de clasă. A- 
ceasta s-a vădit mai ales 
în faptul că la adunări și 
întruniri, muncitorii au ri
dicat cele mai arzătoare 
probleme : ziua de muncă 
de 8 ore, repausul dumi
nical, condiții mai hune 
de muncă și salarizare, 
luîndu-se totodată in dis
cuție și cauza care ge
nerează mizeria oamenilor 
muncii: exploatarea o- 
mului de către om.

In scurgerea vremii, ca
racterul Zilei internaționa
le a celor. ce muncesc a- 
vea să evolueze Sensibil, 
în. acord cu dezvoltarea 
mișcării muncitorești, 1 
Mai devenind cu timpul 
o zi de afirmare a conș
tiinței de clasă a proleta
riatului internațional, a u- 
nității și năzuințelor sale 
firești și legitime spre pa
ce și progres, pentru o o- 
rînduire socială socialistă.

Prof. Dumitru PELIGRAD

matca unor măsuri po
litice, măsuri economice 
și măsuri administrative, 
a unor zile și nopți de 
încordare. „Au fost fo
losite toate pîrghiile", 
spunea Iloria Torna, pri
marul orașului Lupeni, 

declarație care se vrea 
p explicație succintă a 
rezultatelor obținute. Da
că. cineva, din dorința 
de a evalua esența 
succesului ar face o ca
tegorisire, o ierarhizare, 

seama ce 
să te iei 

greutățile, 
cu alte cuvinte, 

în
de 
să

și-ar da
scamnă
piept cu 
ie zbați, 
să știi ce-ți trebuie și să

Cop.ii din Lupan* aju ă la înfrumusețarea cartier,.lui. 
loto : Gh. OLTEAN U

pe 
după 

iii
1-

ceasuri de con- 
acești oameni

care l-au 
Parcă simți 
entufiasm.il

' nu te lași pînă nu obții,. 
să nu aștepți ca altcine-' 
va să-ți rezolve proble
mele. Este cel mai fru
mos filon de aur, 
care-1 descoperi
zeci de metri să păți 
abisurile conștiinței, pen 
tiu a scoale la suprafa
ță ceea 
valoros.

Clteva 
tact Cu 
harnici te fac să înțelegi 
succesul pe 
înregistrat, 
bucu ia și 
ce-i ștăpînesc în acest 
ajun de armindeni, cinci 
fapta lor capătă altă , 
valoare, are altă tempe- ' 
ral ură, mult mai înaltă.

[Schimb del 
(experiență j.
; Un util și interesant : 

schimb de experiență |.
1 s-a desfăș'urat, ieri, în- ; 
i tre șantierele de cons- i 
: trucții și montaj ale î 
: I.C.M.M. Petroșani în : 
i problemele privind : Fi 
• gospodărirea materiale- ; 
î lor de construcție la i 
: punctele de lucru, sta- j 
i diile fizice ale lucrări- ;
i lor, respectarea norme- i 
: lor de calitate și a ce- : 
; lor da protecție a mun- f 
; cii, propaganda vizuală î 
= adecvată punctelor de ■ 
: lucru. i
l La schimbul de expe- i 
j riență au participat tac- ; 
; tori cu munci de ras- ; 
î pundere din conducerea ■ 
i C.M.V.J. — ca benefi- i 
: ciar, din conducerea i 
f I.C.M.M. și a șantiere- i 
i lor, secretari ai comite- î 
: telor de partid și U.T.C. ; 
ț pe întreprindere, secre- ;
; tari ai organizațiilor de | 
; bază și. organizatorii • 
î grupelor sindicale din i 
: șantiere, președintele ; 
i comitetului sindical, al- ■
■ te cadre de conducere. :
■ Acțiunea a avut drept ; 
l scop impulsionarea acti- ; 
: vitalii productive din ; 
; șantiere pentru realiza- i 
ț rea optimă a sarcinilor : 
i de .plan pe acest ultim i 
i an al cincinalului, pune- ; 
; rea la timp in funcțiune ;
: a 'lucrărilor de investi- ; 
i ții industriale cu termen i
■ scadent in semestrul 1 : 
? și asigurarea condițiilor ; 
: de execuție și de pu- i 
; nere în funcțiune a o- ;
■ biectivelor prevăzute a ; 
ț se preda beneficiarului '■ 
ț în Semestrul 11 al a- ;
i cestui an. ;

• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••»••«
In urma raidului pe ca

re l-am întreprins zilele 
trecute, a drumului parcurs 
de la Petroșani la Uricani, 
drum și împrejurimi privi
te cu ochiul turistului care 
pentru prima dată vine în 
Valea Jiului, am constatat 
și ne-am întrebat cu uimi
re : să nu fi aflat toți gos
podarii că a venit primăva
ra pe meleagurile noastre ? 
Vă prezentăm unele aspec
te care de regulă ne scapă 
din vedere datorită obișnu
inței de a le avea mereu 
în f^ța ochilor, aspecte mă
runte, probleme minore în 
aparență, dar care atîrnă 
greu în ceea ce privește a- 
precierea generală a gos
podăririi și înfrumusețării 
municipiului nostru, muni
cipiu în plină dezvoltare e- 
conomică și edilitară. Și 
atunci, de ce realizările cu 
care ne mindrim toți locui
torii Văii Jiului trebuie să 
fie umbrite de nepăsarea 
și atitudinea de ,,lasă-mă să 
te las“, a unora ? Să fie 
umbrite de aspectele neplă
cute, dintre care unele pot 
fi rezolvate nu în zile, ci 
în . câteva ore. dacă.,, exis
tă bunăvoință.

Șoseaua principală, 
primul contact cu 

neplăcerile
Ca să-ți dai seama că se 

construiește în Petroșani 
sau că se execută lucrări 
de amenajare de-a lungul 
șoselei, nici nu trebuie să 
ridici ochii de pe firul dru
mului. Noroiul chid plouă 
(și uneori chiar și cînd nu 
plouă), bucățile de cărămi
dă, balast, ciment, mortar 
cite sînt prezente nu numai 
la accesul pe șantiere, ci 
se întind pe sute de me
tri în jurul acestora, așa 
cum se întîmplă în apropie
rea podului Sălătruc, auto
bazei I.T.A., în jurul șantie
relor de pe platf.orma Li- 

vezeni. Să fi uitat mai ma
rii șantierelor și punctelor 
de lucru amintite, ca și or
ganele de ordine, de exis
tența reglementărilor lega
le care opresc, spre exem
plu. ieșirea în artera prin
cipală de circulație a mij
loacelor de transport cu ro
țile murdare ?

