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Plusul, la zi, în luna mai
2000 tone de cărbune

înțelegerea adevărului că 
oamenii hotărăsc soarta planului 

trebuie transpusă intr-o preocupare 
stăruitoare pentru

SI

t
I 
t

• De la începutul anului, colectivul I.M. Paro- 
șeni a extras peste prevederi 6000 tone de cărbune 
• Productivitatea muncii obținută în abatajul meca
nizat al brigăzii condusă de Titu Teacenco se ridică, 
zilnic, la peste 19 tone/post.

Cu o consecvență și 
ritmicitate demne de Evi
dențiat colectivul I.M. 
Paroșeni continuă să ex
tragă zilnic cărbune pes
te prevederi. Plusul, la 
zi, ăl lunii mai este de 
peste 2000 tone de căr
bune, ceea ce ridică la 
6000 tone extracția de 
cărbune peste prevederi 
de la începutul anului. 
Ambele sectoare de pro
ducție ale minei partici
pă în luna 
plus — cu 800 tone, 
torul I, și 
sectarul II.

Semnificative sînt sal
turile înregistrate de co-

mai la acest
sec-

cu .1261 tone,

lecliv în luna mai la in
dicatorul productivitatea 
muncii, nivelul mediu 
planificat în abataje fi
ind depășit cu peste 600 
kg/post. Cea mai înaltă 
cotă a productivității o 
obține brigada condusă 
de Titu Teacenco, in
tr-un abataj complex 
mecanizat — zilnic, pes
te 19 tone pe post. In
tr-un nou abataj mecani
zat, intrat în funcțiune 
la finele lunii aprilie, 
brigada condusă de Fran- 
cisc Fazakaș obține, 
asemenea zilnic, 
tone pe post.

Referindu-se la multiplele nică, la nivelul tehnicii din 
, măsuri întreprinse pentru dotare. Pentru, că de oa-
! redresarea producției, în- meni, de competența lor de-

cepînd chiar din această lu
nă, inginerul șef al I.M. 
Lonea, Benone Costinaș, a 
enumerat, printre cele mai 

| importante, strădaniile co
lectivului minei pentru a- 
sigurarea efectivelor.

— Față de luna ianuarie, 
.cînd am lucrat cu cîte 
75-80 posturi mai puține, 
am ajuns să avem în pre
zent 14 oameni peste efec
tivul mediu scriptic. Am 
stăruit să ne completăm e- 
fectivele, să îmbunătățim 
condițiile de cazare 
tru noii încadrați. Esențial 
este acum să acționăm cu 
fermitate pentru a ne ca
lifica oamenii, pentru a Ie 
asigura o pregătire temei-

pind soarta abatajelor, gra
dul de utilizare a liniei de 
front, a utilajelor moderne, 
soarta indicatorilor de plan 
în continuă creștere.

Dat fiind că mina are ne
voie de oameni mai ales 
la fronturile direct produc
tive, este de la sine 
țeles că importanța 
unii de calificare, de

Cursuri de

• Iri vederea continuei 
pregătiri profesionale a 
minerilor și maiștrilor, 
comitetul de partid și 
consiliul oamenilor mun
cii de la I.M. Uricani au 
inițiat și organizat un 
curs de perfecționare 
privind tehnologiile de 
lucru din abatajele fron
tale (se insistă mai mult 
pe complexele, mecaniza
te cu care este dotată 
mina). La aceste cursuri 
participă maiștrii mineri 
și electromecanici, șefi 
de brigadă, de schimb, 
combainierî, lăcătuși și 
electricieni. ? Cursurile 
sînt organizate pe o pe
rioadă de două săptă- 
niîni cu program de, ac
tivitate în fiecare z'i și 
la care în afara specia
liștilor de Ja mina Uri
cani sînt invitați să pre
zinte expuneri, cadre din 
Combinatul minier Valea 
Jiului. (T.R.)

perfecționare

în-
acți- 
per- 

fecționare ’ profesională 
cîștigă și mai mult în greu
tate. Deci, ce se face, 
cum se acționează în acest 

pen- domeniu cu implicații ma
jore și directe asupra soartei 
ritmurilor de extracție, a- 
supra indicatorilor calita
tivi ai activității minei?

La compartimentul de
specialitate, respectiv, de

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-ăf

Succese ale elevilor de la Grupul 
școlar m'nier

Tradiția Grupului șco
lar minier din Petroșani 
de a forma tineri cu 
trainice cunoștințe teore
tice și deprinderi practi
ce de muncă s-a confir
mat și la Baia Mare, un
de s-a desfășurat, între 
7—9 mai, faza pe minis
ter (M.M.P.G.) a con
cursului pe meserii, edi
ția 1980. La această ma
nifestare — la care au 
participat 240 tineri de 
la 30 instituții de învă- 
țămînt din țară — Grupul 
școlar minier a fost re
prezentat de 11 elevi ca
re și-au prezentat cu
noștințele și abilitatea 
practică la profilele mi
ne, petrol, geologie, me
canica, electrotehnică

din Petroșani
ș.a. Printre câștigătorii a- 
cestui concurs sini: Va- 
sile Bolog (cls. a Xl-a, 
mecanică) premiul I; Pe
tru Costinaș (cls. a Xl-a, 
mine, petrol, geologie) 
premiul I; Ștefan Harcai 
(cls. a X-a) premiul II, 
el va participa și la fa
za națională la profilul 
electrotehnică; Kușony 
Ladislau (cls. a XII-a, e- 
lectricieni de mină) . și;. 
Ion Bădicuț (Școala pro

fesională, sudori) —• men
țiuni. In aceeași perioa
dă, Ia Mediaș a avut loc 
și faza pe 
(M.M.P.G.) la 
prelucrări prin
Elevului Petru Filip (cls. 
a XII-a) i s-a acordat 
premiul IU.

minister 
profilul 

așchiere.

Pe marginea schimbului de experiență desfășurat între
șantiereie I. C. M. M.

Constructori destoinici, dar și 
buni gospodari i

Tinerii strungarii Minodora So, in și Relu Curcă de 
la secția mecanică I a I.U.M. Petroșani efectuează 
ultimele verificări înainte de prezentarea la controlul 
de calitate. Foto: Ioan BALO!

ȘANTIERUL VULCAN s-a situat pe locul î în 
realizările obiectivelor urmărite în cadrul schimbului 
de experiență. REALIZĂRILE COLECTIVULUI CON
FIRMA LOCUL FRUNTAȘ :

© Planul producției globale pe luna aprilie depă
șit cu 2,5 la sută, iar pe primul trimestru cu 1,5 Ia 
sulă. Sarcina productivității muncii pe trimestrul I de-

rea aspectului gospodăresc 
la punctele de lucru; S.U.i. 
lscroni — preocupările pen
tru confecționarea în ate
lierele proprii a unor pie
se de schimb, recondițio- 

.... narea anvelopelor, econo- 
pășiță cu 2,4 la sulă • Economii de 8 lei realizate la misirea carburanților; șan- 
1000 lei cheltuieli de producție • Din totalu] efecti
vului șantierului, 92 la-sută lucrează în acord global
• Două obiective date în folosință înainte de termen
• Atmosferă angajantă de muncă, preocupări de bună 
gospodărire — sub înrîurirea unei propagande vizuale 
vii și concrete la punctele

De fapt ideea din titlul 
acestor rinduri a fost ra
țiunea în temeiul căreia, 
cu cîteva luni în urmă, bi- ■ 
roul executiv al consiliu
lui oamenilor muncii de la

de lucru.

