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Reducerea consumurilor specifice 
oglindă fidelă a strădaniilor fiecărui colectiv 

pentru valorificarea rezervelor interne
Concomitent cu realiza

rea producției fizice, redu
cerea continuă a consumu
lui de energie electrică și 
de ' combustibil constituie 
parte integran- 
tă a. strădani- 
ilor fiecărui HCnrâtn 
colectiv de 
muncă pentru 

îmbunătăți- ™w' 
rea calitativă a întregii ac
tivități economice, pentru 
obținerea unor rezultate su- . risipei, 
perioare la principalul in
dicator sintetic de eficiență 
— producția netă valorică.

Pentru colectivele minie
re din Valea Jiului, perioa
da ce a trecut de la înce-

putui anului s-a materializat 
în rezultate semnificative în 
reducerea consumurilor de 
energie. întreaga acțiune 
s-a desfășurat pe multiple

vizează, mai ales, oprirea 
mersului în gol al utilajelor, 
mai precis, oprirea între 
schimburi, a cite unui com
presor la

planuri vizind raționalizarea 
consumurilor, combaterea 

aplicarea fermă a 
măsurilor cuprinse în pla
nul special elaborat la ni
velul C.M.V.J. în vederea 
reducerii consumului de e- 
nerqie, combustibil și car
buranți. Măsurile elaborate

fiecare unitate mi
nieră, a benzi
lor transpor
toare, înlocui
rea ventila
toarelor acțio
nate pneuma- 

consumatoare de 
venti- 

elec-

In întreprinderile miniere ale C. M. V. J

8 mai, cea
Patru întreprinderi mi

niere — Lupeni, Paroșeni, 
Petrila și Bărbăteni — au 
obținut împreună, în 8'mai 
— memorabila zi a înfiin
țării Partidului Comunist 
Român, în 1921, — cu 
două zile înainte de închi
derea primei decade a lu
nii, o producție suplimen
tar extrasă de peste 1100 
tone de cărbune.

Mina Lupeni a realizat 
în ziua amintită cea mai 
mare producție extrasă 
peste prevederi din bazi
nul nostru carbonifer — 
556 tone de cărbune cocsi- 
ficabil —, obținînd una 
dintre cele mai mari pro
ducții zilnice înregistrate 
la această mină și în bazin 
de la începutul anului — 
peste 7 000 tone de căr
bune. In aceeași zi, mine
rii de la Paroșeni, care au 
avut în această lună un 
debut deosebit de rodnic, 
au extras o producție su
plimentară de aproape 400 
tone. Prin aceasta, plusul 
acumulat de la începutul* 
lunii s-a ridicat la 1300 de 
tone, iar de Ia începutul 
anului au totalizat 5 222 
tone, de cărbune peste 
plan.

Zi rodnică au avut în 
8 mai și minerii Petrilei, 
colectiv care a chemat la 
întrecere toți minerii țării

mai ZI
— care au extras peste 
sarcina zilnică de plan a- 
proape 200 tone de cărbu
ne.

Minerii de la Bărbăteni, 
cu obișnuita constantă a 
realizărilor și ritmicitate a 
depășirilor, au extras, de 
asemenea, în 8 mai pesle 
prevederile zilei, acumu- 
lînd un plus de la începu
tul lunii de aproape 300 
tone de cărbune cocsifi- 
cabii. Cu această produc- - 
ție suplimentar extrasă, 
plusul pe trimestrul II s-a 
ridicat la 6100 tone de 
cărbune cocsificării.

De fapt, ziua de 8 mai 
a fost cea mai rodnică zi 
a lunii pentru C.M.V.J. : 
toate întreprinderile mi
niere (cu o sinqură excep
ție, mina Livezeni) au ob
ținut producții superioare 
celor realizate în zilele 
precedente, la nivelul’ 
combinatului producția I 
realizată fiind net superi- I 
oară celor obținute de la [ 
începutul lunii. I

tic, mari 
energie, cu 
latoare acționate 
tropneumatic, a altor uti
laje și instalații, formarea 
echipelor speciale de lăcă
tuși care au sarcina să asi- 
qure menținerea în bună 
stare de. funcționare a re
țelelor de aer comprimat, 
înlocuirea transportului 
pe orizontală efectuat 
comotive Diesel cu. 
portul pe benzi. La

Ion BRANGA, 
compartimentul 

electromecanic - 
C.M.V.J.

cu lo- 
trans- 
unele
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în probe 
tehnologice
La S.S.H. Vulcan a in

trat în probe tehnologi
ce o mașină de alezat 
și frezat la interior. Des
tinat prelucrării cilin
drilor de la 
mecanizată, 
va asigura 
producției și 
superioară 
Probele tehnologice 
desfășoară sub îndruma
rea atentă a comparti
mentului mecanic, con
dus de ing. Andrei Adam 
și maistrul Ion Ghiță. 
Q contribuție însemnată 
Ia montarea utilajelor 
și-au adus-o muncitorii 
Vasile Tașcău, Adrian 
Vîlceanu, Emil Buciu, 
Francisc Szabo și Iosif 
Pall.

susținerea 
noul utilaj 

creșterea 
o calitate 
produselor, 

șe
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Vizita in țara noastră 
a tovarășului Kim 
președintele R.P.D

Ea invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, vineri după-amiază a 
sosit în Capitală tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republi
cii Populare Democrate Co
reene, care face o vizită în 
țara noastră.

Expresie a bunelor relații 
de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă stator
nicite între partidele și ță-

rile noastre, această vizită 
va prilejui o nouă șl fruc
tuoasă întîlnire între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, consacrată a- 
dîncirii și amplificării ra
porturilor româno-coreene, 
în interesul reciproc, 
cauzei socialismului 
cii în lume.

Ceremonia sosirii 
Iui oaspete a avut 
aeroportul Otopeni.

La coborîrea din 
tovarășul Kim Ir Sen, este 
întîmpinat de 
Nicolae Ceaușescu. 
șefi de partid și de

al 
Și Pă-

Escală la

Ir

înaltu- 
Ioc pe

avion,

tovarășul
Cei doi
stat își

string îndelung mîinile, st» 
îmbrățișează 
dură.

Locuitori 
prezenți la 
scandat 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen"* 
exprimîndu-și satisfacția fas 
ță de noua întîlnire dintre 
cei doi conducători de 
partid și de stat, care mar
chează un moment import 
tant în dezvoltarea și adîn- 
cirea continuă a relațiile® 
dintre partidele și țările 
noastre, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și pă
cii în lume.

cu multă căț* 
"■ -- : ii
ai Capitalei, 
aeroport, aii
cu căldură

București a tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Vineri după-amiază, tova
rășul Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Parti
dului Democrat din Guine
ea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Gu
ineea, împreună cu 
șa Andree Toure, a

tovară- 
r ©venit

Escala la

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, vineri după-amiază a 
sosit în Capitală, într-o 
scurtă vizită, tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului

Ia București de Ia Belgrad 
unde a participat la funera
liile președintelui Iosip 
Broz Tito.

Pe aeroportul Otopeni 
înalții oaspeți au fost în- 
tîmpinați de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta-

rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi condu-

(Continuare în pag. a 4-a)

București a tovarășului
Hua Guofeng

Stat al Republicii Populare 
Chineze.

-înaltul oaspete este înso
țit de tovarășii Ji Pengfei, 
membru al C.G. al P.G. Chi
nez, vicepremier al Consi
liului de Stat, Zhang Hai- 
feng, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
R.P. Chineze.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

La sosire, tovarășul Hua

Guofeng a fost salutat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și de stat 
și-au strîns mințile cu pri
etenie și s-au îmbrățișat cu 
căldură.

