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Plecarea în R.P. Polonă a delegației 
condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, care va participa 
la Consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Pe șantierele din Lujeni se pot turna, zilnic, 50-60 mc
betoane, dar sînt șl zile Tn care ou se toarnă nimic

Aprovizionarea cu materiale 

nu răspunde cerințelor!

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a plecat, marți, după-amia- 
ză, în R.P. Polonă, pentru 
a lua parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic 
tativ al ..statelor 
pante la Tratatul 
Varșovia.

Tovarășul
Ceaușescu este însoțit de 
tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic

Consul- 
partici- 

de La

Nicolae

Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernu
lui, Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, și gene- 
ral-maior Constantin 
tea nu, membru al 
P.C.R., ministrul 
naționale.

La plecare, pe 
tul Otopeni, 1

Ol-
C.C. al 
apărării

aeropor- 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Ion 
Coman, Nicolae Constau-, 
tin, Constantin Dăscălescti. 
Janos Fazekas, Ludovic Fa* 
zekas, Cornelia Filipaș, Pe* 
tre Lupu, Paul Ni.culescu, 

Gheorghe Oprea, Gheorghfli 
Pană, Ion Palan, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Tro-

(Continuare în pag. a 4-a) U
< ■

La Lupeni sînt pre\ ăzu- 
te .să fie coiistruite 733 de 
apartamente în anul 1980. 
Pentru realizarea acestui 
volum mare de lucrări au 
fost asigurate, predate și 
confirmate documentațiile, 
a fost deschisă finanțarea 
și sînt asigurate decontă

rile lucrărilor, cu o singu
ră excepție — blocul K2 B 
de 66 apartamente.

Constructorii și-au eșalo
nat și 
tea pe 
Astfel, 
T.C.H.

A2, A7

desfășurat activita- 
obiective precise, 
constructorii do la 

execută blocurile
și 17, 

a\ ind de fi- 
îmiizat in to
tal 272 de a- 
parlamente. Un grup 
constructori vc-niți de 
Deva execută blocurile 
și 15, însumînd 75 de 
partamente. Un număr 
portant de apartamente îl 
execută constructorii de la 
T.C.L Bacău, T.C.L Cluj, 
T-.C.1. Bihor, T.C.T: Pitești, 
respectiv blocurile- 12, 13, 

.14 și 16. Spre deosebire de 
constructorii care se plîiu; 
de lipsa de forță de mun
că, cei venifi în Valea Jiu
lui de pe alte meleaguri 
sînt bine dotați cu utilaje 
și dispun de forța de muncă 
necesară. . „In condițiile pe 
care le aveai în ceea ce 
privește utilajele și forța

de muncă pe șantierul din 
Lupeni — ne-a declarat to
varășul ing. Andrei Gabor, 
diriginte al șantierului Lu
peni și reprezentant al be
neficiarului — ar fi posi

bil să turnăm zilnic 50—60 
mc de 
zile în 
nimic11, 
acestei 
tîlnit pe șantier 
incredibile. La blocul 12, 
șeful punctului de 
ing. I. Bucătaru, a 
încă din decembrie

betoane. Dar 
care nu
Murgind pi 
afirmații,

sînt 
se toarnă 

țp firul 
am în- 

lucruri

Jucru, 
lansat

anul

investițiile
de 
la 

A6
a-

im-

trecut comenzi pentru plan- 
șoe de beton. Planșeele în 
cauză sînt necesare pentru 
acoperirea subsolului. Ne- 

■ fiind acoperit subsolul, nu 
se pot turna betoanele în 

c o f r a j e 1 e struc
turii de rezistență. Lucrul 
stagnează în .această fază. 
Planșeele soliei!al»' și. re- 
solicitate n-au sosit nici 
prezent.

•Din motive similare, 
blocul 15 nu s-a putut 
cepe lucrarea secțiunii 
colț. In multe puncte 
lucru există diafragme,

lipsește... betonul. Oameni 
și utilaje așteaptă ore și 
uneori chiar zile în șir să 
primească anumite materia
le, 
de 
că
tul 
gurat. Fiecare grup de lu-

în

la 
în
de 
de 

dar

Și 
Se 

unei
Lu-

con-

care de 
s-a mai 
în ziarul 
tru, dar 
nici un

eierea vizitei in tara noastră 
a tovarășului Kim Ir Sen

au sosit împreună la ae
roport.

Numeroși bucureșteni 
prezenți aici au ovaționat 
îndelung pe cei doi con
ducători de partid și de 
stat. Ei și-au exprimat pro
funda satisfacție față de re
zultatele rodnice ale con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, față de înțelegerile 
importante convenite, care 
vor impulsiona și mai pu
ternic dezvoltarea bune
lor relații dintre partidele 
țările și popoarele noastre, 
vor conferi dimensiuni tot 
mai largi, un conținut mai 
bogat conlucrării lor

pe care a 
țara noastră, 

tovarășului 
secre-

pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale, 
în interesul comun, 
cauzei 
mulul

Cei 
partid 
puns cu căldură aclamați
ilor mulțimii.

Tovarășul Kim Ir Sen 
și-a luat apoi rămas bun 
de la persoanele oficiale 

române venite să-l conducă.
La scara avionului, tova

rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen și-au luat un 
călduros rămas bun, strîn- - 
gîndu-și mîinile cu cordia- , 
litate, îmbrățișîndu-se cui 
prietenie.

al 
generale a socialis- 

și păcii,
doi conducători de 
și de stat au răs-

După vizita 
efectual-o în 
la invitația 
Nicolae Ceaușescu, 
tar general al Partidului
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co- 
reeâ, președintele Republi
cii Populare Democrate Co
reene, a părăsit Capitala.

Ceremonia -plecării a a- 
vut^Loc pe aeroportul 
topeni.

Tovarășii 
Ceaușescu

cru al constructorilor ve- 
niți din alte județe dispu
ne de mijloace proprii dp 
transport. Ce folos însă 
dacă pentru șantierul din 
Lupeni, betoanele se trans
portă de la... Vulcan 

chiar de la Livezeni.
simte nevoia acută a 
stații de betoane la 

peni, acolo unde prinde
tur, comparativ cu celelal
te localități din Valea Jiu
lui. cel mai marc număr de 
apartamente. Fapt despre 

altfel 
scris 
nos- 
fără

rezul
tat, pentru că nu s-a luat 
pîuă în prezent nici o măsu
ră în această direcție.

In asemenea condiții, be
neficiarul garantează pentru 
semestrul I, „realizarea . a 
167 de apartamente, repre- 
zentînd 25 la sută din pla
nul anual 
Este greu 
condițiile 
nei bune 
faze de execuție a puncte
lor de lucru, că restul de 
75 la sută 
realizat în 
și IV. Iată 
prioritățile 
Lupeni se înscriu 
■hună aprovizionare cu 
teriale, organizarea unei 
ții proprii de betoane, care 
ar asigura nu numai acce
lerarea ritmului de execu
ție, ci și însemnate econo
mii de -timp și carburanți.

de apartamente11, 
de- crezut, în 

neasigurării u- 
aproviz.ionări, pe

O-

\ ir o 1 
și Kim Ir

a e
Sen

J.F.A. „VISCQZA" LUPENI

CentenarO jumătate de mttion lei economii la 
cheltuielile materiale

Luna aprilie a constituit pentru filatoarele și chi- 
miștii fabricii „Vîscoza11 din Lupeni o lună rodnică, pla
nul producției fizice fiind depășit cu 4 tone fire artifi
ciale. Semnificativ -pentru creșterea eficienței economice 
.a întreprinderii este efortul creator depus de colectiv 
pentru reducerea cheltuielilor materiale, în primele pa
tru lu,ni ale anului înregistr.îndu-se aici economii -față de 
cheltuielile planificate de peste o jumătate de milion' 
lei, respectiv peste 20 lei pe fiecare l-00i) lei producția 
marfă. Calea principală a obținerii acestor economii este. 
.producția în atelierele proprii, cu posturi reduse a pie
selor de schimb necesare instalațiilor de preparare și pre
lucrare a firelor artificiale.

din plan va fi 
trimestrele in 
de ce, printre 
șantierelor

o
Ca o coincidență, 

luna mai, luna exploziilor 
ilorale U a prcxestirli 
roadelor viitoare, come
morăm amintirea poetu
lui national intrat în 
universalitate, ludor Ar- 
ghezj, imul dintre cele 
mai zbuciumate destine 
poetice ale literaturii ro
mâne din secolul nostru.