■J

Valorificarea eficientă a resurselor energetice, 
preocupare permanentă a întregului colectiv

înfăptuirea exemplară a. 
sarcinilor de producție, 
sporirea eficenței econo
mice la I.C.P.V.J. silit strîns 
legate de preocupările per
manente privind valorifi
carea superioară a ener
giei și combustibilului. 
La baza activității de eco
nomisire au stat o serie 
de acte normative care au 
fost prelucrate, și cunos
cute, de ; fiecare formație 
de lucru de la întreprin
derea noastră. In acest 
context,- pornind de la e- 
conomiile obținute în unul 
precedent —■ 6723 500 kWh 
energie electrică și 16 531

Gcal energie termică, eco
nomii cu care se pot spă
la 980 000 tone de . cărbu
ne și, se pot produce

120 000 tone brichete — 
nc propunem să eviden-

kWh energie 
Prima direcție de 
fost accentuarea 
rii consumurilor 
ce de energie
precum și perfecționarea
•• 1

electrică, 
acțiune a 

reduce- 
specifi- 

electrică,

țiem unele măsuri și o- 
rientări care stau în acest 
an pe agenda de lucru a 
comitetului de partid și a 
conducerii unității.

In perioada care 
cut din anul 1980 
vul nostru a reușit 
nomiseăscă peste

a tre- 
colecti- 
să eco-
702 900

structurilor de producție, 
măsuri care au condus la 
micșorarea indicelui de 
consum cu 0,219. kWh. pe 
tona de cărbune, spălat. 
Folosirea chibzuită a 
surselor energetice la 
trcprînderea noastră
face și printr-o evidență

zilnică a consumurilor, dar 
mai ales prin găsirea u- 

nor soluții tehnice cores
punzătoare care să per
mită reducerea cererii 
de energie primară. De e- 
xemplți, prin stabilirea u- 
unui program optim de 
funcționare a pompelor de 
apă clară și recirculatorie, 

în funcție de necesitățile 
procesului de producție, 
am obținut în cele patru 
luni

1.C.M.M, Petroșani a ho- 
tarit organizarea recentu
lui schimb de experiență 
filtre șantierele din Valea 
Jiului ale întreprinderii. De 
la Uricani la Lupeni, de 
la Vulcan la lscroni și de 
aici la Livezeni și Petrila, 
conducătorii formațiilor de

■ constructori și monlori, ca
drele tehnico-inginerești 
din conducerea șantierelor 
și a întreprinderii repre
zentantul beneficiarului — 
C.M.V.J., secretarii orga
nizațiilor de partid și ai 
U.T.C., organizatorii gru
pelor sindicale au purtat 
un viu și fructuos dialog 
de lucru.

Punctăm cîteva. din im
presiile culese. Șantierul 1 
Petrila a reținut atenția — 
prin ordinea întronată în 
gospodărirea' materialelor 
de construcții; șantierul 2 
Livezeni — urmărirea și 
realizarea stadiilor fizice 

ale lucrărilor, îmbunătăți-

tierul 4 Lupeni — prin a- 
bordarea tehnologică a ce
lui mai mare obiectiv -— 
puțul cu schip din incinta 
minei — din cîte au 
de executat constructorii 
I.C.M.M., eforturile pentru 
învingerea greutăților " si 
găsirea de soluții tehnice 
adecvate la problemele ce 
le ridică desfășurarea lu
crărilor, iar la Uricani — 
grija cu care sînt adăpos
tite de intemperii materia
lele de construcții la punc
tul de lucru Fabrica de 
cuarț.

Deschis, colegial, au fost 
făcute totodată obiecții cri
tice în vederea remedierii 
unor neajunsuri. Pe șan
tierul Lupeni nu a plăcut 
propaganda vizuală — a- 
proape inexistentă la punc
tele de lucru de la 7 A, A. 
ca de cuarț Uricani, puțul 
cu schip și incinta pilier 
Est. La rampa de descarc 
care din vagoane C.F.R., 

atelierului 
secundară 

criticată

din apropierea 
de producție 
Vulcan, a fost

I.

Fabri-

BALAN

re-
îp-
se

Sing, 
șei

care au trecut din

Grigore BALACEANU 
birou energetic — 

I.P.C.V.J.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Propaganda vizuală
în sprijinul formării pentru muncă și viață 

a elevilor
Prin grija organizației 

de partid, la Liceul indus
trial din Vulcan întreaga 
propagandă vizuală a fost 
reactualizată 
documentelor 
al Xll-lea al 
indicațiilor

care pot apărea datorită 
manipulării lor 
Preocupările elevilor 
linia
ce o

. itor,
la a 
funcționează un utilaj 
se conjugă cu

greșite. 
Pe 

cunoașterii activității 
vor desfășura în vi- 

nu se rezumă numai 
învăța teoretic cum 

ci 
folosirea 

practică a acestora. Do alt-

în lumina 
Congresului 

partidului, a 
tovarășului •

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
date cu prilejul recentului fel, preocupările conducerii 

școlii sini orientate în per
manență spre asigurarea 
dotării cabinetelor, labo
ratoarelor și atelierului 
școală cu materialele ne
cesare. acțiune în care sîn- 
tem sprijiniți de către în
treprinderile din orașul 
Vulcan. Propaganda vi
zuală de la liceul Vulcan 
reflectă și alte preocupări 
care concură la formarea 
pentru muncă și viață a 
elevilor. In acest sens pu
tem aminti gazetele de pe
rete ale căror ediții pre
zintă acțiunile politico-edu
cative întreprinse de co
mitetul U.T.C. — întîlniri, 
simpozioane etc.

In această perioadă, 
tregul colectiv de elevi și 
cadre didactice este hotărît 
să dea viață documentelor 
adoptate de recentul forum 
al tineretului. .

Prof. Viorel AVRAM

forum al tinerei generații. 
Gazetele de perete, panou
rile, diferite machete o- 

glindeșc preocupările acestui 
colectiv pe linia educării 
prin muncă și pentru mun
că a tinerei generații, pen
tru legarea mai strînsă a 
activității teoretice de cea 
de. producție, De pildă la 
panoul „Mineritul azi", e- 
levii iau la cunoștință 
pri-i intermediul fotogra
fiei, de noile realizări ale 
tehnicii în domeniul mine
ritului, de utilajele moder
ne cu care se lucrează as
tăzi în subteran. La panoul 
intitulat „Instruire practi
că" viitorii mineri pot ve
dea „pe viu" principalele 
instrumente de lucru, tru
se de scule și diferite u- 
nelte cu care vor lucra în 
subteran, explicîndu-se fo
losirea corectă a acestora 
precum și unele defecțiuni

în-.

Acțiuni ale Universitâții cultural-științifice
leri, în cadrul cursuri

lor Universității cultu- 
ral-ȘLiințifice din Petro
șani, la Fabrica de trico
taje a avut loc expune
rea pe tema: 
lecțibăse și 
moderne de .] 
tratament", 
complexul 
ruse din strada N. 
cescu al cooperativei 
ivirea".

„Bolite in- 
mij toacele 

prevenire și 
iar azi, la 

meșteșugă- 
’ ’ Băl- 

1 f.55 U. - 
va fi prezentată 

>> altă expunere cu titlul 
„Disciplina in muncă — 
trăsătură a- eticii comu
niste".