O gardă militară a pre- ■ 
zentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale Repu-

(Continuare în pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 2-a)
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Presa de brichete 
utilajul prin care s-au 
scurs cele 3 200 000 tone 
de brichete realizate de 
la punerea în funcțiune 
a Fabricii de brichete 
a preparației Coroești.

O necesitate imperioasă pentru finalizarea
programului de construcții de locuințe

Beneficiarii să sprijine efectiv

co as
in 
un

Cele peste 1800 aparta
mente noi care se 
truiesc în acest an 
Valea Jiului reclamă 
efort concentrat al colec
tivelor care își desfășoa
ră activitatea pentru fi
nalizarea lor. Conform ho- 
tăririi Comitetului execu
tiv al Consi
liului popular 
județean, Ia | V ES 

materializa- . ........   . .
rea programului de ma
suri elaborat ân acest sens 
șînt chemați sa . participe 
efectiv, alături de construc
tori, beneficiarii de investi
ții, unitățile economice și 
instituțiile din Valea Jiului,

care 
lo-

toți oamenii 
vor primi în 
cuințe noi.

Punerea în 
cestei ample 
mare valoare 
nirea și impulsionarea rit
mului de lucru pe șantiere

muncii 
acest an

a- 
de

practică a 
acțiuni,
pentru spriji-

șantierele
a avut loc încă din primele 
luni ale anului, o parte din 
colectivele de întreprin
deri dovedind un interes 
sporit în îndeplinirea sar
cinilor care li s-au trasat, 
întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani, de pildă, a 
participai începînd încă din

reaîizate 
și de calitate

îndreptar de o inestimabilă valoare
pentru tînăra generație 

înfăptuim ce-am hotărît 
în forum

luna februarie la 
unor lucrări din 
repartizînd zilnic între 
și 18 muncitori care 
încadrat în formațiile de 
muncă ale executanților. 
Din luna aprilie, conducerea 
întreprinderii a inițiat o 
nouă formă de organizare a 
activității desfășurate în 
sprijinul constructorilor 
preluînd în execuția proprie 
toate operațiile de tencu
ieli interioare și de 
finisaj de la una.

execuția 
șantiere,

12
s-au

din scările blocului 16, din 
zona pieței Pelroșaniului. 
Urmează ca toate aparta- 
mefitele scării să fie re
partizate oamenilor muncii 
din întreprindere, aceștia 
împreună cu alți meseriași 
din sectorul gospodă
resc al întreprinderii, efec- 

tuind lucrările 
ta lermen aferente. Ini

țiativa consti
tuie un va

loros exemplu de bună con
lucrare cu constructorul în 
vederea îndeplinirii planu
lui de locuințe și se cere 
preluată de toate marile u- 
nități economice din muni
cipiu care dispun de rezer
ve în acest sens.

Se cere consemnat și fap
tul că I.G.C.L. Petroșani a 
preluat lucrările de finisaj 
ale uneia din scările blocu
lui nr. 15. In sprijinul cons-

(Continuare in pag. a 2-a)

In caldele chemări și ge
neroasele îndemnuri cu
prinse în magistrala și mo
bilizatoarea cuvînțare ros
tită de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ,1a des
chiderea Forumului tinerei 
generații din patria noas
tră, ne-am regăsit sarcinile 
și obiectivele ce revin aso-. 
ciațiilor studenților comu
niști. Principalul obidctiv es
te contribuția activă și di
namică Ia procesul de for
mare și educare comunistă a 
tinerelului universitar pen
tru muncă și viață, pentru 
manifestarea permanentă a 
romantismului revoluționar, 
pentru sporirea participării, 
împreună cu toți studenții, 
la transpunerea în viață a 
Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și î- 
naintare a României spre co
munism. Studenții mineri 
sînt recunoscători grijii și

preocupării statornice mani
festate de conducerea parti
dului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea calitativă a 
procesului de pregătire mul
tilaterală a viitorilor spe
cialiști mineri prin integra
rea organică a învățămîntu- 
lui cu practica și cercetarea.

Asociația studenților co
muniști din Institutul de 
mine își va intensifica efor
turile pentru cuprinderea 
marii majorități a studenți
lor in activitățile de cerce
tare științifică și creație 
tehnică, în vederea inițierii 
studenților, încă din pri
mii ani de facultate, în pro
blemele metodologiei și 
tehnicilor de cercetare, a

Valeria URSAN, 
Președintele Consiliului 

U.A.S.C. din Institutul de 
mine Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)



Steagu

de la
directa

lâ întreprinderile din o-nima Ia întreprinderile din 6- 
în-. raș, simpozioanele și me

• Tinerii 
Vulcan, sub 
drumare a organizațiilor 
de partid, au inițiat 
această perioadă 
roase acțiuni de 
patriotică pentru 
zarea angajamentului 
conomic. In cinstea foru
mului tineretului, ei au 
raportat realizarea a pes
te 30 000 lei la economii 
finanțate precum și pes
te 50 000 lei la economii 
nefinanțate. De asemenea, 
și-au adus b contribuție 
importanta la întreține
rea și repararea utilaje
lor miniere din subteran, 
în vederea sporirii pro
ducției de cărbune.

• Colegii lor, tinerii 
de la mina Lonea, au re
cuperat din subteran, în 
zilele Congresului 
tone fier vechi și. 
kg de cupru, acțiune 
care s-au evidențiat 
mod deosebit tinerii 
organizațiile U.T.C. 
3, 4 și 8. Paralel cu 
ceasta anjivine s-a 
fășurat și concursul 
ne știe, ciștigă" la 
velul sectoarelor 
producție avînd ca temă 
„Programul partidului — 
programul nostru", pri
lej cu care tinerii au fă
cut un bilanț al realiză
rilor prezente și sarcini- porțaritul eveniment 
lor ce le revin în viitor.

• Sub genericul „Un 
om pentru țară, un om 
pentru oameni", la liceul 
din Vulcan s-au desfășu
rat în această perioadă 
numeroase acțiuni 
tico-educative 
forumului tinerei 
r.iții. Intîlni.rile cu 
vi.șli de partid și 
stal, cu cadre tehnice de

șele rotunde, au vizat e- 
ducația prin muncă și 

preocu- 
pentru 

indi- 
dc 

pentru 
pa-

t in
nume-, pentru muncă, 
muncă
reali-

e-

pările tineretului 
a traduce in viață 
cațiile conducerii 
partid și. de stat, 
a urma exemplul de 
triot înflăcărat al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar gerierai' al 
partidului.

• 3000 de ore de mun
că patriotică s-au anga
jat să realizeze în acest ■■■: 
trimestru școlar uteciștil 
de Ia Liceul industrial nr. 
1 Lupeni.- Angajamentul 
lor începe să prindă via- 
șă din ce în ce mai mult, 
toți uteciștii fiind pro
zeliți aproape zilnic pe 

100 șantierele de construc- 
250 

la 
în 

din
nr.
a-

des- 
„Ci- 
ni- 
de

poli- 
închinale 

gei-.e- 
act i- 

de

? ții-
• „Vom făce totul pen

tru realizarea sarcinilor 
ce ne revin din documen
tele aprobate de Congre
sul al XI-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist", 
spuneau tinerii de la pre- 
parația Petrila, exprimîn- 
du-și răspunderea mun
citorească față de sar
cinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ăl partidu
lui. Ei au intîmpinat im- 

ca-. 
re a avut loc în aceste 
zile cu sarcinile econo
mice realizate și 
te, Contribuind la 
pararea la indici 
tivi superiori a ] 
ției de cărbune ce 
trage din bazinul
al Văii Jiului.

depăși- 
pre- 

calita- 
produc- 

> se ex- 
estic

deGrupaj realizat 
Val. CODREANU

MAI
SALV

îndreptar de o inestimabilă valoare pentru t.îrara generație

Acționăm muncitorește, stăpîniți 
de un însufiețitor imbold 

nerilof. Avem prinse în pro
gramul acestor acțiuni o 
drumeție cu tinerii noștri 
la marele obiectiv hidroe
nergetic de la Porțile de 
Fier și locurile istorice de 