De oblrșie din Cărbu- 
neștii .Goriului, Arghezi 
ș-a lor mal și <a creat j.n 
spiritul iubirii de om, 
scrisul său a lost și ră- 
mlne un model de impli
care socială, deziderat . 
maior și absolut necesar

din 
mai 
ma- 
sta-

Este o stare de lucruri 
netolerat, mai ales da- 

_se are in vedere și tap
ei transportul este asi-

Ș

.5-

VMwel «nR<ur
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nicii 
tură 
din 
drul 
„ Trib ti uei deinocra țief

Pr aduse 
agmlimeatate 
pentru populație
Mai mult de 500 000 

lei peste prevederi, a- 
ceasta este valoarea 
mărfurilor care au fost 
puse la dispoziția popu
lației din orașul Vul
can peste sarcinile pla
nificate, de la începutul 
anului, de către comple 
xul GOSTAT din loca 
litate (unitatea corner 
cială nr. TI, Nicolae 
Croiloru, șeful comple
xului). Căile care au 
condus lu aceste rezul
tate: bună servire, so
licitudine și .aprovizio
nare ritmică cu .mărfu
rile cele mai solicitate 
de cumpărători în acest 
sezon — legume proas
pete de seră, produse 
agroalimentare de bază 
pentru populație.

Tehnicianul 
principal, Le- 
witin Iărcașu, 
subinginerul 

Ion Tirim 
tehnicianul A- 
lexandru Hai- 
du pregătind 
proba unui e- 

leclromotor 
ASAM în la- 
bgratorul d 
elect rosei uri- 

■tate al 
C.C.S.M. 

Tcoșani.

Pentru 
îmb unătățirea 

circulației
In Piața Victoriei

Petroșani se desfășoară 
ample lucrări pentru îm
bunătățirea circulației ru
tiere. Astfel, fluxul de 
circulație pe trei benzi 
va fi îndreptat spre sta
ția PECQ, în vreme ce 
pe actualul spațiu de 
parcare a autoturismelor 
va funcționa stația finală 
a A.LLT.L. Echipa condu
să de Nicolae Stoica de 
la Secția drumuri a 
E.G.C.L. va amenaja tot
odată o mare platformă 
de parcare a autoturis
melor în apropiere. Lu
crările, am fost informați, 
vor fi finalizate în maxi
mum două săplămîni.

Tribuna democrației"
Astăzi, începînd de 

la ora 18, în sala ar
telor, științei și leh- 

a Casei de cul- 
a sindicatelor 

Petroșani, în ca- 
maniiesSăriîor

se va desfășura 
dezbatere pe tema 
„Cops ii i ii e oa m eriilor
muncii, expresie 
democratismului
cbi iduc e r ca societă

ții noastre’1.

perioa-dei de viscole is
torice in care a trăit.

A intrat în conștiința 
celor mari și mici pentru 
că de la „Zdreanță" și 
pînă la pamîlet, de la 
poezia de dragoste pini, 
la cca încărcată de sen
suri critice la adresa 
josniciei burgheze, Ar-' 
ghezi s-a dovedit a ii un 
om al timpului său și pi 
celor viitoare. condiție 
siiie-qua-.nori a pereni
tății operei literare.
Vor mai trece ani și 

ani, dar atitpnil volume-; 
lor „Cuvinte poli ivite- , , 
.Cântare omului'1, ■
,Frunze'' și cile altele, 
va rămine in patrimo- 
aiul marilor valori artis- ■ 

un‘, 
un r. 
al ■ 
cu ■

ice ale lumii, nu ca 
simplu nume, ci ca 
element de referință 
literaturii unui popor
deschidere sare orizon
turile cunoașterii, spre 
tot ice este Înaintat și 
progresist.

Mircea BUJORESCU
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{ Experiența cîștigată în adaptarea, întrej temelie sigură

j Economiei naționale -
Programul de mecanizare a lucrărilor din subteran

— elaborat la indicația conducerii partidului, a secreta
rului «ău general — .și confirmă pe deplin viabilitatea, 
ctovedindu-se calea cea mai sigură, unică de fapt, pen
tru realizarea creșterilor mari de productivitate a mun- 
eu și, pe această 1 .axă, ale extracției de cărbune, prevă
zute pentru mineritul Văii Jiului. In introducerea și cx- 
irderea mecanizării colectivele miniere din Valea Jiului 
au obținut rezultate concludente, precum și o valoroasă 
experiență în introducerea, montarea, adaptarea și 
exploatarea utilajelor, in organizarea producției pe mă
sura cerințelor tehnologiilor avansate. Totodată, însă, 
înfăptuirea programului de mecanizare se dovedește un 
proces complex care ridică în îața fiecărui colectiv mi
nier probleme de mare acuitate, uneori dificile, a căror 
rezolvare „din mers" solicită strădanii susținute, efort 
creator, spirit novator, condiționînd, de fapt, reușita, e- 
îiciența întregii acțiuni de mare anvergură care este 
mecanizarea. Or. pe tr i aceasta este necesar un larg 

■schimb de opinii, un permanent 
' schimb de experiență intre toate colectivele mi- 
i niere. Tocmai în acest scop, al generalizării experien- 
i lei câștigate, în dorința de a facilita un larg schimb de 

opinii în soluționarea problema! cii atît de complexe a 
mecanizării, ziarul nostru a inițial acțiunea de presă 
„MECANIZAREA COMPLEXĂ — producție, producti
vitate. eficiență". Tot în acest scop am organizat și o 
masă rot“ndă la care am invitat cadre cu responsabi
lități în construirea, introducerea, adaptarea și exploa
tarea complexelor mecanizate — directori, directori 
tehnici și ingineri șeii electromecanici, maiștri și tehni
cieni, șefi de brig dă și de formații service. Prin bogă
ția de idei, de probleme abordate, consfătuirea și-a do
vedit cu prisosință utilitatea.

Redăm, în continuare, sinteza intervențiilor, a opi- 
uilor exprimate de invitați la masa noastră rotundă.