Interesante și instruc
tive se anunță, de ase
menea, acțiunile de mii-

ne ale Universității cul- 
tural-științifice. Înscrisă 
în cursul „Tehnica nouă 
în industria minieră", la 
l.M. Dîlja se va desfășu
ra o dezbatere avînd ca 

• problematică concluziile 
desprinse din folosirea 
metodei de exploatare a 
cărbunelui cu
metalică și preabataj, 
timp ce la I.C.R.A. 
troșani are loc, 
ne, 
pi< t 
lae 
jul 
ani 
■lui 
șl culorilor.

susținere 
in 

Pe- 
lot mîi- 

un medalion dedicat 
orului român Nico- 
Grigorescu, cu prile- 
împlinirii a 142 de 
de la nașterea mare- 
maestru al penelului

Sesiunea de vară a examenelor studențești este în plină desfășurare la Fa- 
cu'tatea de mine a Institutului de mine.

In fotografie, aspect din timpul examenului de topografie mineră, exami
nator conf. dr. ing. Nicolae Dima, decanul facultății. Foto: Șt. NEMECSEK
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lui 100 000 kWh energie e- 
leclrică. De asemenea, la 
circuitul de recuperare a 
magnetitei avem în vedere 
înlocuirea separatoarelor e- 
lectromagnetice cu separa
toare cu magnet permanent 
măsură care va avea drept 
urmare economisirea a încă 
34 000 kWh energie electrică.

peste 
elec- 
redu-

an o economie de 
40 000 kWh energie 
trică. Apoi, pentru a 
ce la maximum mersul în 
gol al instalației de prepa
rare, am luat măsuri de asi
gurare cu vagoane C.F.R. 
Rezultatul — 100 000 kWh 
economisiți. încă o măsură 
pe care o a- 
plicăm cu suc
ces la ilumi
natul interior 
și exterior 
de la toate 
secțiile este 
montarea în 
circuit a unor 

dispozitive de 
tomată a iluminatului, măsu
ră prin care s-au economi
sit pînă în prezent 30 000 
kWh.

Tot în vederea creșterii 
gradului de valorificare a 
resurselor energetice, la ora 
actuală, colectivul nostru se 
preocupă db construirea u- 
nui circuit de claubaj la 
preparățîa din Lupeni. Prin 
această măsură se evită, pe 
de o parte, introducerea în 
fluxul tehnologic a pietrei 
din cărbune, (concasarea 
și spălarea acesteia, mano
peră și uzura utilajelor) iar

de funcționare a utilajelor 
și de ce nu, la economisirea 
de energie. Interesant 
consemnat este faptul 
această măsură se va gene- 

Petrilaraliza și la secțiile 
și Lupeni.

Aceste rezultate 
tuie un punct de
pentru colectivul de 
meni ai

de 
că

Agendă 
studențească
• La Institutul de mine 

sesiunea de examene a 
studenților minieri este în 
plină desfășurare. Pînă în 
prezent rezultate frumoase 
au obținut anii III și IV in
gineri. Se așteaptă o re
plică mai consistentă din 
partea anilor mici.

• Sîmbătă va avea loc 
la sediul cineclubului stu
dențesc „Studio-18-Min- 
film" o seară de cultură 
cinematografică cu tema; 
„Influența tehnicii cine
matografice în expresivita
tea limbajului", urmată de 
proiecții ale ultimelor pro
ducții realizate de cineclu- 
bul laureat’ în festivalul 
„Cîntarea României", edi
ția a li-a.
• Douăzecișiopt de stu- 

denți vor participa sîmbă
tă și duminică la olimpia
dele la nivel național or
ganizate de U.A.S.C.R. și 
M.E.I. la București (fizică), 
Cluj-Napoca (matematică), 
Timișoara (mecanică, re
zistența materialelor, e- 
lectrotehnică).

Ștefan COSTEA

Valorificarea eficienta 
a resurselor energetice

comandă au Un loc însemnat în preocu
pările colectivului nostru 
este îmbunătățirea fluxurilor 
tehnologice și a tehnologi
ilor stabilite. In vederea 
preluării cît mai operative 
a producției de la minele 
Vulcan și Paroșeni, la sec
ția Corcești se va monta un 
culbutor pentru descărcarea 
vagoanelor C.F.R. Tot aici, 
pînă la finele anului, Se vor 
pune în funcțiune silozurile 
de cărbune spălat pe care 
le vom folosi în situația 
ciad nu avem vagoane C.F.R. 
Măsura
tanțial la 
locațiilor,

consti- 
plecare 

oa- 
muncil de la
I.P.C.V.J. Mul
tiple acțiuni 
și măsuri cu
prinse în pro
gramul nostru 
special de fo
losire chibzui
tă a resur

selor energetice vor permite 
și în continuare reducerea 
substanțială a consumuri
lor de energie primară. Tot
odată, trebuie să amintesc 
că la nivel de secții și ate
liere s-au întreprins și se. în
treprind o serie de măsuri 
t oh n ico- org aniza t o rice 
vederea realizării în 
exemplar a sarcinilor
plan. De exemplu, în cele 
patru luni ale a.C, producția 
netă a fost realizată 
proporție de ' 111,6 la 
Traducerea în viață a 
tor- măsuri dă garanția 
planul de producție al
lui 1980 va fi îndeplinit în 
condiții de eficiență.

în 
mod 

de

contribuie 
reducerea 

mărirea

subs-
plății 

duratei

în 
sută, 
aces- 

că 
anu-

Brigada 
științifică 

în acțiune
Brigada științifică din 

Lupeni (formată din juriști, 
medici, profesori, ingineri, 
economiști) și-a făcut un 
frumos obicei .ca de două 
ori pe lună să se întîlneas- 
că cu oamenii muncii din 
instituțiile și întreprinderi
le orașului, lată că zilele 
trecute, sala de apel a
întreprinderii miniere a
găzduit o astfel de întîlni- 
re în care auditorii au a- 
vut prilejul să urmărească 

dezbateri pe temele; „Per
fecționarea pregătirii pro
fesionale" și „Prelucrarea 
Decretului 153/1970". Sa
lutăm această inițiativă și 
am dori-o frecvent susținu
tă și în alte localități din 
Valea Jiului. (Al. Cor.)

Constructori destoinici
(Urmare din pag. 1)

lipsa de ordine în depozi
tarea materialelor, in timp 
ce la S.U.T. Iscroni cons
tructorii au reproșat colec
tivului de aici calitatea sla
bă a unor reparații și re
vizii auto, faptul că auto
basculantele și autoca
mioanele, celelalte utilaje 
trimise pe șantiere se de
fectează des, parcul de ma
șini nud gospodărit la ni
velul posibilităților și folo
sit intensiv. Dar, au fost 
criticate și șantierele. ca 
cel de la Petrrla, pentru 
exploatarea sub capacitate 
a acestor mijloace de me
canizare.