Turnu Severin.
ceea
e u
și

im ce-am
In adincuL conștiinței port 

puternic întipărite cuvinte
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostite de la tri
buna Congresului U.T.C. 
Magistrala cuvîntare a se
cretarului general al parti
dului atît .de bogată in va
loroase idei revoluționare 
și mobilizatoare îndemnuri, 
pentru fioi, uteciștii, pen
tru a ne consacra energi
ile noastre tinerești înfăp
tuirii cu succes a istorice
lor hotărîri ale Congresului 
al NI l-leu al P.C.R.. dez
voltării multilaterale și- iîn- 
lăririi patriei noastre soci
aliste.

lată pentru ce, noi tine
rii de la l.M. Livezeni, stă- 
piniți de însuflcțitoarele 
imbolduri I ce ni le-a insu
flat Forumul tinerei gene
rații, vom pune accentul 
preocupărilor pe sprijinirea 
producției; Ca un prim o- 
biectiv concret de acțiune, 
noi, tinerii din 
sectorul de transport al 
minei ne-am propus să, re
punem în funcțiune lanțul 
elevator care stă de mai 
mult timp nefolosit la ori
zontul 475. Se va accelera 
curățirea vagoiietelor de 
mină care vor fi redate 
pentru înțărcarea cărbune
lui la capacitatea lor. A- 
ceastă acțiune, această lu
crare o vom înfăptui rămî- 
nînd fiecare tînăr din sec
tor peste orele de pro
gram. Organizarea unei ac
țiuni patriotice pentru 
strîngerea fierului vechi de 
la puțul orb nr. 2, este o 
altă acțiune pe care ne-am 
prevăzut-o.

Intr-o armonioasă împle
tire cu munca, cu acțiunile 
pe pian economic, le vom 
desfășura pe cele polilico- 
ideologice, de educație co
munistă și patriotică a ti-

ia Drobela 
Prin tot 
tace, m e r 
în muncă 
tea pdlitieo-educativă a or
ganizației 
slujim cu 
făptuirea 
iui nostru.

Alexandru HERING, 
lăcătuș, sectorul de trans

port, secretar adjunct 
al organizației U.T.C. de Ia 

l.M. Livezeni

ce vom 
mai bun, 
activița-

noastre U.T.C., 
devotament în- 
politicii partidu-

(Urmare din pagina 1)

participării active in colec
tive: mixte, cu cadrele di
dactice șE specialiștii din 
producție, la procesul 
profund formativ al cerce
tării și proiectării. In acest 
Sens Asociația studenților 
comuniști va acționa pentru 
a determina implicarea res
ponsabilă a viitorilor 
cialișliîn activitatea
Cercetare, participarea lor 
cu romantism revoluționar, 
cu entuziasm și pasiune 
munca tenace impusă de e- 
xigețele noi ale revoluției 
științificoAehnice și de nece
sitatea afirmării tot mai ho- 
tărîte a cuceririlor științei 
și culturii în întreaga acti-

vilate 'economică și socială
Ca viitori ingineri mineri 

vom dovedi, prin noi și în
semnate fapte de studiu și. 
mum ă, prin activitatea noas
tră de zi cu zi în amfitea
tru, laboratoare și ale:ierul- 
școală, pe șantierele de 
muncă patriotică, ca sin tem 
în măsură să ducem mai de
parte opera generațiilor an
terioare; Noi, studenții nti-spe

rie' cioriț din Petroșani, sîntem. 
hptăr’îți să. aplicăm ideile 
.Forumului tineretului și în 

Ia perioadele de practici, ;:iu’n- 
: cinci in abataje, cot la .cot 
Cu inițierii, pentru a da ță
rii cit mai mult ' Cărbune, 
care să contribuie la asigu
rarea Independenței 
getice a României.

enor-

Beneficiarii să sprijine efectiv șantierele
(Urmare din pagina I)

tructorilor din Lupeni și-au 
adus o contribuție deosebi
tă, manifestînd interes, mul
tă stăruință față de cantita
tea și calitatea lucrărilor e- 
xecutate, 46 de elevi ai Li
ceului dc construcții din 
Hunedoara. Pe viitorul 
stadion al Petroșaniului —■ 
declarat șantier al tineretu
lui — își desfășoară activi
tatea zilnic sute de uteciști. 
Studenții de la I.M.P. își a- 
duc contribuția la extinderea 
spațiului de învățăinînt. E- 
leVii Liceului economic din 
Petroșani sînt, de asemenea, 
prezenți pe șantierul viito
rului lor lăcaș de învăță- 
mînt, în timp ce elevii Li
ceului industrial minier din 
Petroșani au participat în 
număr mare la execuția de 
lucrări pe majoritatea șan
tierelor orașului.

Din urmărirea dalelor pri
vind participarea viitorilor

cu atît mai mult, cu cit 
fiecare din unitățile in cau
ză dispun dc rezerve mari 
pentru sprijinirea șantiere
lor cu forță de muncă și 
utilaje, imperios necesare

beneficiari de locuințe în 
sprijinul șantierelor rezultă 
că Ia această importantă ac
țiune în afară de C.C.S.M. 
care a prestat pînă în pre
zent 201 din cele 245 om-zi- 
le planificate, celelalte uni- intensificării ritmului de lir 
tăți economice nu răspund 
la nivelul cerințelor și po-

ț
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Reducerea consumurilor specifice
(Urinare din pag 11

Intr-o sin 
mult după o 
vitatea pe ș 
cetat, autod 
sistență ti 
8841, aparți: 
Iui de șănti 
construcția ‘ 
tul Petroșan 
drumurile p 
acte în reg 
de conducăt 
alia o femeii 
riabilească 1 
conducerea 
șantiere cine 
prinderea pe 
rea mijloace 
port, pe ba 
lui, în afar: 
program ...

cru în investiții, finaliză
rii întregului program de 

Sibilităților de care dispun. construcții de ’ 
Iată Cîteva în dreptul căro
ra cifra de participare este, 
deocamdată, încă zero sau 
aproape zero: l.M. Dîlja — 
doi om-zile prestate din a- 
proape 245 stabilite ca sar
cină, C.M.V.T. —, zero din 
245, l.M. Petrila — optspre
zece din aproape 500, Co
operativa „Unirea" zero din 
240, Fabrica de Pîine Pe
troșani— zero din 490, Fa
brica de tricotaje Petroșani 
— zero din 490, U.F.E.T. — 
zero din 98, I.P.C.V.j. —
8 din 245, I.R.I.U.M.P. —
opt din 980. Neglijarea unei 
asemenea sarcini de către 
conducerile colective ale u- 
nităților amintite denotă se
rioase carențe în înțelegerea 
de către factorii de condu
cere a rolului ce le revine 
în crearea condițiilor socia
le optime pentru stabiliza
rea forței de muncă, în sa
tisfacerea cerințelor de lo
cuințe pentru personalul 
propriu. O participare re
dusă la acțiunile de pe 
șantiere au, de asemenea, 
autobaza uzinală de trans
port local, spitalele din Pe
troșani și Petrila, agențiile 
loto și CEC, unele școli 
generale, populația din Pe
trila și altele. Această ati
tudine contravine sarcinilor 
ce le-au fost încredințate,

toilite în acest 
Jiului.