Sîndire în

Ing. RADU TOMESCU, 
directorul minei Livezeni :

Avem un singur complex 
în funcțiune și vom intro- 

.duce, în acest an încă do
uă, iar la sfîrșitul trimes
trului I al anului viitor pro
ducția extrasă mecanizat 
va ajunge, la mina noas
tră, la aproape 80 la sută. 
Prin urmare, experiența pe 
care am acumulat-o pînă 
acum și o vom dobîndi în 
continuare va fi hotărîtoa-

Utilajele trebuie adaptate la condițiile de zăcămînt

ing. TITUS COST ACHE, 
. rector tehnic I.M. Lupeni:

Mecanizarea complexă a 
orarilor din abataj la mi-
■ Lupeni a început in a- 
îl 197?. De atunci, colecti
vi nostru se preocupă 
rnținuu de adaptarea uti- 

■> elor la condițiile de ză- 
"cnînt. De exemplu. Primul 
implex Lupeni 1 diferă 

•racle mult de Lupeni 2 și

acesta de Lupeni 5. In ce 
sens ? Primul nu avea com
bină, i-am adaptat una, la 
ultimul am îmbunătățit subs
tanțial sistemul de pășire 
etc. Apoi am continuat ac
țiunea de adaptare a dife
ritelor tipuri de combine 
pe diferite tipuri de trans
portoare. Vreau să subli
niez faptul că noi ne preo
cupăm de adaptarea uti
lajelor Ia condițile de ză
cămînt, specilice fiecărui 
strat, încă de la suprafață, 
în atelierul mecanic și nu 
după ce introducem utilajul 
în subteran. Legat de acest 
lucru, trebuie să specific că 
nu se introduce în subteran 
nici un utilaj (complex, com
bină, transportor) pînă nu 
este bine cunoscut de oame
nii care-1 exploatează. 
Rezultatul acestei măsuri 
s-a concretizat in reduce
rea pînă la minimum a du- 

'ratei de stagnare a utilaje

Rezei ve sînt —

lor și, implicit, la sporirea 
producției de cărbune.

In prezent, unitatea noas
tră este dotată cu trei com
plexe mecanizate tip SMA 
construite la I.U.M. Petro
șani. Cert este că și intre 
acestea este o mare deosebi
re. Despre ce este vorba? 
Printr-o strînsă colaborare 
cu constructorul, care s-a 
dovedit receptiv la propu
nerile noastre, am ajuns să 
îmbunătățim sistemul de 
susținere și de stabilitate, 
utilajul pulînd să lucreze pe 
înclinații ale stratului de 35 
de grade. Urmarea fireas
că a acestei colaborări : 
creșterea productivității în 
abataje ; cu aceste utilaje 
obținem randamente de pes
te 15 tone pe post. Așa 
stînd lucrurile, pot să spun 
că adaptarea utilajelor la 
condițiile de zăcămînt spe
cifice fiecărei unități mi
niere trebuie să fie o' preo
cupare permanentă și exi
gentă a fiecărui colectiv.

perspectivă
re pentru anul viitor. în 
acest domeniu de activita
te, al mecanizării complexe. 
Ceea ce realizăm astăzi, o 

lacom cu gîndul la viitor, 
Ia perspectivă. Ne stră
duim să eliminăm defecțiu
nile ce apar pe iluxul de 
transport și pe care îl vom 
trece de la transportoarele 
cu raclete, la transportoa
rele cu covor de cauciuc. 
Creăm cai de acces cores
punzătoare pentru introdu
cerea complexelor mecani
zate, ne preocupăm dc rea
lizarea unei camere de 
montaj, care să corespun
dă întrutolul scopului pen
tru care a fost construită. 
Toate aceste necesități 
le-am. desprins din expe
riența pe rare am dobîn- 
dit-o pină acum in ex
ploatarea complexului pe 
care’îl avem in funcțiune. 
In abataj nu am avut de

fecțiuni. majoritatea nea
junsurilor cu care ne-am 
confruntat au fost provo
cate din cauza transportu
lui subteran.

Un alt aspect, o altă pro
blema spre rezolvarea că
reia ne vom concentra 
preocupările este policali
ficarea oamenilor. Minerul 
de astăzi trebuie să cu
noască în mod neîndoiel
nic mai mult decît minerul 

ele ieri. El trebuie să aibă 
cunoștințe de mecanică, 
lăeătușerie, energetică și 
hidraulică, iar electrolăcă- 
tușul trebuie să posede cu
noștințe în domeniul mine
ritului. Policalificarea tre
buie privită — și noi o 

privim ca o necesitate; strin- 
gînd în minerit.

^trebuie bi

Sing. EMIRI*. GERGELY 
S.S.H. Vulcan:

Specificul unității noas
tre este repararea și între
ținerea utilajelor din dota
rea în’reprinderilor minie

re. In prezent ne ocupăm 
jde confecționarea a dife
rite piese de schimb pen- 
ttru aceste uilaje. de intro
ducerea și montarea com
plexelor mecanizate în sub-

an. Pină la ora actuală 
nu am reușit să facem to- 

să răspundem cu promp
titudine tuturor solicitări- 

adresate de unitățile 
minieie. Pentru desfășura
rea în bune condiții a a- 
cestei activități I.R.I.U.M.P. 
are nevoie în primul rînd 
de dotare tehnică, de ma- 
șini-unelle de înaltă tehni
citate. Apoi trebuie im

pulsionate?, de către forurile 
tutelare, activitatea de des
chidere, a investițiilor, de 
asigurare a capacității pro
ductive.

Referitor la calitatea pro
duselor executate de colec
tivul nostru, putem spune? 
că dispunem de însemnate 
rezerve care, bine valorifi
cate, vor duce la o mai bu
nă-siguranță a utilajelor 
în exploatare. In această 
direcție . comitetul de
partid, conducerea unității 
au întreprins măsurile me
nite să ducă la îmbunătă
țirea întregii activități.

Securitatea în subteran, 
în pas cu cerințele

Ing. MIHAI PATRAȘCU, 
șeful laboratorului aeraj — 

metan — focuri, din cadrul 
C.C.S.M.:

Noi, cercetătorii din do
meniul securității muncii 
sînlem alături întotdeauna 
de colegii din producție și 
oricînd le stăm la dispoziție

pentru a le veni în ajutor, 
pentru că intensificarea 
mecanizării, în general, pre
supune și noi măsuri de 
securitate a muncii, adap
ta e noilor condiții de lu
tru. Poale că este necesar 
să se. întocmească un pro
gram de lucru amănunțit 
pentru lucrările unde se in
troduce mecanizarea, pro
gram de lucru din care să 

nu lipsească, spre exemplu 
profila] geolog e ce urmea
ză să fie străbătut și sis
temul de aeraj. Nu odată 
s-a întîmplat ca sistemul 
de aeraj în lucrările, meca
nizate să fie defectuos, 

creînd probleme neplăcute.
Cunoașterea din timp, a- 
măuunțită, a condițiilor ge
ologice dă posibilitatea ale
gerii utilajului care să co
respundă cel mai bine și 
din pu ci de vedere aî 
normelor de proiecție a 
muncii.

Din propunerile particip
9 Principiile de funcționare și modul de întreținere al utilaje 

trebuie bine cunoscute de către tot personalul muncitor, înainte de 
frdoncerea acestora în mină. \ < :

• Camera de montaj din subteran trebuie bine plasată și^ot 
corespunzător cu dispozitive necesare montării și demontării. Nur 
astfel se creează condiții pentiu viteze avansate de montare.

• In condițiile dezvoltării mecanizării, atelierul mecanic al mii 
lor să ia pe cont propriu confecționarea unei game mai variate de p 
se de schimb necesare utilajelor din dotare. Recondiționarea unor I 
se și subansamble trebuie să îie o preocupare de căpălîi a fiecărui - 
lectiv de muncă.

• Combinatul minier Va'ea Jiului să ia măsuri pentru asigurai 
din limp a documentațiilor pentru fiecare utilaj introdus în mină.