Varianta ocolitoare pen
tru șantierul de construc
ții, tot din Lîvezeni, dintre 
podul de peste Jiu și Fa
brica de produse lactate a 
fost, în sfîrșit, asfaltată, dar 

Am privit din mașină, ca turiști în Valea Jiului, 
drumul șl împrejurimile safe de ia Petroșani la Uricani 

și ne-am întrebat cu uimire:
Oare nu s-a aflat peste tot 

că a venit primăvara ?
cu toate acestea îți oferă 
o surpriză. înainte de a in
tra pe varianta nouă, aten
ție la groapa neacoperită 
din dreapta șoselei la in
trarea pe pod, dar nu a- 
ceasta este surpriza-. Sur
priza este . că la ieșirea de 
pe variantă, gropile ridică 
probleme chiar și celei mai 
grozave suspensii de mași
nă. Asta mai lipsea după 
„priveliștea" șantierului ne
protejat de nici un panou, 
așa cum se obișnuiește, 
sau... se obișnuia.

Staționarele 
...stațiilor

Pînă la Lupeni nu există 
nici o excepție — toate 
punctele, .staționarele ame
najate pentru a proteja că
lătorii din stații împotriva 
intemperiilor arată de par

că ar fi fost luate direct de 
la fier vechi și transplan
tate pe șosea. Cum arată — 
nevopsite sau cu vopseaua 
scorojită unde s-au mai 
păstrat urme de vopsea, 
mîncate de rugină, și cu lot 
soiul de inscripții care mai 
de care mai... dar mai bi
ne să trecem cu vederea 
conținutul lor. In Lupeni, a- 
pare excepția de care amin
team, dar ce excepție !! 
Aici staționarele au fost 
vopsite și acesta este , un 
lucru bun, firește, deși nu 

ar trebui să-i fie nimănui 
indiferent ce culori și ce 
tonuri de culori sînt folo
site, Nu am reușit însă să 
aflăm cum au făcut de au, 
vopsit și iarba și. asfaltul 
pe câțiva metri pătrați de 
jur împrejur. Probabil că 
aveau vopsea din belșug și 
care oricum trebuia consu
mată — pe staționare, iar
bă, ziduri sau asfalt, ori
cum, doar să fie consuma
tă. Cit despre bănci... decît 
să zacă la 5-6 metri de sta
ție, într-un șanț, cum se 
întîmplă cu cea din stația 
Iscroni, mai bine să lipseas- 
că..1

Gardul curții, obraiul 
gospodarului

Dacă incinta unei între
prinderi sau curtea unui ce
tățean reprezintă cartea de 

vizită a .bunului gospodar, 
gardul curții, gardul care-i 
împrejmuiește ceea ce îi 
aparține, ceea ce e a lui 
sau al lor (în cazul între
prinderii și instituțiilor) 
poate fi numit pe drept cu- 
vînt obrazul gospodarului. 
Obiceiul ca primăvara, cel 
puțin, gardurile să fie da
te cu var, (obicei do altă
dată), cînd arătau albe și 
dădeau prospețime, să fie 
considerat învechit? Și poate 

chiar așa este (spre sfîrși- 
tul secolului XX, cînd omul 
a pus deja piciorul pe lu
nă, să dai cu var pe gard, 
parcă sună nu știu cum) 
dar să fie mai modern să 
le lași să cadă în drum, să 
lipsească cu desăvîrșire sau 
să stea rezemate de pomii 
din curte și pereții casei I 
Dacă cetățenilor și gospo
darilor întreprinderilor și 
instituțiilor li s-a tocit sim
țul gospodăresc, sînt per
soane chiar remunerate ca
re au obligația să le aducă 
aminte de această- îndato
rire cetățenească, pentru 
că îndatorire este.

Cite ceva despre 
împrejurimi

Cît poți cuprinde cu pri
virea de o parte și de alta 
a șoselei, iu toate orașele 

se construiește, se înalță 
blocuri noi, moderne, im
punătoare, vezi unități co
merciale spațioase și bine 
aprovizionate, întreprinderi 
și instituții în continuă dez
voltare, dar... Asta este, că 
mai apare și cite .un dar. 
Dar-ul impus de mărunți
șuri : o neorînduială greu 
de calificat în incinta mi
nei Livezeni; Zeci de auto
buze care staționează, mîn- 
cîndu-le rugina în incinta 
AUTL, grămezi de „nave
te" (coșuri pentru sticlele 
de lapte) nespălate, sub ce
rul liber la Fabrica de pro
duse lactate din Livezeni, 
rămășițele unui șantier, sau 
cam așa ceva, după aspect, 
între Uzina electrică Paro- 
șeni și „Dacia service" ca
re afișează, la rîndul ei, în 
afara incintei, o grenadă de 
fier vechi și bucăți de ta
blă contorsionată. De la 
Lupeni la Uricani, ici și co
co, de o parte și de alta a 
șoselei, elemente ale stu
pilor de înaltă tensiune, o 
dubiță (mașina poștei) cu 
nr. 21 HD 4036 care in 
dreptul Școlii nr. 5 din Băr- 
băteni „bărbierise" gardul 
unei curți și aștepta poso
morită să vină depanarea 
și... un singur om care lu
cra la curățirea canalului 
de gardă al șoselei spre U- 
ricani.

Toate aceste lucruri mă
runte, cum le numeam, pot 
fi înlăturate în cîteva ore 
prin grija fiecărui cetățean, 
a fiecărui gospodar de în
treprindere. Ar fi trebuit să 
fie deja înlăturate fără să 
se aștepte îndemnuri din 
partea consiliului, popular 
municipal.

Dar dacă altfel nu se 
poate...

Dorin GHEȚA 
Anton HOFFMAN

ÎȚIEI. ieri, în orașul Lu
peni s-a desfășurat pentru 
prima oară „Tribuna de
mocrației". Cuprinzînd pa
tru organizații proprii ale 
F.D.U.S., din cartierele' nț.

și răspunsuri ale cetățeni
lor participanți în proble
me de legislație cit și vi- 
zînd obiectivele economi- 
co-sociale ale planului în 
profil teritorial, propuse a 
fi realizate în acest an.