Perioada de

locuințe st a- 
an în Valea

a 
stabilite 
unități- 
scadent 
De ace-

liina mai trebuie' să 
luna maximului

efectuare
zilelor de muncă 
pentru majoritatea 
lor are ca termen 
finele semestrului I.
ea,
constituie 
efort în onorarea -sarcinilor 
ce le revin pentru a spriji
ni activitatea pe șantierele 
de locuințe astfel incit oa
menii muncii din Valea 
Jiului să beneficieze de. 
întregul volum de aparta
mente, substanțial sporit 
care vor fi. date în folosin
ță în acest an. De asemenea 
organul municipal de partid 
și de stat cheamă toți facto
rii de răspundere din în
treprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului ca începînd 
cu 12 mai, în baza progra
mului stabilit, să asigure 
forța de muncă necesară la 
finalizarea obiectivelor so- 
cial-culturale și edilitar- 
gospodărești. Aceste ac
țiuni se vor realiza în afara 
programului de muncă. Decî 
se cer o mobilizare și 
participare efectivă, con
știentă a beneficiarilor, a tu
turor oamenilor muncii la 
realizarea planului de in
vestiții sociale și de înfru- ; 
musețare a localităților mu- i 
nicipiului nostru. . .

LA CAB«
AUTOBAS'

O autoba 
31 HD 649' 
oprită în se 
5 mai a.c., 
Peștera Bolii 
cărcătută d< 
de carbid. C 
auto Arpad 
putut justifi 
te nici ruta 
afja, nici i 
A încercat 
că transport 
ra autobasc 
domiciliul u 
...Nefiind la 
tere de ace: 
suspendat p 
conducere. 1 
te, . însă, be: 
în curse 
„prietenul" ?

h lalte unități au înregis
trat depășiri ale normei <le 
consum, după cum urmează: 
Dîlja <u 735 710 kWh, Vul
can <u 453 611 kWh, Live- 

iar 
minele Aninoasa, Uricani și 
l’aroșeni au înregistrat de
pășiri neînsemnate, consu
murile realizate fiind apro
piate de norma de consum 
aprobată.

La norma de consum ener
gie electrică pentru exca- 
vații și deschideri miniere, 
consumul specific realizat 
pe total Valea Jiului este 
mai mic. decît norma apro
bată, obținîndu-se o econo- 

. inie de 166 702 kWh, la a- 
coas.tă contribuind 
prinderile miniere 
Livezeni, Bărbăteni 

i < ani. Mina Vulcan
cadrat în norma de consum 
«aprobată, iar minele Dîlja 
Lupeni, Aninoasa, Paroșehi 
și Lonea ag înregistrat de
pășiri;

Rezultate bune în redu
cerea consumurilor specifi
ce au obținui în urma ma
surilor aplicate și uzinele de 
preparare; ca dovadă la 
norma de consum energie 
electrică pentru cărbunele 
supus preparării și produce
rea brichetelor, consumu
rile specifice realizate sînt

unități s-au aplicat măsuri 
privind montarea dc noi tur- 
bocompresoare și oprirea (j‘i 339 666 kWh,’
celor cu randa’ment scăzut, 
precum și alfe liiăsuri reie
șite cu. Ocazia elaborării biv 
lanțurilor energetice;

La preparații au 
nalizate lucrările 
creșterea capacitățîî 
Jozare a 'cărbufieluf 
ești), constituirea unui cir- ■ 
cuit de claubaj- și -modifica
rea sistemului de pe aburi 
pe apă iierbinle (Lupeni) 
etc., care au determinat, do 
asemenea, reducerea; con
sumurilor de energie.

Efectul măsurilor între
prinse, a strădaniilor depuse 
de la începutul anului în 
vederea raționalizării consu
murilor este oglindit atît 
pe combinat cît și pe uni
tăți de respectarea normelor 
de consum. Astfel, la 
norma de consum energie 
electrică pentru cărbune ex
tras, s-a obținut o economie 
pe C.M.V.J. de 4 176 611 
kWh, la aceasta contribuind' 
minele Lupeni cu 1388 982 
kWh, Barbăteni cu 1 002 774, 
Petrila cu 865 690 k\Vh și 
Lonea cu 238 013 kWh. Ce-

Și

fost fi- 
•'privind 
de însi- 
' ȚCoro-

între- 
Petrila, 
și tri- 

s-a în-

mai mici decit normele fl
probate, obținîndu-se o e- 
conomie de 769 065 kWh.

De menționat că s-a rea- cru pentru înfăptuirea inte- 
lizat o economic de 155 511 
kWh și la norma de consum 
energie electrică pentru 
producerea energiei termi
ce, la aceasta contribuind 
minele Petrila, Aninoasa și 
Barbăteni, restul unităților 
avînd depășiri neînsemnate.

Cele subliniate evidenția
ză faptul că Ja acele' uni
tăți unde se urmărește în
deaproape traducerea în 
viață a măsurilor elaborate, 
acestea reușesc să se înca
dreze în normele de con
sum aprobate și să obțină 
chiar economii, iar în uni
tățile care nu perseverează 
suficient în aplicarea acestor 
măsuri se înregistrează de
pășiri de consumuri.

Rezervele de care dispu
ne fiecare unitate pe linia 
reducerii consumului de e- 
nergie electrică sînt cunos
cute, iar căile de realizare 
«i acestui deziderat .de a- 
semenea, ele fiind concreti
zate în planul de măsuri 
elaborat în fiecare întreprin
dere pe întregul an. Impor
tant este să se acționeze cu 
perseverență și spirit de ini- 
țiati- ă de către fiecare coin-

partiment electromecanic 
tie către toate colectivele 
de muncă și formații de iu-

grală a măsurilor elaborate, 
pentru valorificarea tuturor 
rezervelor interne în ve
derea reducerii continue 
consumurilor specifice de 
energie și combustibil. Este 
o îndatorire cu atit mai im
perioasa, <u cit recentul De
cret al Consiliului de 
stabiieșfe noi măsuri 
zînd gospodărirea judicioa
să și reducerea consumuri
lor de energie și combusti
bil. Eficiența acestei acțiuni 
depinde în mod direct de 
perseverența fiecărui colec
tiv în amplificarea și fruc
tificarea strădaniilor proprii 
în vederea economisirii e- 
nergiei electrice — impor
tantă avuție națională.

a

Schi, în decor de primăvară
In zilele de 3 și 4 mai. 

pe pirliile de lingă cabana 
Bula s-au desfășurat între
cerile de schi dotate cu 
„Cupa Minerul Uricani". A- 
fiată la cea de a treia e- 
dlție, competiția s-a bucurat 
de o participare numeroasă.

IATĂ CIȘTIGĂTORIl 
PROBELOR : copii, fond, fe
le: Margareta Piekny, Mi

Programul universității politice și de 
conducere — Filiala Petroșani

- Secția știința conducerii, anul II, grupele A, 
1980. La Casa 
1 (grupele

C, . 
cultura (qrupa A) și la Școala nr.
D, " ‘

Și

se

D și E în ziua-de luni 12 mai

E)
— Universitatea politică și de

II în ziua de luni. 12 mai 1980 
Cursurile pentru toate secțiile 
desfășoară începînd cu ora 17.

conducfire 
la Șc. gen. 
șl anii de

}

B,

B, 
de
C,

anul I
nr. 1.
studiu

nerulj băieți: Richard Piek
ny, Minerulj seniori : Ma
rian Savu, Minerul Lupeni, 
Cornel Romanți, Minerul 
Uricani, Probe alpine (sla
lom special), copii: Dorin 
On, Minerul Lupeni, Richard 
Piekny; juniori mici: Iosif 
Bogotoi, Minerul; juniori 
mari: Iosif Hilda; seniori: 
Ion On, toți de la Minerul 
Lupeni.

Trofeul pus în joc a re
venit schiorilor de la Aso
ciația sportivă Minerul Lu
peni care au cîștigat de 
altfel cele mai multe probe. 
Atît găzduirea la cabana 
Buta cît și buna organizare 
a concursului au contribuit 
la reușita acestei competiții.