• In vederea executării unor utilaje cu înalt grad de tehnicile 
cercetătorii și proiectanții să fie mai aproape de constructorii de uti

Ing. IOSIF KELEMEN. di 
reclor I.U.M. Petroșani :

Constructorii de utilaj 
acționează cu hotărîre și 
responsabilitate comunistă 
penlru a înfăptui progra
mul de mecanizare a lu
crărilor din subteran, pro- 
grahi inițiat de conducerea 
superioară de partid și de 
stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului.

In acest an, I.U.M.P. a li
vrat unităților miniere din

0 mai bună colaborări
cercetare - proiectare - ci

Vale cinci complexe me
canizate. Firesc, ne-am 
străduit și ne străduim ca 
acestea să fie livrate la 
timp și dc bună calitate. 
Este bine cunoscut faptul 
că în ceea ce privește cons
trucția dc utilaje, moderne 
de mare randament, noi 
sintem abia la început, că 

avem nevoie de capacități 
al căror termen de punere 
în funcție trebuie devansat. 
In acest sens este necesar 
un sprijn mai susținut din 
partea forurilor superioare. 
Cu toate, acestea, colectivul 
nostru depune un efort 
susținui privind scurtarea 
duratei de asimilare a uti
lajelor, confecționarea 
SDV-urilor necesare proce
sului de producție. Consi
derăm că este necesară în
să o mai bună colaborare 
între cercetare — proiec

tare — co 
proiectanți 
mai aproa 

Un alt 
de mecani 
Jiului este 
selor de s 
jelor de 

Avînd in v 
nu poate .? 
clin motiv 
rința unit 
credem că 
I.R.I.U.M.P 
sarcinile 1 
ție. De a 
să mai ai 
prinderile 
tea să p 
rea pe coi 
game mai 
subansaml 
este cu
cu cit m 
rilor din 
te o ampl 
cadrul fie
niere.

•perajie, oameni temeinic pregătiți
Ing. MIRCEA POPESCU, 

inginer șei I.M. Aninoasa:
Cu toace că la mina A- 

ninoasa producția extrasă 
mecanizat este de 30 la su
tă din totalul producției, to
tuși mai sint însemnate re
zerve privind modul de in
troducere. montare și ex
ploatare a complexelor me
canizate. In momentul de 
față in cadml sectorului t 
in straiul 3 avem in -ex
ploatare trei complexe me
canizate, pînă la finele a- 
nului 1980 intenționăm sa 
mecamzăm și stratul 18. In 
acest sens comitetul de 
partid conducerea unității 

au luat o serie de măsuri 
privind pregătirea din timp 
a lucrărilor miniere. Intru- 
cît camera de montaj din 
subteran nu mai corespun
de actualelor cerințe a- 
yem in vedere confecționa
rea unei noi camere pe ca
re s-o dotăm cu utilaje do 
mică mecanizare, cu dispo
zitive și sculele necesare 
Operațiunii de montare. Pa
ralel cu aces'e activități, 
ne preocupăm de califica
rea și policalificarea cadre
lor de specializarea lor pe 
faze de operațiuni, mecani
zarea are nevoie de oameni 
temeinic pregătiți. Consider 
de un real folos sprijinul 
acordat nouă de mina Lu-, 
peni în această direcție.

Avem multe rezerve în 
ceea ce privește organiza
rea producției si a muncii, 
întărirea ordinii și disci

plinei, rezerve pe care sîn
lem hotărîți să le valori
ficăm in mod creator. Ne 
intensificăm preocupările 
privind adaptarea utilajelor 
ia condițiile de zăcămînt. 
Consider că toate aceste 
probleme sînt pe măsura 
capacității de muncă a co
lectivului nostru, colectiv 
care s-a angajat, plenar în 
atingerea scopului propus.

ION COJOCARIU, mi
ner șef de brigadă, I.M. Lo- 
nea :

La mina noastră au fost 
experimentate mai multe 
tipuri de complexe și 
ne-am convins că nu toate 
se pretează Ia condițiile 
geo-tectonice pe care le 
avem. Cu tipul de com
plex pe care brigada îl are 
acum în dotare lucrăm 
aproximativ 15 luni și am 
obținui în tot acest timp 
rezultate bune cu el In 
această perioadă am fost

Preocup, 
șurile sta
tul de p, 
rea între} 
materiali?, 
de utilaje 
citate, in 
tenței teh 
Construct, 
nier sînt 
nătățeascl 
țile tehn 
utilajelor, 
acest fel 
ducției

Compl 
exploi 
nevoiți : 
două fuj 
transport 
avut pro 
banc făr 
capul dc 
utilajul 
trebuie 
încă de 
sonal 
montare, 
nu am 1 
nestrîns, 
re să ni 
cum trei 
rectă și 
nală, înt 
zătoare a 
terminat 
jutorul 
a minei, 
nit îp .al 
avea dc 
va fi 
transpor 
respunz: 
exploata 
Repet



vv:;

ginerea și exploatarea utilajelor miniere, 
centru a asigura

1 Acțiunea de presă a ziarului nostru

MECANIZAREA COMPLEXĂtot mai mult cărbune j t^PRODUCWMT£f EfKOM |

anților la masa rotundă
r • Privind dotarea cu utilaje de mică mecanizare, specialiștii să 

stabilească necesarul și prioritățile privind confecționarea acestora, pre
cum și unitățile care trebuie să le execute.

s
i

• Să se cunoască cu precizie condițiile din subteran și apoi să se 
creeze utilajele, iar pe cit posibil, să li se aducă îmbunătățiri, adaptări 
după necesități, și abia după aceea să fie introduse în mină.

• Trebuie stăruit pentru a armoniza mai bine compartimentele mi
nier și electromecanic pentru a le uni eforturile în vederea creșterii 
eficienței utilajelor, a întregii activități productive.

• Fiecare colectiv să dovedească mai multă deschidere, mai multă 
receptivitate pentru a prelua și aplica creator experiența cîștigată în 
Valea Jiului.

-- - • Specialiștii să-și spună mai răspicat cuvîntul asupra efectelor ne
glijenței, nepriceperii, a incompetenței pentru a dezvolta responsabili
tatea fiecărui colectiv, a fiecărui lucrător față de utilajele moderne.

itruc{ie
ucție. Practic, 
febuie să fie 
de noi.
ect legat tot 
•a din Valea 
sigurarea pie- 
nb și a ulila- 
î mecanizare, 
re că I.U.M.P. 
face din plin, 
emeinice, ce
ti miniere 
le necesar ca 
i preia toate 
iceaslă direc- 
enea, trebuie 
esc că între- 
niere ar pu- 

confecționa- 
ropriu a unei 
i de piese și 
Acest lucru 
mai necesar 
narea lucră- 
eran cunoaș- 
deosebită în 

i unități mi-

noaslre, ma
de coiuite- 

și conduce
rii se vor.

construcția 
înaltă tehni- 
iurarea asis- 
în subteran, 
le utilaj mi- 
rți ■' să îmbu- 
tinuu caiită- 
ncționale ale 
ribuind în 
porirea pro- 
:ărbune.

Cociimentațiile tehnice-o necesitate

Ing. BENONE COSTI- 
NAȘ, inginer șef al minei 
Lonea:

în fața unei mecanizări 
eficiente se ridică mai mul-

0 condiție hotărîtoare a reușitei:
Organizarea responsabilității

evidențiate în cadrul acți
unii ziarului nostru și uni 

■ acest punct de vedere o 
apreciez ca binevenită, deo
sebit de utilă. De acum oa
menii cer utilajele, vor me- 

• canizare. Este un ciștig im
portant, lotul e să acționăm 
creator, să stăruim pentru 
adaptarea utilajelor condiți
ilor specifice de zăcămînt, 
să rezolvăm problemele ce 
se ridică cu acuitate me- ‘ 
canizaroa — cum este 'de 
exemplu fabricarea instala
ției hidraulice pentru com
plexele ; mecanizate.