Am lăsat intenționat la 
urmă șantierul 3 Vulcan, 
Condus de inimosul subin- 
giner Carol Ridzi, acest co
lectiv fruntaș de construc
tori și montori s-a prezen
tat in schimbul de expe
riență cu o excelentă carte 
de vizită. Din întrebările 
puse de oaspeți șefului de 
șantier, din răspunsurile a- 
cestuia au rezultat preocu
pări stăruitoare pentru bu
na organizare a lucrului, 
folosirea acordului global,

a inițiativelor muncitorești 
valoroase în scopul atinge
rii unor ritmuri înalte de 
lucru și predarea la ter
men a obiectivelor și chiar 
in devans (cum a fost ca
zul căminului A de neta* 
miliști Vulcan — predat 
beneficiarului cu o lună și 
jumătate mai devreme, iar 
stația de compresoare de 
la preparația Cernești — 
cu .aproape o lună înainte 
de termen). De altfel peste 
lot. în șantier, prin grija 
organizației de partid, ia 
punctele de lucru, o susți
nută și foarte diversificată 
propagandă vizuală mili
tează pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, 
economisirea materiale
lor, pentru lucru' de calita
te, ordine și disciplină. 

Facem o legătură între în
demnurile patriotice făcute 
prin propagandă vizuală și 
cuvintele șefului de șan
tier, Carol Ridzi. care spu
nea: „Din inițiativa „Sîm- 
băta gospodarului" am fă
cut o acțiune diurnă a 
fiecăruia dintre noi, iar 
în ultima zi de lucru a 
săptămînii ne intensificăm 
la maximum preocupările 
în această direcție; avem

amplasate, într-un loc știut 
de noi toți, o ladă în care 
adunăm tier vechi, o alta 
în care stringent hîrții. 
Stringent de pe șantier fie
care bucățică de material 
«folosibil", fală, într-ade- 
văr, spirit gospodăresc !

Parlîcipanții au fost u- 
nanimi in aprecierea că 
astfel de acțiuni politico- 
ecpnomice, pilite de învă
țăminte practice, trebuie 
permanentizate. S-a hotărît 
de altfel organizarea unei 
acțiuni similare în preajma 
zilei de 23 August, iar a- 
cest schimb de experiență 
va fi organizat nu numai 
Ia nivelul întreprinderii, ci 
și în șantiere, între forma
țiile și puncte de lucru. 
Tot ce s-a desprins valoros 
din experiența împărtășită 
între șantiere — în special 
de la Vulcan — ca și pro
punerile făcute de partici- 
panți, angajamentele asu

mate, măsurile conturate 
de comitetul de partid și 
conducerea I.C.MM. pen
tru remedierea neajunsuri
lor întîlnite trebuie să fie 
făcute cunoscute tuturor 

constructorilor și mentori
lor, puse neîxitîrziat în a- 
plicare pentru valorificarea 
lor.

Calificarea și perfecționarea personalului
(Urmare din pag. 1)

Ia ing. Viorel Hălăiaie, res
ponsabilul cu problemele 
de învățămint, am aliat că 
se prevede pe acest au șco
larizarea a 445 de oameni 
din care 230 mineri, iar 46 
electricieni și 76 mecanici de 
utilaje. Această cifră este 
realizată -deja în proporție 
de 57 la sută dacă avem în 
vedere că două clase iși 
continuă cursul din anul 
trecut, iar al treilea s-a 
deschis în primul trimestru. 
Pe măsură ce vor termina 
aceste cursuri, se vor des
chide celelalte, astfel pla
nul de școlarizare se va 
realiza integral. In scopul 
asigurării calității învăță- 
mîntului s-au întreprins mă
suri de asigurare a cursu
rilor cu lectori competent'!, 
din rîndul specialiștilor cu 
experiență. Baza materială 
fiind asigurată s-au dotat 
sălile de curs cu material 
didactic-instructiv adecvat 
iar cursanților li s-au asi
gurat condiții să participe 
efectiv ia invătămînt, fără 
să stînjenească producția.

In ceea ce privește acțiu

nea de policalificare a ca
drelor, în luna februarie, a 
început .un curs-care cuprin
de 64 de șefi de brigadă, de 
schimb ș. alți mineri din 

■ abatajele mecanizate care 
se pregătesc în profil me
canic. Cursul se va încheia 
în august și pînă atunci se 
preconizează cuprinderea a 
30 lăcătuși pentru pregăti
rea lor in meseria de mi
ner. Concomitent, vor fi șco
larizați prin cursuri de per
fecționare 48 de mecanici 
pentru mașini de extracție. 
Pentru cursurile de polica
lificare s-au amenajat săli 
speciale în incinta minei, 
iar cu ajutorul cadrelor de 
specialiști, minerii fac cu
noștință, pe baza unei te
matici elaborate în fip.cție 
de cerințele producției, cu 
noile tehnologii de lucru, 
cu utilajele moderne. Po
zitiv e faptul că, cursurile 
au un pronunțat caracter 
practic, desfășurîndu-se in
clusiv în abatajele meca
nizate, unde cursanțiî par
ticipă efectiv la diferite o- 
perațiuni de lucru și ur
măresc pe viu funcționarea 
utilajelor moderne Dar, ar

fi bine ca aceste acțiuni prac
tice să se organizeze mai 
frecvent. Tot in beneficiul 
calității cursurilor ar tre
bui să se facă mai mult pen
tru dotarea cu piese și a- 
paratură modernă a sălilor 
de curs, prin folosirea bi
bliotecii tehnice din cadrul 
minei. Referindu-se ia pre
zența nesatisfăcătoare a 
cursanților (în jur de 50-60 
la sută) precum și a lecto
rilor, tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comitetu
lui de partid al minei, a 
subliniat necesitatea ca atit 
birourile organizațiilor de 
partid, grupele sindicale, 
cit și cadrele minei, mai a- 
tes șefii de sectoare să a- 
corde un plus de atenție, să 
urmărească prin participa
re directă la cursuri pre
zența cursanților, conținutul 
și eficiența întregii acțiuni 
de calificare și perfecționa
re a personalului.

Sînt cerințe te condițio
nează, realizarea unui dezi
derat esențial pentru acti
vitatea minei, pentru redre
sarea producției, realizarea 
sarcinilor mari ce îi revin 
în creșterea ’ producției.

• FAPT LĂUDABIL. In 
orașul Vulcan au început 
lucrările de reparații a 
străzii Muntelui, spre Pa
roșeni. Un fapt lăudabil 
îl Constituie participarea 
locuitorilor la nivelarea 
gropilor și Împrăștierea

pietrei concasate. Lucra
rea are astfel posibilitatea 
de a fi terminată într-un 
timp mai scurt.

• Expunere. Printre ac
țiunile organizate de co
misia de propagandă a co
mitetului de partid de la 
l.M. Petrila se numără și 
popularizarea legilor și 
holărîrilor organelor su
perioare de partid și de 
stat. Printre ultimele ex

puneri prezentate prin sta
ția de radioamplificare, în 
orele di'ntre schimburi, se 
numără cea intitulată „Ro
lul colectivului în întări
rea disciplinei socialiste a 
muncii", prezentată de to
varășa Mihaela Tudorică, 
juristconsult al întreprin
derii.
• CE SE AȘTEAPTĂ ? 

De trei zile e inundată 
magazia de mină a maqazî-

nului nr. 80 „Sport" din 
Petroșani. „Specialiștii" în 
reparațîi-canalizare vin, 
constată și„. pleacă. Ce 
se așteaptă, inundarea ma
gazinului ?