» LOC DE AGREMENT.
Un. nou loc de agrement 
ă . fost .amenajat și se fina
lizează în aceste zile la 
Uricani. Amenajările de 
'agrement au fost făcute în 
locul denumit de localnici 

Seci, din apropierea bazi
nului de apă al orașului 
și aici este programat 
să-și petreacă în mod plă
cut ziua de 1 Mai minerii 
și ceilalți oameni ai mun
cii din oraș. Dotările nou
lui foc de agrement cu
prind: o scenă betonată 
pe care vor evolua forma
țiile artistice, trei chioș
curi pentru desfacerea pro
duselor alimentare și a 
băuturilor răcoritoare, o 

microcabană, instalație 
pentru iluminat, stație de 
radioamplificare. In con
tinuare, sc intenționează 
amenajarea și bituminiza- 
rea unui ring de dans, a 
unui teren de tenis, insta
larea de jocuri pentru co
pii.

• NOUL CINEMATO
GRAF. Tot in orașul Uri
cani, construcția noului 
cinematograf cu 300- de 
locuri a intrat îiitr-o nouă 

fază de execuție. Zilele a- 
cestea, constructorii _ de 
aici au trecut la montarea 
grinzilor prefabricate Pen
tru planșeul clădirii a- 
cestui edificiu de cultură 
ce se înalță în tânărul 
cartier Bucura al orașului.

• PERFECȚIONARE.
In scopul creșterii nive
lului calitativ al servirii 
populației, în prezent 
450 de lucrători comer
ciali din sectoarele <i-

■ limenlar, alimentație pu- |
blică și nealimentar din I
municipiul nostru urmea- I
ză cuTsitri de perfecțio- •
nare profesională.

Rubrică realizată de
Iosif BĂLAN

entufiasm.il
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J.F.A. „Vrscoza Lupeni s-au mate 
depășirea principalilor indicatori 

Foto : O. GHEORGHE

Harnicia și priceperea muncitoarelor de la 
rializat acum, in preajma sărbătorii muncii, in 
cantitativi și calitativi.

4 t
- ■•‘a*

(Acustic — Petroșani, Me
lody — I.M. Dîlja, Color 
— Vulcan, Intim — Pe
trila), grupuri de dansuri, 
formații de satiră-umor și 
brigăzi artistice, 
rași, 
populară, ușoară, 
preți ai muzicii folk.

In 2 mai fora 11), de 
Ziua tineretului, pe pla
toul din fața monumentu
lui „Lupeni '29“ va avea 
loc tradiționala «întâlnire 
a tineretului din Valea

Huie-
soliști de muzică 

inter-

(Urmare din pagina I) ploatat sub tavan de re
zistență și tăiere cu combi
na. La sectorul IV se va 
trece la transmutarea unui 
complex mecanizat astfel că, 
în 'luna iunie, sectorul va

■ tivea 4 complexe în funcțiu
ne. Din cele cinci sectoare 
productive, patru vor avea 
abataje de rezervă. „Totul 
e să calificăm cadrele tine- 
ne, să no perfecționăm forța

Or, dat fiind că abatajele 
cameră au deocamdată o 
pondere de 50 la .sută în 
producția minei, este evi
dent că alegerea șistului 
încă din subteran prezintă o 
importantă rezervă de îm
bunătățire a calității căr
bunelui. Mai ales că nu se 
alege încă peste tot steri
lul ; sînt dese și surpările 
în abataje de unde provine, 

de asemenea, 
o mare canti
tate de piatră. 
Nu se face în
că totul nici 
pentru a pre
veni 
rea 
rezultat 
lucrările

Program cultural-artistic 
și sportiv divers, 

atractiv și antrenant
cute. In martie, mina și-a 
realizat sarcinile do extrac
ție, avînd chiar o depășire 
de 16 tone cărbune. In a- 
ceste condiții, planul la 
producția netă Valorică a 
fost depășit cu 1 344 mii Iei. 
Volumul producției a avut 
deci un rol determinant asu
pra indicatorului de efici
ență. Dar toț la 
Loneă, respec
tiv din calcu
lele contabilu
lui șef al în

treprinderii,
Grigore Mis- ' 
chiu, am reți
nut un fapt ca
re pune în evi
dență influența asupra indi
catorului principal de efi
ciență și a unei alte laturi a 
activității productive — cali
tatea cărbunelui. Pentru ne- 
îespectarea normei de cenu
șă a producției extrase, co
lectivul a pierdut 6141 tone 
cărbune, ceea ce valoric în
seamnă peste 1 300 mii lei. 
Această influență și-a pus 
de altfel, amprenta asupra 
situației economico-finacia- 
re, pe întregul trimestru, 
cînd mina a fost penalizată 
pentru slaba calitate, a pro
ducției cu aproape 20 000 
tone cărbune.

Cum se acționează asu
pra cauzelor care au deter
minat bilanțul nesalisfăeă- 
tor pe prima parte a anului 
— nerealizarea planului de 
extracție și calitatea neco- 
respanzătoare a producției?

Conducerea minei a între
prins măsuri adecvate me
nite să conducă la redresa
rea activității întreprinde
rii. Printre altele, au fost 
completate efectivele, se 
depun eforturi pentru adap
tarea la condițiile de zăcă- 
mînt a complexului S.S.P. 
aflat în dotarea unui aba
taj de mare capacitate.

In general, pentru trimes
trul ÎI capacitățile de pro
ducție sînt asigurate, ne-a 
informat inginerul șef al 

” minei, Benone Gostinaș.
Totodată, se depuii efor
turi pentru extinderea teh
nologiilor avansate. La sec
torul II se va pune în cu- 
rînd în funcțiune un 
doilea abataj frontal

al 
ex-

re activează în școlile o- 
rașelor respective, acțiune 
integrată in Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei", dedicate forumului 
tineretului.

Dintre manifestările zi
lelor viitoare, destinate o- 
dihnei și destinderii oa
menilor muncii în tovără
șia culturii și artei, nu 
vor lipsi cele cu carac
ter sportiv. în ziua de 1 
Mai: „Cupa 1 Mai" la 
fotbal (stadionul „Mine- 
_____rul“ Uricani) și 

întreceri spor
tive la Lupeni, 
meciuri de fot
bal și hand
bal inter-în- 
Ireprinderi și 
inter-școli, te
nis de cîmp, 
șah — la Vul
can, demons
trații de halte
re (Brăița — 

jocuri spor- 
șah, tenis) 

(crosul tine- 
Vulcan) vor 
și în cele-

Jiului cu istoria», amplă 
manifestare de mare va
loare educativă organiza
tă în întimpinarea Con
gresului al XI-lea al 
U.T.C.