Am făcut pași importanți 
pe calea determinării carăc- 

/■’ j ' in 
funcție de condițiile de ză
cămînt. Dar trebuie să fa
cem mai mult. Să cunoaș
tem cu precizie condițiile 
din subteran și apoi să ce
rem utilajele, iar, pe cit 

pasibil să le aducem imuu-

tarea și întreținerea utila
jelor, inclusiv responsabili
tatea pe nivelele ierarhice 
ale conducerii producției. 
In acest scop trebuie creat 
un sistem informațional o- 
perativ, eficient. Trebuie 
stăruit pentru a armoniza 
mai bine compartimentele 
minier și electromecanic 
pentru a le uni mai bine 
eforturile în vederea creș
terii eficienței utilajelor, a 
întregii activități producti
ve. Aici un rol primordial 
revine organizatorilor, con
ducătorilor producției care 
trebuie să acționeze cu per
severență pentru întărirea 

. responsabilității în .. rîncTul 
fiecărei formații de lucru, 
a tuturor lucrătorilor, in 
stimularea dorinței acestora 
de autodepășire, de perfec-

■ ționăfe. ' ■ ■
In ceea -ce privește coor

donarea acțiunii de meca-

te probleme cum ar fi, de 
exemplu, cele legate de re
tribuire, care trebuie să fie 
stimulatoare și pentru elec
tromecanici, astfel îneît 
să-i determine să-și doreas
că să lucreze la comple
xele mecanizate. Asemenea 
probleme se ridică și în or
ganizarea atelierelor de la 
suprafață.

O problemă cu care ne 
confruntăm, însă, și a că
rei rezolvare nu depinde 
de noi o constituie, 
cum s-a mai spus aici, 
cumentațiile tehnice, 
ror absență ne creează 
ficultăți în exploatarea 
rectă a utilajelor. Avem 
voie de o informare opera
tivă cu noutățile pe plan 
mondial în domeniul mine
ritului. Este o necesitate.
Cu cîțiva ani în urmă, de 

La nivelul combinatului ne 
erau distribuite unele ex
trase din revistele de spe
cialitate. Ar fi foarte bine 
dacă specialiștii care se o- 
cupă cu probleme de dez
voltare în combinat ar mai 
edita astfel de buletine in
formative.

Specialiștii, mai mult 
în sprijinul minelor

ne-
ing. NICOLAE RADU, di

rector tehnic electromeca
nic al minei Vulcan :

Consider că este necesar 
ca la nivelul Combinatului 
minier Valea Jiului să se 
creeze un grup de specia
liști care să poală răspunde 
prompt și eficient la soli
citările întreprinderilor mi
niere. Respectiv; în’ fieca
re domeniu de activitate 
mai important să existe 
2—3 specialiști, oameni bi
ne pregătiți profesional, cu 
o bogată experiență, care 
să ne sprijine în rezolva
rea problemelor ce apar în 
domeniul respectiv.

A doua probleniă pe ca
re o ridic este legată de 
riscul modificării utilajului. 
Acesta a fost realizat în- 
tr-o anumită concepție și 
fiecare angrenaj și suban- 
sarablu are rolul său bine 
determinat, or intervențiile 
pe care le avem asupra u- 
nor părți trebuie astfel fă
cute incit să nu afectăm 
activitatea întregului utilaj. 
De asemenea, susțin nece
sitatea asigurării documen
tațiilor tehnice pentru uti
lajele și instalațiile pe ca
re le primim. Mai mult de- 
cît atît, în toate cazurile 
cei care fac contractările 
trebuie să obțină documen
tațiile respective cu 5—6 
luni . înainte de livrarea u- 
tilajului. Cît despre meca
nizarea complexă a minei 
noastre, aș dori să subli
niez că nu toate utilajele 
care sînt bune pentru alte 
cîmpuri miniere, corespund 
condiților de zăcămînt de 
la Vulcan. Nu putem să in
troducem mecanizarea nu
mai de dragul de a avea 
mecanizare. Trebuie să ți
nem seama de condițiile do 
zăcămînt.

Ing. IULIAN COSTESCU, 
director tehnic al C.M.V.J.: 

In realizarea ; programu
lui Complex de mecanizare 
a minelor ■ ■ trebuie avută . 
întotdeauna în vedere atît 
creșterea productivității 
muncii, și pe aceasta, bază, terislicilor .utilajelor 
a producției; cit și reduce
rea efortului fizic în aba- ; 
t.aje — cleci eficiența. In 
acest sens o seamă-de-uni
tăți, mai aleș minele Lupeni, - 
; Paroșeni, Lonea, au cișli- 
gat o experiență .valoroasă 
in, adaptarea utilajelor, con- nătățiri, adaptări, 'după ne- . nizăre, generalizarea expe
dițiilor specifice de-;zacă- cesități și abia după aceea rienței' și conducerea corn-
mint și obținerea, pe ăceas- să le introducem-în mină. . binalului' va trebui să facă
tă cale, a unor indicatori 
superiori de productivitate. 
Este adevărat, în unele cu- > 
zuri, a trebuit să învățăm 
din greșeli, în confruntarea 

cu dificultățile de zăcămînt,- 
cu deficiențele unor utila
je, cu propriile lipsuri. Dar, 
ceed ce e mai important e 
faptul că alit aceste con
fruntări, greșeli, dar mai 
ales reușitele au convins 
că, în pofida' unor' condiții

■ loc tonice neta vor abile, ' mi
nele noastre se pot mecâ- 
niza, că mecănizafeb e sin
gura soluție pentru sporirea 
producției. Acest adevăr, 
aceste experiențe au fbst

Colaborare pe mai 
multe planuri

O cerință esențială; pen
tru stăpînirea optimă a 
tuturor problemelor' pe ca
re le ridică mecanizarea es
te organizarea riguroasă;; ă 
întregii activități produc- 

transporliil, explod

tonalului va trebui să facă 
mai mult, să sprijinim do
tarea corespunzătoare a bi
bliotecilor tehnice, .să asi
gurăm documentația nece
sară colectivelor miniere 
iii promovarea noilor teh
nologii. ' ' ,. . .

Ing. AUREL 
directorul minei . ___

In unitățile din estul ba
zinului au fost experimen
tate de mai multă vreme 
complexele mecanizate, pro
duse la noi, în Valea Jiu
lui. Fiind vorba de realiza
rea programului de mecani- 

; zare, și mai ales cu utilaje 
produse in țară, noi am a-

BRINDUȘ, 
Petrila :

cordat tot sprijinul și-I vom „ 
acorda in continuare. . La 
rindul nostru, insa, avem 
nevoie de același sprijin 
din partea constructorilor 
de utilaje mai ales în asi
gurarea pieselor de schimb 
care nu pot fi. executate în 
atelierele minei. Nu ăr fi' 
drept să cumpărăm la un 
complex trei secții în plus 
pe care să le transformăm 
în piese de schimb.

Se discută de multă vre
me despre mica mecaniza
re, dar la general. Mai co
rect ar fi să ne întrunim 
și să stabilim utilajele ne
cesare pentru a realiza mi
ca mecanizare. Am fost in-' 
formați că se creează un 
dispozitiv pentru tăiat șine 
de .cale ferată în subteran. 
Or, de uu astfel de dispo-

zitiv, avem nevoie, . poate, 
odată la 10 luni, dar sint 

7a 11 e op era ț i u n i .; < es i -
tă crearea unor - dispoziti- 

»ve, operațiuni irul ft mai im
portante.