• INVITAȚIE LA 
„STRAJA". A fost redes
chisă grădina de vară de 
lingă restaurantul „Straja" 
din Vulcan Reamenajată 
și bine aprovizionată, u- 
nilatea oferă zilnic -grătare,

mititei și bere... Timp fru
mos să fie!
• SPECTACOL Teatrul 

de stat „Valea Jiului" pre
zintă vineri și sîmbătă, 16 
și 17 mai, la sediu, come
dia „Pete și caii verzi" de 
Mircea M. lonescu.

• COMENZI LA DOMI
CILIU. La cofetăria „Nu
fărul" din Petroșani se 
prințese zilnic, între orele 
7—10, comezi pentru pro-

duse de cofetărie. Comen
zile se livrează Ia domici
liul clientului, în
zi, între orele 14—17. Oa
re nu se poate extinde a- 
ceastă modernă formă de 
servire și la magazinele 
„Alimentara".?

Rubrică realizată 
Viorel STRĂUȚ

aceeași

I
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Să muncim șf să trăim in chip comunist
Un om, o pasiune

Ne aflam Ia întreprinde
rea minieră Uricani. Cons
tantin Rudic, de obîrșie 
moldovean, un bărbat Ia 
vreo 47 de ani, cu mersul 
legănat, cu vorba domoa- 
fă ne mărturisea : „Am 
poposit la Uricani în 1959. 
îmi amintesc cu lux de a- 
mănunte de primul șut; am 
fost puternic impresionat 
că acolo, în subteran, in 
luptă cu muntele, minerii 
sînt eroi“.

■— Au trecut peste două 
decenii de atunci. Cum se 
face că nu ați schimbat lo
cul de muncă ?

— îmi place această me
serie, altfel n-aș fi ales-o. 
Din bărbăteasca Înfruntare 
cu muntele eu am tăcut 
o pasiune, care-mi dă mul
te împliniri și satisfacții.

Spuneți-ne cîteva din
tre ele.

— La început, am lucrat 
ca simplu vagonetar. Am 
început să muncesc și să 
învăț. Am devenit miner, 
apoi șef de brigadă. In 
1964 pentru rezultatele ob
ținute în producție am fost 
decorat cu Medalia mun
cii. Succesul mi-a dat un 
nou imbold în muncă, ast
fel că, în 1967, am 
decorat cu Ordinul 
cii clasa a Ill-a.

— Ce transformări

lost 
mim

v-au 
impresionat mai mult în 
meseria de miner?

— Structura profesiona
lă a minerilor. Vagoneta
rii de prin ’59, '60 sînt 
astăzi mineri șefi de bri
gadă, lăcătuși, maiștri, 
tehniceni, unii chiar in
gineri. Am pornit de la 
lopată și transport manual 
și am ajuns la 
mecanizate, mașini 
cărcat, combine de 
intare în steril, 
transportoare iar 
țiile de securitate și 
retribuire a muncii 
excelente. De la o 
duclivitate fizică de 
tone pe post realizate 
mari eforturi, în acest 
cinai s-a ajuns Ia 8-

ne pe post. De ani în șir 
sectorul nostru este frun
taș. In acest an, de pildă, 
am realizat peste preve
deri 14 000 tone de căr
bune.

Despre familie, comu
nistul Constantin Rudic 
ne spune :

— Am o fată, elevă în 
clasa a XI-a care învață 
bine. Soția este și 
muncitoare. Sîntem 
vom ii în continuare 
familie dedicată 
în care sînt prețuite va
lorile ei

— Ce 
în lunga 
miner ?

— Nu

ea 
fi 
o 

muncii,

etice.
ortaci ați format 
dv. activitate de

complexe 
de în- 

îna- 
benzi 

condi- 
de 

sînt 
pro- 

4-5 
cu 

cin- 
0 to-

mai știu exact.
Cert este că o bună parte 1 
dintre aceștia au ajunsoa- | 
meni de bază atît la mina 
Uricani cit și la diferite 
întreprinderi miniere din i 
Vale. (

Acesta este în cîteva cu- ’ 
vinte chipul comunistului, 
al minerului Constantin 
Rudic, vagonetarul de ieri, 
maistrul de astăzi, chipul 
unui om care a simțit în
totdeauna pulsul produc
ției făcând din meserie o 
pasiune.

I

Cornel BUZESCU |

Ambiția
Pentru constructorul Ion 

Dobre de la Petrila, în cei 
douăzeci de ani de activita
te pe șantier, munca conti
nuă, perseverentă s-a con
jugat cu priceperea, într-o 
hotărire fermă, neclintită, 
pentru a se realiza pe el, 
și oamenii din brigada pe 
care o conduce, care alcă
tuiesc împreună o familie 
muncitorească. Acolo, pe 
schelele viitoarei clădiri a 
preparației din Petrila, a- 
proape de cota finală, ges
turile sale au siguranță de
plină, chiar dacă se lucrea
ză sub stropii reci de ploaie

— Ridicați cofragul 
Atenție la benă !...

Noul tip de cofrag care a 
condus la o economie de 
material lemnos de peste 
150 metri cubi, cofrag ca
re poate fi folosit ori de 
cite ori este nevoie, este 
rodul gindirii acestui co
lectiv. Ideea și-a găsit rod 
nu numai în gîndurile lui 
Dobre, ci și din frământările 
lui Puică, Bozneanu, Ghiban 
sau Bărbuț, oameni care 
sînt alături de această am
biție a șefului de brigadă 
pentru a fi primii.

Nimerisem cu cîteva luni 
în urmă pe șantierul de la 
Petrila al I.C.M.M. și l-am

se naște în muncă
căutat din nou pe Dobre, 
pe care îl știam cu ani 
în urmă, în fruntea între
cerii pe întreprindere. Am 
schimbat puține vorbe, dar 
am observat că îl stăpîneau 
aceeași ambiție, aceeași do
rință de afirmare. Cînd 
ne-am despărțit m-a rugat 
să scriu cîteva rinduri în 
ziar despre ceea ce simte 
el față de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceușescu, într-un 
moment de aniversare. Mi 
le-a dictat cu o asemenea 
ușurință de parcă le-ar fi a- 
vut scrise sau învățate pe 
de rost. Văzîndu-mă nedu
merit mi-a spus că s-a qîn- 
dit cîteva zile la aceste cu
vinte și că publicarea lor 
îl bucură nespus de mult.

— Ambiția lui se materi
alizează în procente de 125- 
130 la sută, care reprezintă 
realizările lunare de plan 
— venise cu o completare 
inginerul Constantin Dincă,

șeful șantierului nr. 1 ai 
I.C.M.M.

...In „raportul* din fiecare 
seară, comunistul Ion Do
bre cere oamenilor săi să 
spună ce au făcut în ziua 
respectivă și ce au de gînd 
pentru ziua următoare. Nti 
este o formalitate, ci un 
mod de lucru prin care toți 
contribuie la soluționarea 
unor probleme, înlăturarea 
unor neajunsuri. Un ase
menea climat a declanșat în 
fiecare ambiția pe care e 
cultivă Dobre, chiar și a- 
tunci cînd vreunul mai tî- 
năr venise în brigadă cu 
„gînduri de ducă". Ordi
nea și disciplina au devenit, 
se pare, principii pe care 
acest colectiv de comuniști 
le aplică nu numai în mun
că, ci și în viață. Este sen
sul superior în care este în
țeles codul eticii și echi
tății socialiste, preceptele 
moralei noastre.