Tinerii Văii Jiului, pi
onierii și elevii vor fi 
implicați și de această 
dată în activitățile cultu- 
ral-artistice și sportive ale 
acestor zile prin progra
me artistice complexe sus
ținute la locurile de a- 
grement. Remarcăm for
mațiile artistice din Lu
peni (Școlile generale nr. 
1, 3, 5, Liceul industrial 
nr. 1), Petroșani, Petrila, 
Aninoasa și Vulcan. Du
minică, 4 mai (ora 9) la 
Lupeni, Vulcan, Petroșani 
și Petrila, în sălile clubu
rilor și casei de cultură, 
vor avea loc treceri în 
revistă ale montajelor li- 
terar-muzicale, brigăzilor 
artistice, formațiilor de 
teatru și muzică folk ca-

Lupeni). Alte 
live (popice, 
și competiții 
retului — la 
fi organizate 
lalte zile la popicarii, ca
sele de cultură, cluburi 
muncitorești și sportive 
(3 mai, Vulcan, fotbal: 
finala cupei „Congresul 
al XI-lea ăl U.T.C.').

în fiecare din aceste zi
le de primăvară, de săr
bătoare a muncii, acest 
bogat și antrenant program 
cultural-artistic și spor
tiv reprezintă o invitație 
pentru locuitorii Văii Jiu
lui de a-și petrece mo
mente plăcute și pline de 
satisfacții în mijlocul na
turii și pe terenurile de 
sport, alături de artiștii 
amatori și sportivi, întot
deauna prezențe stimula
tive la astfel de manifes
tări așteptate și urmări
te de oamenii muncii cu 
neostenit interes.

Prin diversitate și grad 
de interes/ manifestările 
culluial-artislice și spor
tive care se vor desfășu
ra în zilele de 1, 2, 3, 4 
mai în Valea Jiului răs
pund tradiției specifice a- 
cestei sărbători. în orga
nizarea Consiliului muni
cipal de educație politică 
și cultură socialistă, ca
sele de cultură, cluburile 
muncitorești, căminele cul
turale, școlile din iiecare 
localitate a Văii Jiului 
și-au stabilit _________
tipurile de ac
tivități și îM-pentru zilele de sărbătoare mațn’e a. tis-_
lice de ama
tori care vor 
participa, ală
turi de mii de 
oameni ai 
muncii, la ser
bările cîmpe- 
nești de la“
locurile de agrement din 
Uricani, Brărța (Lupeni), 
Brazi (Vulcan), Aninoasa, 
Brădet (Petroșani), parcul 
din Petrila, clubul din Lo- 
nea și la Peștera Bolii (Ba
nița). Aceste spectacole 
organizate pe scene in
tr-un cadru natural pito
resc, vor începe în fie
care zi la ora 10 și se vor 
desfășura pînă la ora 20 
cînd, la fiecare instituție 
culturală, vor avea loc 
seri cultural-distractive 
pentru tineret. Reținem 
din complexul program al 
acestor zile participarea 
unor formații artistice de 
amatori de bun nivel edu
cativ, spectacular și mu
zical : fanfarele, ansam
blul folcloric „Mîndra", 
orchestrele de muzică 
populară din Lupeni, Vul
can, Uricani, Petrila, Lo- 
nea, Aninoasa, Banița, Pa
roșeni, orchestre și for
mații de muzică ușoară

ajunge- 
sterjiului 

din 
de 
înde muncă pe măsura cerin- deschideri in cărbune, 

fluxul de transport.
Se impune, deci, întărirea 

preocupării brigăzilor, a 
maiștrilor, a întregului per
sonal față de calitatea căr
bunelui, ca de altfel față 
de calitatea muncii întregu
lui colectiv.

țelor noilor tehnologii, ne-a 
declarat inginerul șef. Stă
ruim, de asemenea, pentru 
întărirea asistenței tehnice, 
mai ales la sectorul II un
de ne confruntăm în aceas
tă privință cu unele 
greutăți. Pentru
îmbunătățirea condițiilor de 
transport, vom termina ga
leria de baza de la orizon
tul 400, blocul IV, ceea ce 
ne va permite să generali
zăm transportul continuu și 
totodată să transferăm 10 
la sută din efectivul elec
tromecanic de la transport 
la întreținerea utilajelor din 
abataje. Toate aceste mă
suri vor crea premise ca, 
începînd din luna mai, în 
pofida creșterilor de plan, 
mina să-și realizeze sarci
nile de extracție".

In cadrul minei, s-au în
treprins măsuri multiple și 
pe un alt plan, mai ales 
pentru reducerea cheltuieli
lor materiale. Nu stăruim 
asupra lor,' întrucît. in tri
mestrul I mina a realizat 
la acest capitol peste 1 280 
mii lei economii. Revenim, 
în schimb, asupra unei 
alte cerințe a creșterii efi
cientei activității minei : 
îmbunătățirea calității pro
ducției, începînd din aceas
tă lună, s-a reintrodus clau- 
bajul la suprafață, s-au pus 
în funcțiune mașini pentru 
curățirea vagonetelor de 
steril, se urmărește întări
rea răspunderii brigăzilor, a 
maiștrilor față de alegerea 
sterilului încă din abataj.
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FOTBAL, DIVIZIA C CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Gazdele au învffls, dar n-au convins!
VULCAN —

CAL AN 1—0
la

M1NERUL
VICTORIA
(0-—0). Desfășurîndu-se 
„concurență" cu derbyul ju-

; dețean dintre Minerul Pa
roșeni și Aurul Certej, a- 
cest meci chiar dacă a fost 

-cîștigat de gazde, n-a sa
tisfăcut spectatorii. Complă- 

; cîndu-se în jocul oaspeților, 
’ veniți la Vulcan cu dorința 

„smulgerii" unui punct, gaz
dele au masat jocul la mij
locul terenului și rareori au 
încercat, prin palide atacuri, 

avantajul 
Iar atunci 
Chirițoiu, 

Faur s-au 
ratînd co-

să-și fructifice 
propriului teren.

: cînd au făcut-o, 
Bălan, Iacov și 
complicat inutil, 
pilărește. Singurul jucător

, mai clarvăzător, mai „bă
tăios", prezent atît in atac

! cit și în
Pocșan.

Au trebuit să aștepte 87

apărare, a fost

de minute spectatorii des
chiderea scorului și să asis- ■ 
te la. un joc stil „na-ți-o 
ție, dă-mi-o mie", pentru ca, 
în sfîrșit, Bălan să aducă 
o licărire de bucurie în 
tribune. A fost singurul a- 
tac mai lucid al gazdelor. 
Iacov șutează, portarul res
pinge și Bălan reia în pla
să. E adevărat, Minerul 
Vulcan a cîștigat două 
puncte, și-a ameliorat oare
cum situația, dar e departe 
de a fi liniștitoare.