Adrian NAPAU, 
instniclorul secției de schi, 

A.S. „Minerul” Uricani

1N ATENȚI 
LOR AUU

s

I
l

PROPAGANDA VI
ZUALA. La l.M. Livezeni 
au apărut noile ediții ale 
gazetelor de perete „Mi
nerul" și „Tineretul și 
producția", care denotă 
preocuparea colectivului 
redacțional (Mariana Vai- 
dan, Florentina Tauber,

Pintea, Ilie Cons- 
și Horvath Găvrilj 

problemele de 
actualitate. Cele 

două teme prezentate — 
.Disciplina, parte consti- 

__ __ _ _ centralismului 
democratic, obligație pri
mordială a fiecărui comu
nist" și „Congresul al - 
XI-lea al U.T.C. — înalt 
forum al tinereții" — sînt 
bogate în conținut și re

Emilia 
tanțin 
pentru 
stricta

tutivă a

alizate într-o aleasă ți
ntită grafică.

• CIUPERCI. De cîte- 
vă luni ia cabana „Bră- 
det" au fost transportate 
.ciuperci", care ar trebui 
să asigure umbră Ia me
sele consumatorilor. Nu
mai că au fost puse gră
madă în fața cabanei și 
acolo au rămas... Să nu 
mai vorbim de aspectul

neîngrijit al lacului din 
apropiere și al drumului 
de acces spre cabană...

• ATENȚIE CINEFILI! 
în curind, la cinematogra
ful „Unirea", din Petro
șani va rula noul 
românesc „Blestemul 
mîntului — blestemul 
bîrii", ecranizare după 
mânui „Ion" de Liviu
breanu. în rolul principal

film 
pă- 
iu- 
ro- 
Re-

evoluează tînărul actor 
Șerban lonescu de la Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui".

• LA SFIRȘ1T DE SĂP- 
TĂMINA. O frumoasă tra
diție, de a iniția excursii 
la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă, s-a format în colec
tivul anului IV-seral de 
la Liceul industrial Vul-

can. Ultima s-a desfășurat 
pe traseul Tg.-Jiu -— Por
țile de Fier — Caransebeș 
— Ilerculane — Hațeg — 
Petroșani.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Creativitatea tehnică
Importantă resursă de sporire 

a producției șl eficienței
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iliției

Cu fiecare zi ce trece 
abataje sau pe șantiere, 
uzinele constructoare, 
mașini, în intreprinder 
transport sau orice 

meniu, activitatea 
lor muncii devine 
mai productivă, mai 
că. Multiplicarea valențelor 
productive a activității esfe 
.turnarea firească a numeroa
selor căldări stăruitoare, 
permanente do raționalizare 
și eficientizare a muncii. A- 
cestei soluții firești, 
teristică 

ar Iivilătii 
dezvoltării 
le rapide, 
ralizalc a 
mice, pusa în fața întregii 
economii naționale de mo
bilizatorul Program al parli- 

i-a adăugat o 
aceea

a-. .

, în 
, în 

de
■ de 
do-

de 
al t i 
oameni-

mereu 
sporn i-

carac-
dintotdeauna a 
omenești, cerința 
economico-socia- 
a sporirii qeno- 

eficiențoi econo-

milioane lei, în reducerea 
< h< Ituielilor materiale cu 
7,ti milioane Ic i și in reduce
rea importului cu peste 2(1 
milioane lei.

Pe lingă aspectul statis
tic se cuvine subliniată va
loarea deosebită a nume
roaselor obiective ce figu
rează în acest bilanț și ca
re sugerează amploarea și 
diversitatea fenomenului de 
creație 
Fie că 
liză rile 
Ia I.M.

masă, 
de rea- 
obținute 
ceea ce 
comple- 

și combi- 
la condiți- 
zăcămînt, 
organizare

di-
a

i dului,
■ mensiune nouă, 
' participării

largi a tutu
ror oamenilor 
muncii la ac
țiunile ce vi
zează moderni
zarea tehnolo
giilor, organi

zarea' superioară a produc
ției și a muncii..

— Una din explicațiile re
zultatelor bune pe care le 
înregistrează mina noastră 
constă în faptul că tot mai 
numeroși oameni ai muncii 
— mineri, lăcătuși, electri
cieni, maiștri, ingineri — 
sînt preocupați de găsirea 
unor soluții tehnice origina
le la numeroasele probleme 
pe care le ridică activitatea 
productivă, afirma șeful de 
echipă Antoniu Duban, de 
la întreprinderea - . minieră 
Lupeni, cu prilejul unei mese 
rotunde. Mina Lupeni este 
doar una din întreprinderi
le și instituțiile Văii Jiului 
unde creația tehnică dc ma
să devine în tot mai mare 
măsură o cale principală de. 
sporire a producției și a e- 
ficienței. Bilanțul primelor 
patru luni ale anului, 
creația tehnică, indică

tehnică de 
este vorba 
de valoare 
Lupeni, în 

privește adaptarea 
xelor mecanizate 
nelor de abataj 
ile specifice de 
de soluțiile de 
superioară a muncii pe care 
le aplică numeroase brigăzi 
fruntașe de 
lajul minier

Festivalul muncii și 
creației, 

„Cîntarea României"
1 .

în
. . __  _____ re

zultate «neritorii și la între
prinderile miniere Lonea, 
Par’oșeni, Uricani, Bărbăteni, 
la I.U.M.P., C.C.S.M. 
I.C.P.M.C., l.M.P. și 1 abrica 
de tricotaje Petroșani. Cele 
peste 120 de obiective solu
ționate în această perioadă 
prin efortul creator a peste 
2500 de oameni ai muncii 
își află echivalentul intr-un 
spor de producție de 7,5

Profesorul Teodor Trifa 
este vădit alcclat. Pe luna 
aprilie a fost sancționat ad
ministrativ, întrucît s-a 
considerat că, în calitate de 
director al căminului cultu
ral din Iscroni, nu s-a a- 
chitat de sarciniie încredin
țate. Va recunoaște, totuși 
cinstit, în fața noastră.

— Consiliul de conducere 
întrunit 
doi ani. 
a cămi- 

primul 
dar și

al căminului nu s-a 
niciodată în ultimii 
De slaba activitate 
nului mă fac, in 
rind, eu vinovat,
sprijinul primit a fost insu
ficient. Poate n-am știut să 
mă fac înțeles, poale, n-am 
știut să primesc sprijinul.

— Cum vedeți revirimen
tul activității cullural-ar- 
tistice din satul Iscroni?

— Eu nu pot să-l văd. Am 
avut patru cereri de demisie 
la consiliul popular...

Pe hîrtie, căminul cultu
ral amintit funcționează. Di
rectorul așezămîntului cul
tural ne asigură că există 
programe de muncă deta
liate, în care sînt cuprinse 
acțiuni diferite. Există chiar 
și formații artistice, dar 
sîntem siliți să-l credem pe 
cuvînt, întrucît - nu are... 
cheia de la bibliotecă. In

de uti- 
asimi- 
fabri- 
cons- 

de

mineri, 
complex 
lat în 
ca (ie de 
tructorii 
mașini din ba
zinul nostru 
carbonifer sau 
de materialele 
și aparatura 
C.C.S.M. înrealizate la 

scopul creșterii gradului de 
securitate a muncii în sub- 
teraii, ne găsim in fața unor 
realizări remarcabile, pur- 
tind amprenta valorificării 
gîndirii și resurselor mate
riale proprii.

Fără îndoială că exem
plele menționate nu epui
zează întregul potențial dis
ponibil, importantele sar
cini de dezvoltare economi- 
co-socială ce revin Văii 
Jiului, făcind necesară am
plificarea în continuare a 
activității muncii productive. 
Perfecționarea nivelului de 
pregătire profesională și po- 
litico-ideologică/ asigurarea 
condițiilor materiale și a 
ambianței specifice actului 
de creație tehnică, stimu
larea morală și materială a 
celor ce obțin rezultate 
deosebite în acest domeniu, 
popularizarea și generaliza
rea soluțiilor tehnice valo
roase reprezintă doar cîteva 
modalități prin intermediul 
cărora zecile de mii de oa
meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Văii 
Jiului vor desfășura o acti
vitate caracterizată prin 
creativitate, printr-o efici-. 
ență mereu sporită.