Toți acționăm; pentru me
canizare ihlenSă, grabnică 
a lucrărilor din subteran, 
toți avem același scop — 
realizarea , Sarcinilor de 
plan la cărbunele cocsifi- 
cabil și la carbuncle ener
getic. Atunci trebuie să 
existe echitate și în distri
buirea- unor seule șiyutilaje 
de care avem nevoie.

Experiența cîștigată 
' unele colective este
bun al tuturor și o vom 
prelua ori de cile ori ne vă 
fi necesară și aplicabilă 
condițiilor noastre de zăcă- 
mînt. Dl . I;

de 
un

limbam doar 
Nici cu 

IR. 4 nu am 
Am scos un 
ti schimbai 

jrcere. Dar 
! întreținut, 
jrijă de el 
mtare. Per- 
supravegheat 
plexului și 
ici un șurub 
• piuliță ca- 
itrînsă așa 
dontarea co- 
atarea rațio- 
ea corespun
sul ne-au de- 
solicităm a- 

iei „service" 
lici nu a ve- 
sniru că nu 
)acă utilajul 
tat corect, 
remontat co- 
■ mai poate 
inc cu el.

montarea

esle hotărîtoare. Nu avem 
nimic de cișligat, numai de 

' 'pierdut cu „hai, repede, dă-i 
zor cu montatul".

Cil despre mica, mecani
zare, se discută mult dar 
rezultatele concrete nu se 
văd. Au lost organizate 
consfătuiri pe această temă, 
au avut ioc întîlniri . cu 
specialiștii, dar nu ș-a fă
cut nimic. In tiecare în
treprindere se folosesc di
ferite dispozitive și multe 

făcute, mai bine zis, impro
vizate pentru mica mecani
zare. Toate acestea ar tre
bui studiate, centralizate, 
perfecționate și mai ales să 
le construim în cantități 
suficiente, aici, în Valea 
Jiului.

La , toate cele spuse pînă 
acum am mai adăuga poli
calificarea oamenilor, care 
are un rol deosebit în fo
losirea eficientă a comple
xelor mecanizate.

mecanizate a fost depășita 
in' aceășță' perioadă în me
die cu 3 tone/post.

Trebuie să mai amintesc 
că între abatajele mecani
zate'de lamina Paroșeni 
nu există nici o deosebire. 
Este o dovadă în plus că 
oamenii au înțeles mecani
zarea, întrețin bine utilaje
le, le exploatează cores
punzător ; acest lucru con-

• duce la mărirea duratei de 
funcționare â utilajului.

• Dispunem de o formație „ser- 
i vice", care în orice moment
• este în măsură să realizeze 
i cele mai complicate operații
. Mecanizarea lucrărilor din

Ing. ZENO 
roșeni:

Mina Paroșeni este pri
ma întreprindere din Valea 
Jiului care a introdus me
canizarea în subteran, 
la început, colectivul 
tru s-a preocupat atît de 
formarea și specializarea oa
menilor, deveniți astăzi a- 
devărați miperi-tehnicieni, 
cit și de adaptarea utilaje
lor la condițiile de 
mint. Rezultatul? 
33 500 tobe cărbune 
prevederile actualului 
cinai. Productivitatea 
cii planificată în abatajele

BAR, I.M. Pa

Pagină redactată de 

loan DUBEK, Dorin GHEȚA

De
nos- Mecanizarea lucrărilor 

abataj impune o strînsă co
relare între activitatea 
subteran cu cea de la 
prafață, de la

zăcă- 
Peste 
peste 

cin- 
mun-

din 
su- 

ateiier. 
Or. așa stind lucrurile, și 
avînd în vedere intensifica
rea acțiunii de recondiționa-, 
re a unor piese în subteran 
insist pe dotarea corespun
zătoare a ..atelierului de 
Paroșeni.

Constantin GRAURE
Foto : Ion LICIU

Pentru soluționarea problemelor mecanizării
Abordare sistematica, 
acțiune convergenta

Ing. NICOLAE IIANEȘ, secretar al Co
mitetului municipal de partid.

Opiniile exprimate ele parlicipanții 
masa rotundă pe tema mecanizării com
plexe constituie o contribuție valoroasă 
ia soluționarea practică a problemelor a- 
tit de multiple pe cafe le ridică intensifi
carea introducerii tehnologiilor avansate 
în mineritul Văii Jiului. Pozitiv e faptul ___ ________  T_, __ ________ ________
ca xiin acest s<himb dc paieri, din proble- s.nietic, să se acționeze cu consecvență 

pentru soluționarea eficientă a;acesteia, in 
orice caz, în alegerea diferitelor; variante 
in acest sens, opțiunilor dictate de expe
riență colectivelor din Valea Jiului tre
buie să li se asigure greutatea cuvenită. 

Trebuie avut în vedere și faptul că 
reușita acțiunii de mecanizare depinde in
tr-o măsură determinantă de atitudinea, 
responsabilitatea si competența oameni- 
..... „ cadrelor. Se cere acționat
cu fermitate și convingător, cu argumente 
edificatoare, prin toate mijloacele muncii 
politico-educative, pentru a demonstra e- 
fectele neglijenței, ale nepriceperii, ale in
competenței. Specialiștii să-și spună în a- 
cest sens răspicat cuvîntul în adună:ile de 
partid, cu prilejul dezbaterilor, a schim
burilor de experiență. Prin toate mijloace-
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Soluționarea problematicii complexe a 
mecanizării cere de acum o abordare sis
tematică, o preocupate convergentă din 
partea tuturor celor care concep, constru
iesc și exploatează noile utilaje. Se im
pune m acest scop ca, prin intermediul 
unei echipe inlerdisciplinare de speci
aliști, să se reinvenlarieze toată problema
tica mecanizării și, pe baza unui studiu

mele multiple care au fost abordate, au 
reieșit cerințele prioritare pe care ie ridi
că mecanizarea atît în fața cadrelor de 
conducere ale unităților, ale sectoarelor, 
cil și in fața șefilor formațiilor de lucru 
în introducerea, exploatarea, întreținerea, 
revizia și repararea utilajelor moderne. O 
valoare deosebită în stimularea acțiunii 
de mecanizare reprezintă experiența ofe
rită, precum și ideile abordate de repre- .]Otf a tuturor 
zentairții minelor Lupeni, Lonea și I.U.M.P. 
Tot ceea ce e bun cîștigat, experiența de 
pînă acum trebuie generalizată. In acest 
sens, fiecare colectiv- să dovedească mai 
multă deschidere, mai multă receptivita
te pentru a prelua și aplica creator tot ce 
e bun în Valea Jiului.

Tocmai pentru a contribui la -realizarea 
acestui scop a fost inițiată acțiunea zia
rului pe tema mecanizării complexe, a iost .........
organizată și această masă rotundă. Iată !e t,e”nie stimulata atitudinea responsabț- 
de ce apreciez ca deosebii de utila întrea- crea’o3re condiție hotărîtoare a reușî- 
ga acțiune. teior, a eficienței mecanizării. J
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Plecarea în R. P. Polonă a delegației 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag- 1)

fin, Ștefan Voitec, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ion 
loniță, Ana Mureșan. Ele-

T o v a r'ășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a sosit marți după-amîază 
la Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

na Nae, Ion Ursu, Richard 
Winter, lire Radulescu, 
precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Corisi-

Sosirea la
și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au fost salutați 
de tovarășii Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Henryk Ja
blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P.