Arbitrul Vasile Popescu 
din Craiova n-a avut pro
bleme în conducerea aces
tei întâlniri fără „sare și 
piper", fără prea mult fot
bal, spre dezamăgirea și 
nemulțumirea spectatorilor.

Așadar, gazdele au în
vins, dar n-au convins !

Derby onorat cu brio

AI. COR.

Institutul de meteorolo- 
i gie și hidrologie infor-
> mează că în luna mai vre-
) mea va fi ceva mai răco-
4 roasă decît în mod nor-
’ mal,. iar regimul pluvio-
ț mstric se va menține în
I limitele obișnuite
J cestei luni.
j Pentru perioada 
l mai, se prevede o
< schimbătoare,
1 zentînd unele înseninări
ț în primele zile, după care
â se va înnoura treptat în
’ întreaga țară. In a doua
ț parte a intervalului vor
I cădea ploi, mai ales sub
? formă de averse, însoțite
j de descărcări electrice, în-
1 deosebi în sudul și estul
? țării. Vîntul va predomi-
1 na din sectorul estic, cu
| intensificări în Muntenia,
i Dobrogea și Moldova.
I Temperaturile minime vor
) fi cuprinse între 4 și 12
l grade, iar cele maxime
i între 15 și 25 grade, lo-
l cal mai ridicate.

Intre 9—13 mai vremea

ale a-

1—8 
vreme 

cerul pre-

insța- 
mult 
mare 

cădea 
formă

va fi, de asemenea, 
bilă, cu cerul mai 
noros. în cea mai 
parte a țării vor 
ploi, mai ales sub
de aversă, însoțite de des
cărcări electrice, iar vîn
tul va sufla moderat. 
Temperaturile maxime vor

Temperaturile vor înre
gistra o creștere, minime
le fiind cuprinse între 5 
și 15 grade, iar maximele 
între 18 și 28 grade.

Intre 19—22 mai, vre
mea va continua să se în
călzească. Cerul va fi 
schimbător, se vor sem-

Prognoza vremii pe luna mai
înregistra o ușoară scă
dere, minimele vor fi cu
prinse intre 6 și 12 grade, 
iar cele maxime între 14 
și 22 grade, izolat mai ri
dicate.

In intervalul 14—18 mai, 
vremea se va ameliora, 
cerul va fi variabil, iar 
ploile vor fi sub formă 
de aversă și cu caracter 
local, semnalîndu-se în
deosebi la începutul inter
valului. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat.

nula ploi sub formă de 
aversă, mai ales în ves
tul țării. Izolat se sem
nalează grindină. Vîntul 
va 'Sufla moderat, cu in
tensificări de Scurtă du
rată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 
8 și 18 grade, jar maxi
mele între 22 și 30 grade.

In perioada 23—27 mai 
vremea se va răci înce
pînd din nordul țării. Ce
rul va fi variabil, mai 
mult noros. Ploile, la în-

ceputul intervalului loca
le, îndeosebi sub formă 
de aversă, 
descărcări 
cuprinde 
mare parte a țării. Izolat 
se va produce grindină. 
La munte, la înălțimi de 
peste 1 800 m, lapoviță și 
ninsoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, iar cele 
maxime între 15 și 25 
grade, izolat mai ridicate.

In ultima parte a lunii 
mai, vremea va fi răco
roasă. . Cerul va fi vari
abil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi frecvente sub 
formă de aversă.* însoțite 
de descărcări electrice, 
iar izolat se va semnala 
și -grindină. Vîntul va su
fla moderat, cu intensifi
cări locale. predominând 
din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor ii 
cuprinse între 4 și 14 gra
de. iar cele maxime între 
14 și 24 grade.

(Agerpres)

însoțite de 
electrice, vor 

apoi cea mai
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MNERUL PAROȘENf — 
AURUL CERTEJ 1-8 (9-0). 
Derbyul campionatului ju
dețean de fotbal desfășu
rat pe cochetul stadion de 
pe malul Jiului din Vul
can a atras foarte 
spectatori (printre 
și "
minerească), 
vedea 
vorită, 
într-o 
pentru 
samentului. Ne-a fost dat 
să urmărim un meci anga
jat de ambele părți, dîrz, 
cu faze spectaculoase, ter
minat cu victoria bineme
ritată ■ a gazdelor. Elevii 
lui Tiberiu Benca au de
monstrat și: de data aceas
ta că, printr-o exemplară 
dăruire în teren, fotbalul 
practicat de ei se ridică la 
nivelul condițiilor ce le 
sînt create și că se pot 
constitui într-o echipă dem
nă de a reprezenta nu nu
mai municipiul nostru dar 
și județul în barajul pen
tru promovare in divizia

mulți 
care 

tradiționala fanfară 
dornici de a 

la lucru formația fa- 
Minerul Paroșeni, 

importantă partidă 
configurația cla-

C. Solida apărare a oaspe
ților ri-a intimidat pe Le- 
leșan, Popescu, Lascu, 
Constantin, care prin sub
tile 
fost
Pe 
dar, 
rul, 
greșit ținta. La un astfel 
de atac, în min. 51), Po
pescu este faultat în careu, 
dar lovitura de pedeapsă 
este ratată de Leleșan. Ze
ce minute mai tîrziu, golul 
care de mult plutea în aer, 
avea să cadă grație 
Lascu. De remarcat și 
na prestație în teren a 
lor doi juniori Filip 
Iordache, cit și a lui 
țescu, Stanei și Gingă, pre- 
zenți cu prompte inter
venții atît în apărare, cit 
în atac. In nota meciului 
a fost și arbitrajul lui 
Cornel Rațiu din Hunedoa
ra, precum și întreaga or
ganizare a acestui derby 
onorat cu brio.

combinații în atac au 
de nenumărate ori 

punctul de a piarca 
fie că s-a opus porta- 
fie bara, fie că s-a

lui 
bu- 

. ce-
Și 

Urî-

Corvin ALEXE

POPICE, DIVIZIA A

A doua victorie în 
deplasare

Manifestînd forma bună 
din ultima perioadă, echipa 
Jiul Petrila, după ce joia 
trecută a cîștigat în fața li
derului, a jucat simbătă si 
duminică cu echipa Indus
tria Sîrmei din Cimpia Tur- 
zii. Având o comportare bu
nă, medie de 815 pd, jucă
torii din Petrila au reușit 
să învingă cu 13 pd echipa 
gazdă. Scor 4993 la 4980 
pd pentru oaspeți.

Prin această victorie e- 
chipa și-a mărit simțitor 
șansele de a se califica pe 
unul din primele trei locuri 
în serie și să obțină astfel 
dreptul de a participa la tur
neul final al campionatului.