Valeriu COANDRĂȘ

|0 SECVENȚA DIN VIAȚA
! 
î

Poșta 
paginii

• UN GRUP DE VE
CINI din strada Indepen
dentei, Lonea: Am anali
zat scrisoarea dv. cu 
cei în cauză, inclusiv la 
primăria orașului Petri
la. Aveți în bună măsu
ră dreptate. Măsurile ca
re au fost întreprinse, 
ne-au asigurat cei în cau
ză, vor conduce la un 
climat de liniște și înțe
legere tovărășească.

• LEONT1NA BOR- 
DEANU, Petroșani : Am 
respectat dorința dv., 
chiar în acest număr al 
ziarului nostru.

Brigada condusă de Cornel Țîr de la sectorul I al minei Lonea, o brigadă 
tinără și omogenă, ale cărei rezultate bune sînt reflectarea firească a dăruirii și 
pasiunii, perseverenței în căutarea noului. Scopul lor este, de fapt, scopul tu
turor minerilor din Valea Jiului: cărbune cit mai mult, cît mai bun și ieftin 
pentru economia noastră națională.

oto: I. LICIU

Adevărata prietenie lea
gă pe viață destinele unor 
oameni, oferă., un cadru 
trainic de afirmare a unor 
relații principiale la locul 
de muncă, în viața de toa
te zilele, un vechi proverb 
românesc postulează că „pri
etenul adevărat la nevoie 
se cunoaște*. Cînd însă, în 
numele acestui sentiment 
înălțător, operează porniri
le spontane. necumpătate, 
liantul afectiv se destramă 
dureros, ba chiar dacă pes
te focul discordiei urzite 
între parteneri se toarnă cî
teva pahare de., alcool, dez- 
nodămîntul pripit traversea
ză scurta și primejdioasa 
cale a infracțiunii. O ast
fel de tristă întîmplare s-a 
petrecut recent într-un car
tier din Petrila...

In ziua de 20 •■aprilie, 
Bîrlea Aurel a întrecut mă
sura la băutură. Spre sea
ră, s-a gîndit să-i facă o 
vizită vecinului și prietenu
lui său, Nicolae Puț. . Era 
duminică doar, se vizitau re
ciproc de atîta vreme Erau 
văzuți adesea împreună în 
.oraș, ce mai, „prieteni Ia 
cataranîă". Vecinul juca 
rummv cu soția șl cu o altă 
prietenă • ăl patrulea „la

pietre* e întotdeauna bi
nevenit, mai ales că harul 
„inspirației* se revărsa din- 
tr-o pîntecoasă sticlă de 
votcă. La un moment dat, 
nemulțumit din cine știe 
ce motiv, A.B. a răsturnat 
tablele, cearta a degenerat 
în insulte și lovituri. In

nești, comise poate invo
luntar. se constituie în ar
gumentele favorabile ci
mentării prieteniei. A.B. și 
N.P. au uitat însă cu de- 
săvirșire, în numai cîteva 
minute, împrejurările, care 
au dus la apropierea lor. 
Alcoolul a produs subita

•VA’W.WWA’AVAWJWAWAV/.WW.V/.V/.

Stihia alcoolului 
dezintegrează prietenia 

V.W.VZ/A,.WAVA,.WAV.,.VAVA\W»’>WA’.W

aburii alcoolului, prietenia 
lor se năruise subit; față 
în față se aflau doi duș
mani care voiau neapărat 
să tranșeze „victoria* de 
partea lor.

Să fim înțeleși : prietenia 
presupune și momente cri
tice, de recul, dar dăinuie 
tocmai prin firele invizibi
le ale prețuirii reciproce • 
lucida analiză a situați
ilor de încordare, a com
portamentului propriu, ca
pacitatea de a înțelege 
comportarea prietenului, de 
a ierta unele greșeli ome

„amnezie*. Cert este că 
A.B. și-a provocat priete
nul la duel cu cuțitele de 
bucătărie, în fața blocului 
lor. Ce motive îi îndem
nau să iupte pe viață și' pe 
moarte ? Doar întreruperea 
jocului de rummy...

Duelul ca mod de rezol
vare a diferendelor, și-a gă
sit condamnarea morală în
că din Evul mediu minți lu
minate au repudiat acest si
nistru procedeu folosit în 
virtutea onoarei hipersensi
bile dală să suprime o idee, 
o convingere sau numai o

părere, odată cu creierul 
cate le împărtășește. In
tr-un moment de neatenție 
a adversarului, A.B. l-a lo
vit cu cuțitul Prăbușit pe 
asfalt, în stare foarte gra
vă, într-o străfulgerare a 
minții, N.P. urmărit de în
trebarea : de ce tocmai pri
etenul său... ? In fața dez- 
nodâmîntului tragic, A.B. 
trăia neputința de a înlă
tura urmările gestului său 
odios...

A.B: meditează asupra
celor îhtimplate. din pri
cina minților lor întierbîn- 
tate de alcool, acest inamic 
public nr. 1 al climatului 
nostru social, care pune în 
cumpănă viața oamenilor, 
trăinicia unor cămine, care 
lasă urmări dureroase nu 
numai asupra celor care îl 
îngurgitează, ci întunecă și 
tulbură viața unor ființe 
nevinovate, a unor copii 
rămași fără sprijin material 
și moral. Iată de ce conse
cințele' acestei întîmplări 
tragice, sînt în măsură să 
pună în gardă și pe alți 
„credincioși sclavi* ai sinis
trului zeu al băuturii.

Ion VULPE

; • „Nu găsesc cuvinte mai frumoase pentru a
: mulțumi din inimă colegelor mele...* își încheie scri- 
; soarea Leontina Bordeanu de la detașamentul nr. 4 
î Petroșani al C.P.M. Deva. Fiind în ultimul an al li- 
i ceului economic și de drept adminstrativ, colegele 
î șale (Irma Kerekeș și Aurelia Cîrlig) au depus toate 
i eforturile pentru a-șî ajuta tovarășa de muncă. Este 
i un gest tovărășesc, de înaltă ținută morală.

• O activitate prodigioasă a depus ani la rînd 
î minerul Ștefan Andrei de la sectorul I al minei Pe- 
: trila. Ca secretar al organizației de partid s-a.preo- 
; cupat cu multă pasiune de realizarea sarcinilor trasa- 
î te pentru mobilizarea și educarea oamenilor muncii, 
i In ziua de 10 mai, cu prilejul ieșirii la pensie, a fost 
• felicitat de ortacii de muncă, care i-au urat multă 
i sănătate și viață cît mai lungă.
i • Pe Ion Ursu din Petrila l-au costat 600 de lei
| „zîmbetele* trimise în stingă șl-n dreapta, mai bine 
| zis cuvintele jignitoare la adresa trecătorilor, mai a- 

les a trecătoarelor. M.Z. și E.C. nu s-au lăsat măgu
lite de vorbele „craiului* de ocazie îndrăgostit din 
senin pe trotuar și l-au reclamat organelor în drept. 
Se pare că fiecare cuvînt l-a costat cam 100 de tei...