B. MtHAI

realitaie insă, brigada artis
tică, formația de montaj, 
grupul vocal, fluiera.șii au 
dispărut ca formații, cămi
nul nu găzduiește manifes
tările tradiționale de altă
dată.

critici regretă faplul 
Shakespeare n-a trăit 

sub zodia balonului rotund, 
comedii, ce tragedii, mai 

veridice decît clasamentul . 
campionatului județean, ar 
fi încropit marele Will! 
Dar cum fotbalul a depășit, 
în nici măcar un secol con
diția de joc pueril, devenind 
adesea subiect de investiga
ție sociologică, cu crampo
nul sau cu condeiul s-a de
lectat, concomitent sau con- . 
secutiv, Camus, Niels Bohr, 
somitatea fizicii atomice, 
laureat al premiului Nobel, 
rezolva în tinerețe ecuații 
în momentele de respiro la 
poarta Danemarcei (dovadă 
că nu mai era nimic pu
tred, pe acolo). La noi, Ar- 
ghozi a rămas fidel cronicar 
al pugilatului, dar Camil 
Petrescu punea alături puri
tatea ideii absolute a 
Kant de robinsonada 
Dio. Contemporanii 
Adrian Păunescu, ____ _
Neaqu și ciți alți coreei ai 
meselor presei cochetează 
cu balonul peticit alb-ne- 
gru, ba chiar Eugen Barbu 
visa să candideze la laurii 
Olimpiadei de la Roma 
„Unsprezecele" său.

De la o vreme insă 
lumea fotbalului se petrece 
o transfuzie inversă, ex sau 
cronicari de serviciu devin 
litera)i, în pleiada lui Mir-

lui 
lui 

noștri 
Fănuș

CU

în

cea Radu lacoban, Grigore 
Elisei etc. etc. s-a înregi
mentat, de curînd, Mircea 
M Ionescu, ambasador al 
„Sportului" pe marginea ga
zoaselor cu 22 de ju6ători. 
care vede în fotbal, după 
propria-i mărturisire „o mi
că sinteză a vieții", cu toa
te antinomiile ei. Cu „Cen
trul înaintaș s-a născut la.

prea multe despre fotbal 
categorisește, în țesătura 
anecdoticii biciuește imora
litatea soeioludică a unor 
fotbaliști și chibiți Farsa 
e directă țnu destăinuirii, fil
mul „partidei"), semnifica
tiv e faplul că antrenorul 
Jiului, Viorel TăJmaciu, a- 
flat lingă cronicar, hohotea 
la fiecare replică rememo-

Premiera teatrală „Pele și caii verzi“

VIRTUTEA SATIREI

miezul nopții" (parabolă csa- rînd înlîmplări și eroi reali 
re-1 parodiază pe dramatur
gul argentinian A. Cuzzani), 
M.M.I a cucerit publicul a- 
rădean (să sperăm că U.T.A. 
n-a retrogradat din acest 
motiv), mîine, în premieră 
absolută pe scena Teatrului 
de stat „Valea Jiului" se va 
desfășura comedia sa „Pele 
și caii verzi". M.M.I nu este 
un reflexiv — ne amintim 
de „Insula" a lui Mihail 
Sebastian în care apare ca 
personaj principal un fotba
list — ci un caustic, știe

Flori de armindeni
Să slrîngem la piept toate florile țării, 
un cîntec de pace și muncă vestesc. 
Niciodată lumina n-a fost mai frumoasă, 
Pe dulcele plai românesc.

Un gînd mai înalt, o faptă mai dîrză, 
Iți dărui din suflet, Armindeni, 
fi azi sărbătoare și vreau
să răsune cîntecul meu pretutindeni. 

Partidul îl cint, cint tovarășii, mei, 
smulgînd din adîncuri lumină. 
Și cint (dolarii și cint țara toată, 
Noi facem din patria noastră grădina1...

Ioan CHIRAȘ

Cuvîntui scamp, Partid 
Sa ne roi im privirea, ortac c, peste Vale 
în primăvara plină de fapte și culori 
se-aud trecind spre roade miresmele din 

flori 
se-aud cum cresc copiii în visurile tale 
Inmănunchind privirea de zîmbet și avînt, 
lumina prin virtute iși desfășoară plete, 
nimic nu-i mai de țară printre flăcăi și 

fete 
decît să fie brațul ce spunem în cuvînt 
Din piept adine de mină se-aud cum se 

deschid 
întinse 
de zările 

■' aprinse 
scump : 

PARTID
E ziua sa, cit veacul cu-uureolă vie 
de pace și-mp)iiiire sub cerul românesc, 
îl cinlă-nticg poporul: mlădițele cînd-cresc 
binecuv intă seva de-aleasă bogăție.

Ioan Dan BĂLAN

cărări de bogăție spre infinit 
cum .se cuprind cei vrednici

rostind în curcubee cu virilul

dă pe umerii, cadrelor di
dactice de la școala gene
rală. Un exemplu în acest 
sens. Incercînd revitalizarea 
formației de montaj, a bri
găzii artistice și grupului 
vocal se apelează la cele

în postura de antrenor-aiu- 
zator. Dinu Apetrei va de
veni curînd... titular, îi 
lipsește încă experiența 
compelițibltală, Mihai Clita, 
într-un rol stigmatizat și 
dificil, s-a decis, după vizio
nare, să ritmeze mai alert, 
să dezvolte gradai caricatu
rizarea directorului.

In ansamblu, vorba acti-
' vistului pe ramură Zambilă, 

piesa se constituie într-un 
succes de casă, subiectul 
generos, umorul suculent al 
textului și evoluția „unspre- 
zecelui"(ce coincidență voi
ta!) scenic îndeamnă la a- 
plauze, mai ales că regi
zorul Florin Fătulescu pe 
care-1 credeam doar Un me
ditativ îndrăgostit de Mihail 
Sebastian, punctează bine 
clenciuriie verbale, dinami
zează farsa. Inspirată ni s-a 
părut și scenografia, un a- 
devărat al doisprezecelea 
personaj al universului 
balistic, mai sînt însă 
realizat unele amănunte 
nice pentru a înțelege
naiul „dictat" de autor. Să 
adăugăm faptul că premiera 
va beneficia de auspicii fa
vorabile, în loja de onoare 
vor sta fotbaliștii diviziona
rei A Jiul. Tată deci că du
pă „Pluta Meduzei" din Pe
troșani își va începe carie
ra o nouă piesă de succes, 
care contribuie la înnobila-

(cică nu de Ja Jiul), comicul 
de limbaj se îmbină cu cel 
de situație, ritmul derulării 
solicită și condiția fizică a 
actorilor, doi dintre ei de
pășesc chiar; în sensul bun 
al cuvînlului, litera textului, 
i-aih numi pe Florin Plaur 
și Corvin Alexe. Șarjează 
plastic Mircea Pânișoară, llie 
Ștefan, de-a dreptul cuceri
toare Francisca Ionașcu, în 
rolul peteteristei Cristinel. 
Dramaturgul trăiește scene
le „de echipă", dar scoate 
iute,din teren (scenă) perso- rea prestigiului colectivului

. ............... teatral din Vale și Ia ani
marea templului Thaliei cu 
cit mai mulți... suporteri. In 
același timp, sperăm în ros
turile morale ale vitriolantei 
farse, deci actul artistic va 
duce la o decizie etică in 
culisele „sportului rege".