Staicu BÂLOI

BREVIAR
• ATLETISM. Dumi

nică, a avut loc la Dec 
va, etapa județeană a 
„Crosului Pionierului" și 
„Crosul Tineretului" din 
cadrul ediției de vară a 
«Daciadei». Cu acest 
prilej sportivul Adrian 
Flaider (Șc. gen. nr. 6 
Vulcan) la categoria 11— 
12 ani a cîștigat titlul 
de campion. . județean, 
iar Petre Drăgoescu (Li
ceul industrial Petroșani) 
concurind la categoria 
17—19 ani, a obținut lo
cul 1 și dreptul de par
ticipare la etapa finală 
pe țară care se va ține 
în data de 2 mai a.c. la 
București.

A. SLĂBII

l
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Ședința Comitetului
Politie Executiv

al C C. al P. C. R

Steagul roșu

Reuniunea reprezentanților 
partidelor comuniste 

și muncitorești din Europa

(Urmare din pag. .1)

muncii, introducerea mai 
rapnă a progresului teh
nic, ridicarea gradului de 
caii.icare, îmbunătății ea 
vieții de partid, a activită
ții politico-ideologice.

At t în discuțiile indivi
duale cu membrii de partid, 
cit și în adunările generale 
de dezbatere a concluziilor 
se manifestă cu pregnanță 
adeziunea totală a comuniș
tilor la politica internă 
exte nă a partidului nostru, 
hotărirea fermă: de a 
tribul cu toate forțele 
transpunerea în viață 
fericelor hotărîii ale 
de-al Xil-lea Congres 
paitidului.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat o serie de pro
bleme actuale ale activită
ții economice, ale luptei 
pen ru îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea, 
în lumina concluziilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. 
S-a subliniat 
intensificării 
pentru reducerea consumu
rilor materiale atît în cons
trucțiile industriale, in me
talurgie și construcții de 
mașini, cit și in celelalte 
sectoare ale economiei na
ționale.

și

con
ta 

a is- 
celui

al

al P.C.R. 
necesitatea 
eforturilor

cest: domeniu de unele mi
nistere și unități economice. 

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca, în lumina 
concluziilor tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru de la 
C.C. al 
ționeze 
în cel 
acțiunii 
mare a 
riale în 
lichidîndu-se cu 
atitudinea de 
mai manifestă în unele sec
toare, șl care nu are nimic 
comun cu spiritul unei eco
nomii socialiste planifica
te, cu răspunderea față de 
buna gospodărire a avuției 
naționale a poporului. Sar
cina tuturor celor ce lu
crează în economie este a- 
ceea de a asigura realiza-# 
rea producției planificate 
cu minimum de cheltuieli 
materiale, financiare și de 
forță de muncă, valorifi- 
cînd la maximum potenți
alul de care dispunem. In 
legătură cu aceasta, Comi
telui Politic Executiv a in
dicat să se adopte cele 
mai categorice măsuri pen
tru reducerea importurilor 
și producerea în țară a 
materialelor de care avem 
nevoie — aceasta fiind ca
lea de a asigura o bază 
temeinică de aprovizionare 
a întreprinderilor în con
dițiile deosebit de d licite 
create de criza economică 
mondială, ca și de înrăută
țirea situației inle.naționale.

Comitetul Politic Execu
tiv, apreciind ■ că activita
tea de investiții s-a întins

P.C.R., să se ac- 
pentru încheierea 
mai scurt timp a 
de tipizare și nor- 
consum urilor male- 
îhtreaga economie, 

fermitate 
risipă ta se

nomie pe dotarea și buna 
folosi!e a capacităților de 
producție încă nevalorifi- 
cale, iar în domeniul social 
pe îndeplinirea integrală a 
planului construcțiilor de 
locuințe, în vederea satis
facerii nevoilor maselor de 
oameni ai muncii. Pornind 
de la faptul că aulocondu- 
cerea’și autogestiunea eco
nomică nu preșupun anga
jarea anarhică a unor chel
tuieli din fondurile stalu
lui de către centrale și în
treprinderi ci, dimpotrivă, 
folosirea riguroasă, cu ma
ximum de economici'afe și 
eficiență, ă mijloacelor în
credințate, corespunzător 
intereselor generale ale e- 
conomiei, pe baza planului 
unic național, Comitetul 
Politic Executiv a indicat 
să se elaboreze o regle
mentare clară a modului în 
care pot fi iniȚa’e și apro
bate investițiile de orice 
fel, evitîndu-se dispersarea 
și utilizarea 
fondurilor.

Comitetul 
tiv a trasat
nului să acționeze concret 
pentru «organizarea soluțio
nării în cel mai scurt timp 
a acestor probleme esenți
ale ale dezvoltării noastre 
economice. S-a stabilit, de 
asemenea, ca în lumina a- 
cestor indicații să se defi
nitiveze planul cincinal și 
planul pe anul viitor, în 
vederea asigurării ridicării 
eficienței și realizării unei 
calități noi în întreaga eco
nomie națională — condiție 
fundamen'ală pentru spori
rea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, pen
tru mersul nostru înainte 
neabătut pe calea edifică
rii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Comitetul Polilic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme ale acti
vității curente de partid și 
de stat.

PARIS 29 (Agerpres). Ih 
capitala Franței s-au des
fășurat în zilele de 28 și 
29 aprilie lucrările reuniunii 
reprezentanților a 22 de 
partide comuniste și mun-‘ 
citoreșli din Europa.

A fost adoptat textul u- 
nui apel pentru pace și 
dezarmare în care se spu
ne .:

„Popoarele de pe conti
nentul nostru au plătit 
scump posibilitatea.de- a 
cunoaște adevăratul pr.eț 
al păcii, al prieteniei trai
nice și colaborării".

„Lupta pentru dezarmare 
constituie în prezent 
blema primordială —

rată în apel. Cînd este vor
ba despre lupta pentru pace 
și dezarmare, noi, comuniș
tii din toate țările Europei, 
sîntem gata pentru orice 
dialog, pentru orice trata
tive, pentru orice acțiuni 
comune".

In încheierea apelului, se 
spune:. „Sîntem gata pen
tru consultări și schimb de 
păreri, în forme acceptabile 
pentru toți, cu toate forțele 
din Europa hotărîte să ac
ționeze în spiritul lui Hel
sinki și în perspectiva Ma
dridului, în interesul con
tinuării politicii de destin
dere și căutării căilor 

Pro" reducere a înarmărilor
se a- continentul nostru".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nici o dovadă 
pentru crimă ; Republi
ca : Omul Vineri; Uni
rea : Marea neliniște.