Polone, Edward Bafriqch; 
președintele Consiliului

Iiuluî de Stat și ai guver
nului, conducători de in
stituții centrale, organizații 
do masă și obștești, gene
rali.

Varșovia
de Miniștri, de alti condu- 

. cători de partid și de stat 
polonezi.

Au fost .prezenț i Ion .Cos- 
na, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Varșovia, membri ai am
basadei.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost ofe-

Au fost prezenți Jerzy 
Kusiak, ambasadorul R.P. 
Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

rite buchete de flori.
După intonarea imnuri

lor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Polone, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trecut în revistă garda 
militară aliniată în onoa
rea sosirii sale.
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românești
in Republica Populară 
Bangladesh cu prilejul a- 
niversării a 2050 de ani 
de la constituirea primu
lui stat dac centralizat și 
independent, includ și or
ganizarea unui Festival 
al filmului românesc.

Sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie! Rug și flacără 
Republica: Lăsați ba
lonul să zboare; Unirea: 
Un polițist incomod.

PETRILA: Nici o dova
dă pentru crimă.

1.ONEA: Pete pe ză-
f padă.

ANINOASA: Doctorul
Bethune.

VULCAN — Luceafă
rul: O casă sub soaareie 
fierbinte; Muncitoresc : 
In ochii tăi e întreaga lu
me.

LUPENI — Cultural 
Knock-out; Muncitoresc': 
Luca cel sărac.

URICANI : Caddie.

TV
'■■■'" ■ '-V

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limba ger- 

mană.
16.45 Legenda lui Scori-

lo — film folcloric.
17,10 Tragerea pronoex- 

pres.
17,20 Fotbal internațio

nal — avanpremieră 
la turneul final al 

campionatului eu
ropean.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 La ordinea zilei în 

economie — Inves
tițiile.

19.45 Noi, femeile !
20.25 Telecinemateca. Ci

clul „Mari actori, 
mari regizori". Con
fesiunile uaui spion 
nazist. Premieră pe 
țară. .Producție a 
studiourilor ameri
cane.

22,05 Telejurnal.
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i
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I
I
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I
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Prezențe
DELHI 13 (Agerpres). 

Revista indiană • „Unity 
International" publică, pe 
prima pagină, însoțit de 
fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un 
amplu articol consacrat 
personalității proeminen
te a conducătorului parti
dului și statului nostru, 
„revoluționar ferm, 
de stat excepțional, 

mauist consacrat
luptător neobosit pentru o 
nouă ordine economică 
internațională bazată pe 
egalitate, dreptate și li
bertate". „Românii — se 
arată în articol — și-au 
încredințat destinele unui 
om care este simbo
lul strălucit al virtuților 
nobile ale poporului, u- 
nui om a cărui viață es
te parte integrantă din 
viața țării sale".

Subliniind prodigioasa 
activitate .internaționa
lă a conducătorului parti
dului și statului nostru, 
precum și conexiunea or
ganică dintre politica 
noastră internă și exter
nă, articolul menționează 
că, , .datorită președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
România a câștigat un loc 
de cinste între națiunile 
de frunte ale lumii. 
Nicolae Ceaușescu 
scrie o pagină nouă 
istoria României,

în- 
în 

mate- 
rUUzînd aspirațiile popo
rului român pentru dem
nitate. democrație și pro
gres. Sub conducerea sa 
dinamică, ultimii 15 ani 
au reprezentat o perioadă 
de mare efervescență pa
triotică și de împliniri 
fără precedent iu toate 
domeniile de activitate. 
Această perioadă de rea
lizări ieșite din somam 
poate fi nuntită, pe bună 
dreptate „anii Ceaușescu", 
cu alte cuvinte, atrii in 
care România socialistă 
s-a manifestat în cadrul 
comunității internaționa
le ca o țară ce luptă pen
tru ca lumea de azi și de 
mîine să fie cu adevărat 
mai bună și mai dreaptă" 
— conchide „Unity In- 
ternational".

★
DACCA 13 (Agerpreș). 

Manifestările organizate

★
COPENHAGA 13 <Ager- 

presț. — In continuarea 
manifestărilor de omagie
re în Danemarca a 2056 de 
ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat 
și independent, ia- Copen
haga a avut loc, -sub aus
piciile Asociației Dane- 
marca-România și Ambasa
dei române, o seară cul
turală românească 
lată „Remânia-țara

Compozitorul
Holiubae și pictorița Meta 
May Holmboe a« prezen
tat .numerosului public pre
zent la manifestare prin
cipalele momente din is
toria României, subliniind 
năzuințele poporului român 
spre libertate și luptele la 
care a tost împins pentru 
apărarea neatirnârii na
ționale, împotriva vicisi
tudinilor istoriei.

Seara culturală s-a în
cheiat cu i>n program de 
melodii populare româ
nești, prezentate puktHcuhti 
ale compozitorul 
Holmboe.

BUDAPESTA 13 (Ager- 
pres). La Budapesta s-au 
desfășurat lucrările sesiu
nii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, la care 
au luat parte delegați din 
aproape 80 de țări, între 
care și România, precum 
și reprezentanți din par
tea mai multor organizații 
internaționale.

In cadrul sesiunii a fost 
adoptat un apel în care se 
subliniază necesitatea spri
jinirii destinderii, impul
sionării tratativelor de dez
armare și reorganizării e- 
chitabile a relațiilor eco
nomice internaționale. A 
fost adoptată, de aseme
nea, o rezoluție în proble
mele securității și cooperă
rii în Europa.

„Bravo circul 1 “ j 
rezervă... |

intitu- 
mea" 
Vagn

Vaga

*■
WMA 13 |Aqzn pres|. — 

La Biblioteca româna din 
Roma a avut toc' o iwtîlwi- 
<re cu tema „Poezia •româ
nească", prilejuită de re
centa apariție în editura 
„ftfttrtoeHi" a vnhwnnlui 
„Poezia românească de a- 
vangardă".

Vorbitorii au <evtoesnțiat 
specificul poeziei româ
nești de avangardă, locul 
pe cere aceasta îl ooupă 
în contextul european, re
levând, j-n special, tevatu
rile sale cu literaturile ita
liană și ifranceză,

A fost subtfBrBlă, de .ase
menea, continnHalea fe
nomenului literal româ- 
meac, legătura sa pnoînn- 
dă >cu tradițiile valoroase 
ale poeziei popitiare, ale 
folclorului în general.
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Restricții între S.UJL și „cei nonă"
BRUXELLES 13 (Ager- 

pres), Statele Unite urmea
ză să hotărască, la 20 mai, 
Aplicarea unor restricții Ia 
anumite importuri proveni
te din țările Pieței comu
ne, ca măsură de retor
siune la cotele pe care le-a 
instituit CEE la începutul 
acestui an pentru fibrele 
americane de poliester — 
s-a anunțat la Bruxelles.

AdHiinistraț ia ameți ca
nă — menționează Aii1 ci
tind surse de la Bruxelles 
— a publicat, deja, la Wa
shington o listă de 30 de 
produse ale „celor nouă", 
între care unele textile și

chimice, care ar putea fi 
supuse acestor restricții. 
Oficial, S.U.A. au justificat 
măsurile prin faptul că 
CEE uu a acordat Washing
tonului măsuri compensa
torii, prevăzute de GATT 
(Acordul General pentru 
Tarife și Comerț). La .rân
dul lor, „cei nouă" apre
ciază că aceste compensa
ții, nu sînt justif icate;' dat 
fiind faptul că producăto
rii americani beneficiază 
de prețuri mai reduse de- 
cit cei din CEE la petrol, 
materia primă a fibrelor 
sintetice.