• In bufetul „Retezatul* din Lupeni, Iosif Toth 
| a acostal-o pe CB. Au intervenit Vasile și Ana Man- 
î doca, lovind-o pe cea în cauză. Auzind despre cele 
: întîmplate fratele \ ictimei, Iosif Sallai, a venit în a-

jutor. A intrat în „acțiune* și Andrei Doboș. Toți 
s-au năpustit asupra lui Sallai, lovindu-1 într-un chip 
huliganic, după care l-au aruncat într-o prăpastie. 
Urmarea a fost cea firească : toți au fost condamnați 
la închisoare.
• Marin Murgu de Ia I.M. Aninoasa a dovedit 

în ultima perioadă calități de bun prestidigitator. Sub
tilizează cu pricepere, in general obiectele mici, dar 
valoroase. Așa a procedat și față de colegul său, 
I.M. din Aninoasa, în locuința căruia a pătruns și a 
furat un radio-casetofon, un inel de aur, bani și... 
a plecat. Unde? Prin țară. S-a reîntors, forțat, depo
sedat de obiectele furate. Un an și .șase luni are timp 
să mediteze...

• O clipă de furie l-a dus pe Constantin Zapan 
de la secția de mobilă din Petroșani să declare... răz
boi celor trei copii ai săi și concubinei sale. După ce 
pur și simplu i-a scos afară din casă, s-a urcat într-o 
mașină cu care a pornit pe drumul public fără a a- 
vea permis de conducere. Toate acestea l-au costat 
1 an și 6 luni de închisoare.

Rubrică realizată de
Val. COANDRAȘ
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Lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
VARȘOVIA 14 (A.; erpres). 

— La Palatul Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
Populare Polone au înce
put, în dimineața zilei 'de 
14 mai, lucrările Consfă
tuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor par
ticipante fă Tratatul de la 
Varșovia.

La consfătuire iau parte 
delegațiile :

Republicii Populare’ Bul
garia, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, prirn-se- 

,secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria;

Republicii Socialiste Ce
hoslovace, condusă de to
varășul Gustav Husak, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate
Germane, condusă de tova
rășul Erich Honecker, se- 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Democrate 'Germane;

Republicii Populare Po
lone, condusă de tovară
șul Edward Gierek, prim- 

secretar al Comitetului Cen
tral . al Partidului Muncito
resc Unit Polonez ;

Republicii Socialiste
România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii , So
cialiste România; din dele
gație fac parte tovarășii

Succese ale luptătorilor SWAPO
DAR ES SALAAM 14 (A- 

.gerpres). Un comunicat al 
Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vesl,, dat 
publicității la Dar Es Sa
laam, informează că în ca
drul acțiunilor purtate de 
luptătorii săi în Namibia 
în cursul lunii trecute au 
fost scoși din luptă 110 
militari ai forțelor armate 
sud-africăne, care ocupă

Prima sesiune a Pa dementului Republicii Zimbabwe
H ARARE 14 (Agerpres). 

La Harare s-au deschis 
miercuri, lucrările primei 
sesiuni a Parlamentului Re
publicii Zimbabwe. Des
chiderea sesiunii a fost 
salutată prin 21 de salve; 
ie tun și o paradă a unis 
taților armatei naționale.

Deschizînd lucrările se
siunii parlamentare, pre- 
edintele Republicii Zimba

IN CAPITALA ECUADO
RULUI s-au -încheiat lucrăs 
iile reuniunii ministeriale 
latino-americane pe teme 
de planif icare. : Participan- 
ții au adoptat un document 
m care sînt enunțate stra
tegiile generale de dezvoL 
tare și. liniile de bază ale 
planificării economice re
gionale. A fost, de ase
menea, exprimată voința 
comună de a se depune”e- 
iorturi susținute pentru in
tensificarea procesului de 
cooperare regională și con
solidarea dezvoltării eco
nomice independente a sta-

■ior din zonă,
LA ZAGREB s-au deschis 

porțile celui de-al 10-lea 
tîrg internațional pentru 
construcții civile și celui 
de-al 8-lea tîrg internațio
nal pentru minerit și ener
gie. La cele două manifes-; 
țări participă 344 de firme 
din 16 țări ale lumii, care 

li ie Verdeț, membru al Co
mitetului- Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului," Vir
gil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar ăl C.C, al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, general-maior 
Constantin Olteanu, mem
bru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale ;

Republicii Populare Unga
re, condusă de tovarășul 
Janos • Radar. prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar;

Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, condusă de 
tovarășul Leonid llici Brej- 
nev, secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Participă, de asemenea, 
comandantul-șef al Forțelor 
Armate Unite ale statelor 
participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, mareșalul U‘ 
niunii Sovietice Viktor 
Kulikov, precum și șeful 
Statului Major al Forțelor 
Armate Unite, generalul de 
armată Anatoli. Gribkov.

Consfătuirea a fost des
chisă de tovarășul Edward 
Gierek, care a salutat căl
duros delegațiile partici
pante.

Lucrările consfătuirii vor 
continua în ziua de 15 mai.

ilegal acest teritoriu. Tot
odată, au fost doborîte 
două avioane de luptă și 
au fost capturate însemna
te cantități do arme și mu
niții.

Comunicatul precizează 
că unitățile SWAPO și-au 
consolidat dispozitivul în 
zonele' eliberate din nord- 
estul și nord-vcstul Nami
biei.

bwe, Canaan Banana, a 
expus programul activită
ții guvernului în diferite 
domenii. El a subliniat do
rința tînărujui stat inde
pendent de a promova o 
politică de nealiniere și 
de prietenie cu toate ță
rile.

Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează mai multe 
probleme printre care cele 

prezintă cele mai recente 
noutăți din domeniile res
pective., Tîrgurile vor ră- 
mîne deschise pînă la 17 
mai.

CEA MAI MARE PARTE 
a țărilor producătoare de 
petrol membre ale OPEC 
doresc ca majorarea pre
țurilor la țiței să se produ
că numai în termeni reali 
și, deci, în raport cu dez
voltarea economică a țări
lor industrializate, a de
clarat ministrul petrolului 
al Arabiei Saudite, Ahfticd 
Zaki Yamani, intr-un inter
viu acordat radiodifuziunii 
italiene.

CINCI MILIOANE de 
persoane sînt afectate de 
seceta care s-a abătut asu

Preiențe românești
DELHI 14 (Agerpres). 

Revista indiană „Națio
nal View" publică, în 
numărul săti din luna 
mai, un amplu articol, 
în care, relevînd perso
nalitatea de mare presti
giu internațional a tova

rășului Nicolae Ceaușescu, 
rolul său, unanim apre
ciat, pe scena politică a 
lumii, subliniază „con
tribuția istorică, de o 
importanță remarcabilă, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la realizarea 
păcii în lume“. „Nicolae 
Ceaușescu și-a cîștigat o 
largă popularitate în 
rîndul tuturor popoare
lor iubitoare de pace din 
lume. Președintele ' Româ
niei — scrie revista — 
arată calea ce duce la 
progresul întregii ome
niri, dorește ca statele 
lumii să renunțe la dez
acorduri meschine și se 
afirmă ca un om al pă
cii". „Nicolae Ceaușescu 
—■ se menționează în con
tinuare — crede în coe
xistența pașnică, crede 
în pace și crede, de a- 
semenea, în importanța 
nealinierii pozitive a na
țiunilor. Se pronunță îm
potriva hegemoniei poli
tice a oricărui stat, se 
opune exploatării națiu
nilor mici de către ma
rile puteri. Linia sa poli
tică este clară și întru 
totul pozitivă".