PETR1LA ; Cine 
strigă.

I ONEA : Moarte pe 
Nil, seriile 1 -II.

AN1NOASA : Safari
Expres.

VULCAN — Luceafă
rul: Colosul din Rodos, 

Muncito
resc i Mereu împreună.

LUPENl — Cultural: 
O cash sub soarele fier
binte ) Muncitoresc : Pe 
urmele documentului 99. 

dar

seriile -1—II;

nejustificată a

Politic Execu- 
sarcina guver-

mă

I 
I
I
I

I

de 
pe

URICÂNI : Adio, 
rămîn cu tine.

TV

ționale. Comitetul Politic 
Executiv a criticat tendin
ța unor ministere și între
prinderi da folosire a ma
terialelor scumpe, mari 
consumatoare de energie, 
a unor materiale importa
te, indicînd să se treacă 
hotărît la dezvoltarea bazei ...
de materii prime prin folo- »e un *ronl Prea larg, ce- 
sirea ta maximum a resur
selor de care dispune fie
care județ. De asemenea, 
s-a indicat să se acționeze 
mai ferm pentru aplicarea 
măsurilor stabilite de con
ducerea partidului privind 
recuperarea și refolosirea 
materiilor prime și materi
alelor în vederea gospodă
ririi lor cu cea mai mare 
eficiență, combătîndu-se 
manifestările de birocra
tism, ușurință și lipsă de 
răspundere dovedite în a-

ea ce duce la dispersarea 
torțelor șt împiedică darea 
la timp în producție a u- 
nor obiective, a indicat să 
nu se abordeze obiectivele 
încă neîncepute, crnceh- 
trindu-se forțele spre ter
minarea grabnică a celor 
aflate in conslrucție și ca
re sînt planiicaie să pro
ducă în acest an. S-a sta
bilit, de asemenea, să se 
revadă obiectivele de dez
voltare a unor centrale și 
întreprinderi, ca și obiecti
vele social-cullurăle, pu- 
nîndti-se accentul în eco-

Al doilea tur de scrutin în parlamentul elen
ATENA 29 (Agerpres). — 

In cadrul procedurii de de
semnare a președintelui ță
rii, în parlamentul elen a 
avut Ioc, marți, al doilea 
tur de scrutin. Primul mi
nistru, Constantin Caraman
lis, a cărui candidatură la 
funcția supremă în stat 
a fost prezentată în mod 
oficial de partidul de gu- 
vernămînt Noua Democra
ție, a obținut 181 de vo
turi, cu 19 mai puțin de- 
cit majoritatea de două 
treimi, 
300

de 
respectiv de 200 .din 

de voturi, necesară

pentru a fi declarat ales. 
Cei 92 de deputați ai prin
cipalului partid de opoziție 
— Mișcarea Socialistă Pan- 
elenă (PASOK) — s-au ab
ținut de la vot, în confor
mitate cu decizia luată an
terior de acest partid.

Reamintim că la primul 
tur de scrutin, care s-a 
desfășurat săptămîna . tre
cută, premierul Constantin 
Caramanlis a obținut 179 . 
voturi. Al treilea tur de 
scrutin se va desfășura la 
5 mai.

16,00 Telex.
16,05 Adolescența — 

vîrsta creativității.
16.25 Program de cîn- 

tece patriotice și 
revoluționare.

16,35 Forum cetățenesc.
16,55 Fotbal : . Româ

nia Cehoslova
cia. Transmisiune 
de la Stadionul „23. 
August". în pauză: 
Tragerea pronoex- 
pres.

18,50 1001 de ; seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Spectacol . festiv 

dedicat zilei de 1 
Mai.

I
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încheiere infructuoasă a reuniunii ■ 
la nivel înalt a „celor nouă"

LUXEMBURG 29 (Ager
pres.). -- Cei nouă șefi de 
stat și de guvern ai țărilor 
Pieței comune au părăsit 
Luxemburgul, după două 
zile de tratative, „fără să 
fi putut ajunge lă un acord 
asupra dosarului esențial
— cel al contribuției brita- . 
nice 1 a bugetul «chior nouă»-
— relevă agențiile de pre
să,- comentîhd încheierea re
uniunii la 
C.E.E. „La 
Dublin, din 
trecut, am 
criză , 
ne-am instalat în ea1 
precia un participant 
maratonul de la Luxemburg, 
citat de France Presse.

După ce premierul brita
nic, doamna Margaret That
cher, a refuzat, pe rind,

de

nivel înalt a 
Consiliul de la 
noiembrie anul 

trecut pe lingă 
data aceasta 

“' — a- 
la

ii

trei sugestii ale 'celorlalți 
participanți, nu a mai ră
mas decît să se anunțe in
tenția de „a se înregistra 
progrese semnificative11 la 
viitoarea reuniune a șefilor 
de stat și de guvern, dc. ia 
Veneția, cînd vor fi aborda
te. cu precădere problemele 
unei strategii a „celor nouă" 
piuă in 1990 in sectorul . 
surselor de energie reuo- 
vabile.
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1 Mai -
gătura cu țara, 

20,25. Noi,, femeile ! 
20,55 Teiecinematecă. Ci-

ciul „Dosarele e-
i renului1. Joe Hill 

producție a stu
diourilor suedeze.

22,30 Telejurnal.

Asistența tehnică auto în zilele de 1—4 mai

.W.W.V.W.W.VsWSiNW»’. »
Unul dintre cele mai im

portante aspecte ale con- 
lemporaneiiații îl constitu
ie 
a 
redeșteptate 
lunga noapte a epocii'co
loniale, 
dezvoltării 
toare;

Roitiânia 
însuși țară 
vollare, atribuie largi sem
nificații intensificării și a- 
dîncir.i raporturilor cu cele
lalte state din „lumea a 
treia", această colaborare 
înscriindu-Se intre princi
piile generale ale politicii 
externe promovate de parti
dul și statul nostru. Româ
nia este legată de aceste 
state prin comunitatea as
pirațiilor spre progres și 
dezvoltare, spre indepen
dență și pace, prin năzuin
ța comună de a folosi în 
interes propriu resursele 
naturale și umane de care 
dispun, în beneficiul propă
șirii lor, al cauzei păcii și 
securității în lume.