Convorbiri algeriemo-gaboneze
ALGER 13 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Ga- 
boneze, . Omar Bongo, și-a 
încheiat marți vizita de lu
cru efectuată in Algeria, a- 
numță agenția A.P.S. El a 
conferit cu președintele ță- 
rii-qazdă, Bendjedid Chadli

asupra relațiilor de coope
rare bilaterale,, precum și 
asupra unor probleme inter
naționale de interes reci
proc, un loc important fiind 
acordat aspectelor legate 
de situația din nordul conți-; 
nentului african. ’

Dar cu o
; Prezență remarcabilă
■ în viața artistică a mu- 
; nicipiului nostru specta- 
; colul „Bravo circul!", 
1 susținut de o trupă a 
• Circului de stat Bucu- 
i rești a încîuiat privirile
: a mii de oameni ai 
i muncii din Valea Jiului, 
i Spectacolul în ansamblu 
I este realizat la un înalt 
î nivel profesional, justi- 
1 fică pe deplin priza la 
i public și succesele ob
li ținute de această trupă 
i în țară și peste hotare, 
î Unul din numerele de
■ atracție din program
■ l-au constituit (și o să 
î vedem mai departe de 
; ce nu-1 mai constituie) 
ș numerele dresoarei Ni- 
: na Buzduga și ale soțu- 
: lui său, care au reușit 
i în mod strălucit, cu tact, 
: calm și îndemînare să 
1 „țină în frîu" leii. Cu 
Ț răsuflarea tăiată 
: și vîrstnici am 
; grația, eleganța, 
; și îndemânarea

doi dresori care 
îneîntat privirile.

Iată însă că #ă 
mele 4 spectacole, 
stupefacția miilor
spectatori (aproape 10 000)

copii 
admirat 
curajul 

«celor
ne-au

ulti- 
spre

de

Agendă cosmică
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— Se apropie de sfîrșit o- 
perațfunile prevăzute a se 
înfăptui pe orbită cu nava 
cosmică automată de trans
port „Progress^" Toate 

materialele aduse de navă 
au fost transportate la bor
dul lui „Sa:liut-6“, iar re
zervoarele complexului orbi
tal au fost completate cu 
carburanți.

Pe de altă -parte, echipa
jul stației, format din cos- 
monaufii Leonid Popov și

j 
ț

Valeri Riumin, a realizat ' 
întreținerea, înlocuirea și i 
repararea unor aparate de ; 
la bordul stației ,„Saliut-6“ |:

La bordul laboratorului j ' 
spațial cont ii mă și expe- J 
riențele biologice legate de j 
dozyollarea unor plante su- ■ 
perioare în candițiile zbo
rului cosmic.

^paratele și sistemele de ; 
la bordul .complexului 
funcționează normal. Starea j 
sănătății celor .doi •coșmo- ; 
nauți este hună. j

MfNIST RUT. afecsrijQr 
externe al . R.S. Vietnam. 
Nguyen Co Thach, și-a în
cheiat vizita întreprinsă în 
Malayezia, Ja invitația gu
vernului acestei țări, in
formează -ageriția "VNA. li! 
timpul vizitei, ministrul 
vietnamez a fost .primit de 
premierul Datuk. Hussein 
Orin și a avut convorbiri 
cu omologul său Tenqku 
Datuk Ahmed Rithtroddeen 
cu privire Ja relațiile bi
laterale și la probleme, in

ternaționale de interes re
ciproc, precizează VNA.

ACȚIUNEA «GREVISTA 
a celor 40 000 «de stuarkiți 
din . industria finlandeză a 
luat «sfîrșit. PalRonatul a 

. acceptat revendicările gre
viștilor privind . îmbunătăți
rea condițiilor de viață. 
Greva a durat circa o lună. 
De asemenea, a 'încetat 
.parțial și greva .echipajelor 
din marina comercială a 
Finlandei: în urina unui a- 
cord intervenit între pa
tronat și trei dintre' cele 
cinci sindicate cile marina
rilor care au încetat lu
crul în urmă cu peste 

șase șăptămîni.

ADUNAREA NAȚIONA
LA EORULARA a Repu- 
bii< ii Democratice Sao To
me și Prinrripe l-a ales în 
unanimitate în postul de 

președinte al țării pe Ma
nuel Pinto Da Costa, pre
ședintele Mișcării de Eli
berare din țiisutele 'Sao To
me și Principe.

LUR LUNILE PUTERNI
CE care Ssau abătut, săp- 
tămîna trecută, asupra «re
giunilor de est ale Indiei 
au provocat moartea a 
peste 300 de persoane — 
informează agenția Trust 
Press ■ Of India. Au fost 
înregistrate, totodată, în
semnate pagube materiale, 
în special îu ceea, ce pri

vește rețelele de comuni- 
câții.

APROXIMATIV 64 ’Ia su- Ș 
lă din britanici se dedlară J . 
pentru retragerea Marii j 
Britanii din ‘Piața comună, J 
iar 28 la sută optează pen- ■! 
li’.u rămînerea în cadrul 
comunității vest-europene, !
relevă un -sondaj, publicat i 
de cotidiauiul -londonez < 
„Daily Mail". Acest son
daj 'este, întreprins la ,o 
săplămînă după eșec*j'l în
registrat la reuniunea la , 

nivel înalt a țărilor mem
bre ale Pieței comune de ■ 
la Luxemburg în ce pri
vește contribuția briteuii- 
că la bugetul comunitar.

sub cupola circului n-au : 
mai apărut leii. De ce ? S 
Datorită faptului că din i 
manej a lipsit drefcoa- | 
rea, iar leii sînt cuminți | 
și nu ies în fața spec- : 
latorilor decît cu dre- ? 
soarea lor. Ce s-a înlim- ’ 
plat, de fapt ? Din cauza : 
unei regretabile neînțe- i 
legerî de... neînțeles, Ș 
dresoarea Nina Buzduga ; 
și-a pus capriciile la în- = 
cercare șl... a plecat la 
București (!?). Din discu
țiile avute cu conduce
rea trupei am înțeles că 
nu este prima oară că | 
se întîmplă așa. Am do- i 
ri ca talentul Ninei Buz- 1 
duga să fie pus în sluj- ? 
ba iniilor de spectatori 
care o așteaptă sub cu
pola circului.

Oricum, spectacolul 
merită să fie văzut, dre

sura de urși este sur-
prinzător de noua, ce
lelalte numere sînt rea
lizate la un înalt nivel
artistic. Opinia publică 
din Valea Jiului adre- ; 
sează u-n sincer „BravoȘi 
ciroulf" întregii trupe. ; 
Cu o singură rezervă... ;

Mi« ea MIXURESCU

Crn|iîil _ școlar fflfflier 
Petroșani

• ''I-:'?''.'. ■

cu sediul în Petro^aro, strode Republi
cii M. 7, inccșlrează direct sau pun transfer 
următorul personal muncitor :

— portar

— indtalator îrstreținere

— tîmplar

încadrapea se face conform Legii nr. 
57/1974.

Mica pub&citate
WIND Fiat *850. Informa

ții telefon 43954 între orele 
J3—15. (398)

VIND casă 3 camere, baie 
și grădină, Vulcan, strada 
Morii nr. 35 A Manteanu. 
(397)

PIERDUT legitimație de ser

viciu pe nurnele Duțan 
Const.ntin eliberată de 
I.U.M Petroșani. Se declară 
nulă. (396)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Varga loan 
eliberată 'de l.M. Vulcan. 
Se declară nulă. (399)
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