fot- 
de 

teh- 
fi-

Ion VULPE

Scena 
farsa i 
mea 
iui, în 
actorii 
Flonda, 
Clita, 
Pi nișoară 
prim plan) și 
zsosmarit De- 
lica, llie Ște- 
ian, Corvin A- 
lexe, Florin 
Plaur oferă o 
stanță din sta
rea nocivă, a- 
nacronică ca
re mai persis
tă în acest 
spoit.
loto: 1. I.ICIU

diti lu- 
iolbahi-

care
Virgil
Mihai

Mircea
(în

siunea celor îifdrituiți 
responsabilități in acest do
meniu depinde insă și nu
mărul celor care caută sa-și 
petreacă timpul liber la că
min In alte sale, mai măr
ginașe decit Istroniul, pre-

La căminul cultural din Iscroni

najele episodice, pe cele 
pozitive le înzestrează cu 
cita le morale, nu conving 
întotdeauna (inginera în
trupată de Maria Mirea). In 
plus, aceste personaje nu 
permit integrarea în grotesc, 
iată de ce, credem noi, 
Virgil Flonda, temperament 
sensibil simte

să-i intereseze pe oameni, 
cum se ocupă de educația 
aleislă, de răspîndirea 
nor cunoștințe științifice în 
riadul sătenilor etc.

Nu vrem să-l absolvim 
de vină pe profesorul de

Ur

Pe hîrtie scîrțîie... formalismul, care bruiază 
continuitatea actului cultural-artistic

greu.
să le

alte

Nu
Dar nu vrea ni- 
țină (acțiunile—

cuvinte, directo-

— Eu pun pe hîrtie. 
mi-e 
meni 
n ti.).

Cu
rul căminului se plînge de 
lipsa de sprijin din partea 
conducerii comunei. Cert 
este însă că, la Iscroni, e- 
xistă o optică greșită în 
ceea ce privește activitatea 
cultural-artistică. In pri
mul rînd, consiliul de con
ducere al căminului este un 
organism fantomatic. Apoi, 
ignorînd realitatea, se aș
teaptă ca toată responsabi
litatea actului creativ să ca-

< iteva învățătoare și educa
toare, numărul lor puțind fi 
epuizat pe degetele a două 
miini. Or, îndemnul secre
tarului general al partidu
lui nostru este ca tot i 
mulți oameni ai mumii 
participe Ia activitățile 
tural-arjistice, atît in 
tate de creatori, cit și 
beneficiari ai actului de 
tura.

— Nu prea vin oamenii, 
mărturisește slînjenit direc
torul.

Nu prea vin, pentru că 
nu sînt atrași. In fața unor 
uși ferecate cu lacăte ni
meni nu se oprește. De pa-

mai 
să 

cul- 
cali- 

de 
cul-

cum Paroșeni, Dealul Babii 
Cîmpu Iui Neag lucrurile se 
petrec altfel. Aici există u- 
nităti industriale, un șantier 
al I.C.M.M., U.M.T.C.F., de 
ce nu chiar A.U.T.L., mulți 
țărani cu gospodărie indivi
duală și muncitori. Or, a» 
cum brigada artistică nu-.și 
poate desfășura activitatea 
întrucît textul contractat cu 
„un profesionist" (de felul 
acelora care furnizează „sta
suri", contra bani) nu exis
tă. Brigada științifică, patro
nată mai mult de cadrele 
didactice, își programează 
acțiunile foarte rar, nu are 
în vedere probleme care

a

educație' fizică și sport, Teo
dor Trifa. Dimpotrivă, rele- 
yînd însă și unele merite 
ale sale — pregătirea for
mației de montaj a școlii 
din AninoaSa, laureată
Festivalului național „Cîn
tarea României", îi atragem 
atenția că nu trebuie să 
creadă că activitatea politi- 
co-ideologică și cullural-ar- 
tistică se poate desfășura de 
la sine, el doar „progra- 
mind-o" sau „contabilizînd" 
acțiunile. Dimpotrivă. In a- 
celași timp, comitetul co
munal de partid, consiliul 
popular comunal Aninoasa

au datoria de a analiza 
lent acest, domeniu de acti
vitate, de a atrage în con
siliul dc conducere al cămi
nului din Iscroni oameni de 
pasiune și inițiativă, pentru 
c^re revirimentul 
pesimismului unora) să

. producă, avînd ca urmare 
participarea largă a săteni
lor la programul de activi
tăți al acestui așezămînt 
cultural. O analiză atentă 
impune insă și măsuri efi
ciente, în primul rînd, o o- 
iientare lucidă, îmbunătăți
rea stilului și metodelor de 
muncă, o permanentă îndru
mare și control exigent, e- 
xercitate de organizația co
munală de partid, pentru ca 
activitatea 
ral — cu 
destul de bună, dar nefolo
sită (fond 
mente muzicale etc) să

pe 
aibă 
for- 

poa-

(contrai
■se

căminului cultu- 
o bază materială

de carte, instru-

nu se mai desfășoare 
„campanii", să nu mai 
un caracter festivist și 
malist Acest deziderat
te fi însă împlinit, repetăm 
doar cu oameni de pasiune 
și acțiune.

Ton FI ASTRU
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Escală la București a tovarășului 
Sekou Toure

(Urmare din pag. 1)

caturi de partid și de stat 
își string mîinile cu pri
etenie, se îmbrățișează cu 
căldură. La rîndul lor, cu 
aceeași căldură și cordiali

tate, se îmbrățișează tova
rășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Andree Toure.

Erau prezenți Kerfalla 
Cisse, ambasadorul Guine
ei, și Trifun Nikolici, am
basadorul Iugoslaviei Ia 
București.

Tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Andree Toure 
le-au fost oferite buchete 
de flori.

Pe platoul din fața salo
nului oficial, erau prezenți

numeroși oameni ai muncii 
din Capitală. Ei au ovați
onat pe cei doi conducători 
de partid și de stat, au a- 
clamat îndelung pentru în
tărirea prieteniei și colabo
rării româno-guineeze.

Escală la București a tovarășului Hua Guofeng
(Urmare din pag. 1)

blicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng 
au trecut în revistă garda 
de onoare.

Mii de locuitori ai Ca
pitalei, aflați la aeroport, 
au ovaționat îndelung, au 
scandat „Ceaușescu — Hua 
Guofeng", exprimînd și în 
acest mod, sentimentele de

stimă și prețuire pe care 
Ie nutrește poporul român 
față de poporul chinez, sa
tisfacția cu care România 
socialistă întîmpină aceas
tă nouă întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Guofeng menită să 
dea un nou impuls dezvol
tării relațiilor de colaborare 
multilaterală româno-chine- 
Ze în interesul celor două 
popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

Convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 

și Hua
In cursul serii, între to

varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Guofeng 
au avut Ioc convorbiri.

La convorbiri au partici
pat tovarășii Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Virgil Ca-

Guofeng
zăcu, Paul Niculescu, Ște
fan Andrei.

Au luat parte, de ase
menea, Ji Pengfei, Zhang 
Haifeng și Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

Institutul de mine Petroșani 
organizează în data de 23 mai 1980, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi :

— un subinginer constructor
— un contabil principal

— un bibliotecar principal cu studii 
medii

— un tehnician electromecanic.
De asemenea, încadrează direct sau 

prin transfer :
— trei strungari
— un tîmplar 

un electrician
— un instalator încălzire centrală
— un pompier. 1
Condițiile de încadrare și retribuire sînt

conform Legii nr. 12/1971 și Decretului nr 
188/1977,

Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și 
relații suplimentare — telefon 42973.