Re'levînd caracterul 
militant al politicii ex
terne românești, al acti
vității internaționale a 
conducătorului partidului 
și stalului nostru, artico
lul arată : „Nicolae

Demonstrații pentru 
libertăți democratice

SEUL 14 (Agerpres). Ci- 
teva sute de studenți sud- 
coreeni de la .universitățile 
din Seul au fost arestați, 
marți seara, în timpul une
ia, din cele mai mari de
monstrații organizate în ul
tima vreme; în cadrul că
reia ei au continuat să se 
pronunțe pentru abolirea 
legii marțiale și pentru li
bertăți democratice. După 
cum transmit agențiile Reu
ter și ■ Associated Press, 

legate de revenirea per
soanelor refugiate, crearea 
unei armate naționale uni
ce, majorarea salariilor oa
menilor muncii cu retri
buții mici, acordarea de 
loturi de pămînt celor ca
re nu dispun deloc de a- 
semenea loturi, diverse 
probleme financiare și ale 
relațiilor externe ale țării.

pra nord-estului Braziliei, 
a anunțat Mario Andreaz-N 
za, ministrul de interne al 
acestei țări. Jumătate din 
această populație, a 
spus el, trăiește îri „zone
le critice", unde toate cul
turile au fost distruse de 
secetă. Cealaltă jumătate 
riscă să aibă aceeași soar
tă dacă situația se agra
vează.

SECRETARUL general al 
Ligii Arabe, Chedlî Kiibi, 
a început o vizită în Ior
dania. El va conferi cu 
autoritățile de la Amman 
asupra măsurilor de orga
nizare a reuniunii miniș
trilor economiei și finan
țelor din țările membre ale 
ligii, preconizată să aibă 
loc în luna iulie în capita
la Iordaniei, precum și a 
reuniunii economice arabe 
la nivel înalt, programată 
pentru luna noiembrie a 
acestui an.

Ceaușescu dorește pacea : 
pentru noi toți, dar, ; 
la rîndul nostru, și noi \ 
trebuie să acționăm în ; 
această direcție". :

Referindu-se la contri- ; 
buția sa hoțărîtoare în ; 
opera de ridicare a =
României pe noi culmi î 
ale progresului și civili- ",i 
zației, revista scrie: • 
„Nicolae Ceaușescu, în : 
calitatea sa de conducă- i 
tor al partidului și sta- .■ 
tului, a promovat și con- : 
tinuă să promoveze ferm î 
o politică de accelerare ; 
a progresului economic i 
și social al țării, de creș- î 
tere și modernizare a î 
forțelor de producție în- î 
tr-un ritm susținut, de ; 
dezvoltare a științei și i 
culturii, de constantă ! 
perfecționare a relațiilor : 
de producție, de organi- : 
zare a guvernului și so- ș 
cietății, de adîncire a : 
democrației sociale și a- : 
plicarea în viață a prin- : 
cipiilor eticii și echității : 
socialiste". !

■Sr
OTTAWA 14 (Ager- Ș 

preș). In cadrul manifes- ț 
țărilor inițiate, în Cana- : 
da, cu prilejul împlinirii ; 
a 2050 de ani de la cons- i 
tituirea primului stat dac : 
centralizat și indepen- j 
dent, sub conducerea lui : 
Burebistu, Ambasada ;
României la Ottawa a : 
organizat o intilnire cu ; 
un grup de tineri cana- : 
dieni, reprezentanți ai | 
„Clubului Rotary" - din i 
toate provinciile Canadei. : 

Au fost prezentate fii- : 
me documentare roma- ; 
nești. i

peste 7000 de studenți de 
la opt institute de învăță- 
mînt superior din Seul au 
demonstrat pe străzi, scan- 
dind lozinci și difuzînd 
manifeste, în care cer li
bertatea cuvîntului, asigu
rarea dreptului la muncă, 
drepturi sindicale, libertăți 
politice și sociale, precum 
și suspendarea legii marția
le.

Pe de altă parte, agenția 
U.P.l. relevă că Partidul 
Nou Democratic, principala 
formațiune de opoziție, a 
introdus, miercuri diminea
ța, in „Parlament" o mo
țiune prin care cere sus-
pendarea legii marțiale, ca
re a fost decretată după 
moartea dictatorului Pak 
Cijan Iii.

Provocări militare 
împotriva poporului 

coreean
PHENIAN 14 (Agerpres).

— După cum transmite a- 
genția A.C.T.C., in noaptea 
de 12 mai forțele miPtare 
americane au deschis focul 
împotriva unei porțiuni a 
părții nord-coreene din 
zona comună de securitate a 
Comisiei militare de armis
tițiu.

In ultimele zile — relevă 
A.C.T.C. —, S.U.A. au trimis 
un avion de spionaj de ti
pul „SR-71" deasupra terito
riului R.P.D. Coreene. De 
asemenea, ele au organizat 
mai multe manevre militare 
de mare anvergură, trimi- 
țînd în Coreea de Sud noi 
efective mari de militari cît 
și echipament de luptă de 
tip nou.

Aceste provocări militate 
împotriva poporului core
ean — subliniază A.C.T.C.
— reprezintă o violare a 
acordului de armistițiu, 
pentru toate consecințele 
lor întreaga răspundere re
venind Statelor Unite.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Ruq și flacără 
Republica: Frați de. cruce; 
Unirea: Un polițist in
comod. >. ■

PETRILA: Nici o dova
dă pentru crimă.

LONEA: Fetița de ză
padă. ,j .'ic . '

AN1NOASA: Degetica.
VULCAN — Luceafărul : 

Marea neliniște; Muncito
resc: In ochii tăi e întrea
ga lume.
' LUPENI — Cultural 
Sosea odată un călăreț.

URICANI : Caddie. :

TV
10,00 Teleșcoală. 11,00 

Roman-foileton: La răs
cruce de vînturi. Relua

Crupul școlar minier 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, strada Republi
cii nr. 7, încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal muncitor :

— portar

— instalator întreținere

— tîmplar

încadrarea se face conform Legii nr. 
57/1974.

Mica publicitate
VI ND Skoda 120 L per

fectă . stare, Hațeg, telefon 
70503. (405)

SPITALUL orășenesc Pe- 
trila vinde Ia populație fe
restre duble cu două cana
turi, în stare bună. (402)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bardan 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (400)

PIERDUT? legitimație de 

rea episodului 4. 11,50 Te
lex. 16;0Q Telex. 16,05 Te
leșcoală. 16,30 Curs de 
limbă rusă. 16,50 Soare, 
•aer, apă, mișcare. Factori 
naturali de cură pentru 
întreținerea sau redobîndi- 
rea sănătății. 17,05 Repor
taj pe glob — Guatemala.
17.25 Viața culturală. 
18,35 Desene animate: 
Sindbad marinarul. Episo
dul 20. 19,00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultură. 
19,45 Ora tineretului. 21,10 
Memoria documentelor — 
Petrodava. 21,30 Documen
tar științific „Dincolo de 
orizont". 22,05 Telejurnal.

serviciu pe urnele Buțnaru 
Elena, eliberată de J.l-.A. 
Vîscoza Lupem. Se declară 
nulă. (401)

PIERDUT carnet student 
pe numele Măndilă Constan
tin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani.. Se de- 
lară nul. (403)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucur 
Viorel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. (404)

'’ V4ȚTA Șl ADMINISTRAȚIA- Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL} Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