Fiind promotoarea con
secventă a ansamblului de 
principii noi menite să ga
ranteze evoluția democrati
că a vieții politice mondi
ale, România situează ferm 
la baza relațiilor sale cu 
țările în curs de dezvolta
re, cu țările nealiniate, res
pectarea independenței și 
suveranității naționale, de
plina egalitate în drepturi, 
neamestecul în treburile

apariția pe harta lumii 
zeci de noi state, care, 

la viața după

au pășit pe calea 
de sine staiă-

socialistă, ca 
in curs de dez-

Cooperarea cu țările in curs de dezvoltare

Coordonată majoră a
politicii externe romanești
interne, echitatea și avan
tajul reciproc, dreptul fie
cărui popor de a fi stupii) 
pe destinele sale, de a-și 
stabili singur calea de dez
voltare. De la bun început 
trebuie să spunem că nu
mărul tarilor în curs de' 
dezvoltare cu care România 
are relații de prietenie, so
lidaritate și colaborare de
pășește 100, numai în ulti
mii 5 ani fiind stabilite re
lații diplomatice cu 14 a- 
semenea state, din care 
majoritatea și-au cucerit 
independența în chiar a- 
ceastă perioadă de timp.

Numai în perioada 1960 
—1975, schimburile comer
ciale cu acest grup de sta
te a crescut de aproape 24 
de ori. Ponderea țărilor în 
curs de dezvoltare în tota
lul legăturilor comerciale 

țării noastre a crescut 
la 7 la sută în 1965 la 
la sută în 1979, urmînd 
ajungă la 25—30 la sută 
acest an. Actualmente

ale 
de 
22 
să 
în
România are încheiate pes
te 100 acorduri comerciale 
și de cooperare cu țări în 
curs de dezvoltare.

România participă la re
alizarea a peste 130 de o- 
biective 
domeniile 
culturii, 
in diverse 
Africa și 
Astfel, în 
fost date în exploatare im
portante obiective econo
mice, realizate în coopera
re cu țara nastră, în Siria, 
Pakistan, Nigeria, Sri Lan
ka, Algeria, Egipt, Jamahi- 
ria Libiana etc. De aseme
nea, alte mari obiective se 
află în construcție în diver
se colțuri ale „lumii a 
treia". Țara noastră spriji
nă eforturile de industri
alizare ale țărilor în curs 
de dezvoltare și prin a- 
cordarea de asistență tehni
că și pregătirea de cadre 
calificate. Numărul specia
liștilor români care acor
dă asistență tehnică în di
ferite domenii a crescut de 
la 4 mii în 45 state, 
1975, la 15 mii azi, în 
proape 60 state. Totodată, 
în institutele de învățămînt 
din România sînt cuprinși 
circa 15 mii tineri prove-

economice — în 
industriei, agri- 

conslrucțiilor — 
state din Asia, 
America Latină, 
ultimii ,5 ani au •

în
a-

niți din țări în curs dc dez
voltare .—- sludenți, elevi, 
doctoranzi, participant)' la 
cursuri posț-universitare.

Momente de referință ale 
relațiilor multilaterale ale 
României cu țările în curs 
de dezvoltare le-au consti
tuit vizitele întreprinse. în 
ultimii 5 ani de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 23 de 
țari din Africa, Asia, Ori
entul Mijlociu și America 
Latină, vizite în cursul că
rora au fost semnate 6 tra
tate» de prietenie și coope
rare, 6 declarații solemne 
comune, au fost adoptate 
23 comunicate comune și 
s-au încheiat zeci de acor
duri și înțelegeri de coo
perare pe multiple planuri. 
In același timp, 21 de pre
ședinți din țări în curs de 
dezvoltare au vizitat Româ
nia, prilej cu care au fost 
semnate declarații solem
ne comune și 15 comunica
te comune. Dialogurile la 
nivel înalt, documentele 
semnate au deschis noi și 
ample perspective legături
lor reciproce, au dat ex
presie solidarității României 
cu țările respective în lup
ta pentru dezvoltare liberă, 
precum și hotărîrii de a mi
lita pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și po
litice internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Eugenia MARINESCU I

In zilele de 1, 2, 3 și l mai a.fiind permisă 
circulația autoturismelor proprietate personală . indiși - 
ferent; de numărul de înmatriculare,. cu soț sau fără 
soț, traficul pe șoselele din municipiu va Ii mult 
sporit. In aceste condiții unitățile prestatoare de ser
vicii din municipiu venind inȚ ir.tîmpinarea solicită
rilor populației au stabilit orare dc funcționare pen
tru a asigura asistența tehnică necesară.

LA DACIA AUTOSERVICE — PAROȘENI 
vor putea fi efectuate zilnic reparații curente, lu
crări mecanice de intrejincre și reglaje, cu asigurarea 
pieselor mărunte, uzuale, de schimb.

FILIALA DIN

întreținere și reglaje, cu asigurarea

PETROȘANI A A.C.R. va asigura 
asistență tehnică, remdrcări și depanări Ia cerere, la 
telefon 42345, celor care, eventual, au rămas în pană 
in zona arterelor rutiere ale municipiului Petroșani.

UNITATEA AUTOSERVICE A COOPERATIVEI 
„UNIREA" — PETROȘANI va oferi servicii zilnic în
tre orele 10—16 cu un personal mai redus, in com
parație cu zilele obișnuite de lucru.

In acest interval de timp nici o unitate autoser
vite nu execută revizii tehnice anuale. (V.S.)

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Loczi 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nula. 
(375)

PIERDUT diplomă de 8 
clase pe numele Mazilu C. 
Florica, cu nr. 529, seria F 
nr. 0202687, eliberată la 30 
noiembrie 1977 de Școala 
generala nr. 1 Moțăței-sat, 
județul Dolj. Se declară i 
nulă. (376)

PIERDUT
pe numele

carnet student
Grigoriu Gică,

ANUNȚ DE

eliberat do Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (378)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hîncu 
Mihai, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(379)

Cu ocazia ieșirii la pen
sie după 27 de ani de ac
tivitate la grădinița G.M.V.J. 
Petroșani, Inka și Jauika 
urează scumpei lor soră și 
cumnată Arcz Ana multă 
sănătate și fericire. „La 
mulți ani!". (374)

FAMILIE

Familia Krausz mulțumește tuturor celor care au 
luat parte la încercarea grea pricinuită de pierderea 
scumpei noastre mame, soție, bunică și soră

KRAUSZ GHEORGI-HNA (377)

i»feț>AC Fia Și ADMIN 1STBAȚTA1 Petroșani, sir. liepubltcil, or. U0, telefoane 4 16 <>2 (secretariat), 4 24 or (secții) iica>.H. 1 ipogrnfiu t‘etrt»atii «Ir Reput'tlciL ar. Oi.