0 rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 

gerpres). — După trei zile 
de discuții și consultări, 
membrii Consiliului de 
Securitate al O.N.U. au a-

■ doptat, cu 14 voturi pen
tru și o abținere (Statele

Unite), o rezoluție prin ca
re cere Israelului să revină 
asupra hotărîrii de expulza
re a primarilor arabi pa
lestinieni din orașele He
bron și ITalhoul, din Cis-

Experiențe cu o rachetă purtătoare
BEINJING 9 (Agerpres).

— Agenția. China Nouă a 
fost împuternicită să anun
țe că R.P. Chineză va efec
tua, între 12 mai și 10 iunie 
1980, experiențe cu o ra
chetă:. purtătoare, lansată de 
pe teritoriul chinez 
zonă cu 
marine, 
Punctul 
se află 
la 7 grade 0 minute latitu
dine sudică și 121 grade 33

o rază de 
din marea 
central al 
în Oceanul

într-o 
70 mile 

liberă, 
regiunii 
Pacific,

minute longitudine estică. 
Nave și avioane chineze vor 
desfășura unele operațiuni 
în această regiune. Pentru 
securitatea navelor și avioa
nelor care trec prin zonă, 
— menționază agenția — 
guvernul chinez solicită gu
vernelor țărilor interesate 
să avertizeze navele și a- 
vioanele lor să nu intre în 
zonă și în spațiul aerian 
respectiv în perioada efec
tuării experienței.

iordania, precum și a jude
cătorului islamic din He
bron.

Rezoluția „cere guvernu
lui Israelului în calitate de ' 
putere de ocupație să anu
leze aceste măsuri ilegale 
și să faciliteze reîntoarce
rea imediată a liderilor pa
lestinieni expulzați, astfel 
îneît aceștia șă-și poată re
lua funcțiunile pentru care 
au fost aleși și numiți".

Protest libanez
NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 

gerpres). — Libanul a re
mis Consiliului de Securi
tate al O.M.U. un protest 
energic în legătură cu re
centul raid israelian în su
dul teritoriului libanez. Re
prezentantul permanent al 
Libanului la O.N.U., Ghas- 
san Tueni, a declarat, cu 
acest prilej, că guvernul 
său își rezervă dreptul de 
a cere convocarea Consiliu
lui de Securitate în cazul în 
care vor avea loc noi a- 
tacuri israeliene.

&

LA ALGER s-au încheiat 
lucrările celei de-a 3-a ple
nare a C.C. al Partidului 
Frontul de Eliberare Națio
nală, care a examinat pro* 

■ blame privind dezvoltarea 
ANIVERSAREA A 2050 Algeriei pe plan politic, e- 

conomic, social și cultural.
LA BAGDAD ș-au încheiat 

convorbirile dintre Izzat 
Ibrahim, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Irak, și 
șeicul Aad Al Abdullah Al 
Sabah, prințul moștenitor și 
primul ministru al Kuweitu
lui, aliat Intr-o vizită ofici
ală în capitala irakiană. Au 
fost analizate posibilitățile 
extinderii relațiilor dintre 

cele d >uă țări pe multiple 
planuri.

UN URAGAN VIOLENT, 
însoțit de transporturi de 
nisip, s-a abătut asupra zo
nelor de est ale statului 
indian l ttar-Pradesh. In ur
ma a< estuia și-au picrduL 
viața aproximativ 100 de 
persoane, iar peste o mie 
au fost rănile. Viului a a- 
variat linii de înaltă tensiu
ne, determinind izbucnirea 
unor incendii.

Guvernul a luat măsuri

19,00
19,25
19,45
20,30

12,20
13,00

Teleșcoala.
Film artistic 
aici nu se trece" 
(reluare).
Tineri interpret!. 
Mozaic cultural-ar-

tistic-sportiv.
18,25 Săptămîna politică.
18,45 Muzică patriotică 

și revoluționară. 
Telejurnal. 
Dosarul energiei. 
Teleencidopedia. 
Maeștri ai artei in
terpretative româ
nești.

20,50 Film artistic : „Sut- 
jeska" — producție 
a studiourilor iu
goslave.

22,40 Telejurnal.

I

DE ANI de la constituirea 
primului stat dac centrali
zat și independent a prile
juit la Londra organizarea, 

. sub patronajul Centrului 
Marea Britanic — Europa 
de Est și al Academiei bri
tanice a colocviului de .is
torie româno-britanic „Da
cii și locul lor în istoria 
Europei în epoca lui Bu- 
rebista".

LA BUDAPESTA ' s-au 
deschis lucrările .sesiunii 
Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii. La lucrări par
ticipă peste 200 de delegați 
din aproape 80 de țări, în
tre care și România, pre
cum și reprezentanți ai mai 
multor organizații interna
ționale. Pe ordinea de zi. 
a sesiunii figurează proble
me alo luptei împotriva pe
ricolului de război, pentru 
încetarea cursei înarmări
lor, pentru destinderea in
ternațională.

PREȘEDINTELE REPUBLI
CII ELENE, Constantin Tsa- 
tos, l-a însărcinat, vineri, 
pe Gheorghe Rallis, — ca
re a fost ales, joi, în func
ția do lider al partidului 
de guvernămînt, Noua De
mocrație — cu formarea 
noului guvern, informează 
agenția 'A.N.A. El îi va 
succede lui Constantin Ca- 
ramanlis, președinte ales al 
Republicii Elene.

IA 13 MAI, se va desfă
șura la Bruxelles o reuniu
ni a miniștrilor pentru pro
blemele energiei din țările 
membre ale C.E.E. Miniștrii 
vâr" examina cu precădere 
problemele legate de apro
vizionarea „celor nouă“ cu 
produse petroliere, în even
tualitatea unei noi crize.

pentru ajutorarea vi< timeior 
și pentru repararea instala
țiilor avariate.

AGENȚIA A.D.N. infor- 
meză ca, în timpul șederii 
lor la Belgrad, Erich Hone- 
ker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, 
și Helmut Schmidt, cancela- 
rul federal al R.F. Germa
nia, au avut un schimb de 
păreri în probleme actuale 
ale situației internaționale, 
în special ale continuării 
procesului de destindere în 
Europa, ale limitării înar
mărilor și ale dezarmării, 
precum și în probleme ale 
dezvoltării în continuare a 
relațiilor dintre cele două 
state germane.

VINE CIRCUL I
Circul de stat București 

prezintă începînd din 10 mai 1980, 
pînă în data de 15 mai,

MARELE SUCCES INTERNATIONAL 
„BRAVO CIRCUL" '

In spectacol senzaționale dresuri de lei 
senegalezi, urși, cai, cîini, acrobații la mare 
înălțime, iluzionism și alte numeroase atrac
ții, cu participarea renumitilor artiști ma
ghiari DUO RYTMUS

de la Circul Mare din Budapesta
Rețineți : spectacolele au loc zilnic la 

orele 16 și 19,30, iar duminica și la ora 10.
Circul este instalat în cartierul Aero

port.
Nu uitați ! Procurați-vă din timp bilete 

de la casele circului.

întreprinderea minieră Dîlja
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de
— șef birou administrativ.
Concursul va avea loc în ziua de 20 

mai 1980, ora 10 la sediul I.M. Dîlja — stra
da Cărbunelui nr. 20.

Condiții de participare la concurs și re
tribuire conform Legii nr. 12/1971 și De
cretului 280/1979. “

T. C. IND. CRAIOVA
Șantier 6 Instalații 

cu sediul în Craiova, 
strada Prelungirea Severinului nr. 172, 
încadrează pentru lucrările din Lupeni, 

următorul personal muncitor :
— muncitori necalificați
— instalatori sanitari și de încălzire 

centrală
— sudori electrici și autogeni
— lăcătuși construcții metalice.
încadrarea se va face conform Legii 

nr. 12/1971 și Legii 57/1974. Relații supli-, 
mentare la Biroul P.LR. al Șantierului 7 Lu
peni, cu sediul în Lupeni, strada Brăii nr. 1, 
telefon 135
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