
PROLETARI DIS TOATE TARILE. VNIȚl-VAl

teagul roșu ORGAN Al COMITETULUI MUNICIPAL PETROSAM AL P C R

ANUL XXXVI. NR. 8523 1

I.M. Paroșeni

MÂiNTE O£ T£lR^i& .....

1 PREVEBEHILE^

I 
I
I 
I
I
I
I
I

MIERCURI, 28 MAI 1980 4 pagini — 30 bani

au extras suplimentar 
te 22 000 tone de cărbune

A

Intilnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanți 

ai oamenilor de știință 
din domeniul istoriei

Numele lui Iile Filiche 
și renumele. brigăzii pe ca- 

. re o conduce au depășit de 
multă vreme hotarele mi- 

' nei Paroșeni devenind nu
me de prestigiu pentru 
întregul minerit al Văii 
Jiului. Bun cunoscător al 
complexelor mecanizate pe 
care Ie mînuiește de mai 
bine de 10 ani (de cînd 
a fost introdus primul com
plex mecanizat intr-unui 
din abatajele minei), . Ilie 
Filiche oferă cu dărnicie 
tuturor celor interesați cu
noștințele căpătate, sfatu
rile sale. Experiența acu
mulată de-a lungul anilor 
ă dat rod bogat în cărbu
ne 
de cărbune extras 
prevederile la zi ale 
tualului cincinal — 
mai bogat rod a dat 
formarea de noi cadre 
pabiie să mînuiască eoni-

peste 22 000 tone 
peste 

ac- 
dar 

în 
ca-

Realizările brigăzii de-a lungul ciucinalului S
1976 i plus 3000 tone la producția de cărbune 

extras și plus 1370 kg/post depășire a productivității 
muncii planificate ♦ 1977: plus 217 tone la producție 
și plus 70 kg/post la productivitate 1978 : plus 
9662 tone la producție și plus 2030 kg/post Ia produc
tivitate 1979: plus 5400 tone la producție și plus 
540 kg/post la productivitate < 1980, la zi, un plus 
de peste 4000 tone la producția de cărbune extras și 
peste 1300 kg/post depășire la productivitatea mun
cii planificată.

plexe mecanizate cu înde- 
mînarea minerului stăpîn 
pe tainele meseriei.
marea omului nou, a mi
nerului tehnician —• pregă
tit nu numai să exploa
teze cu măiestrie utilaiul 
modern, dar și a meseria
șului, a electrolăcătușului 
gata să-1 repare atunci 
cînd este nevoie — a 
constituit pentru Ilie Fi
liche și oamenii de bază

For-

ai- formăției sale de lucru 
o preocupare tot atît de 
statornică și importantă ca 

ași realizarea ritmică . 
sarcinilor planificate.

Formație complexă, un
de alături de mineri, cot 
la cot cu aceștia, lucrea
ză și electrolăcătuși, bri
gada preia utilajul încă de 
la suprafață unde încep 
investigațiile pentru deslu
șirea rolului pe care-1 are

fiecare șurub și piuliță în 
întregul care-1 constituie 
complexul mecanizat. Fa
zele se succed în ordinea 
lor firească — introduce
rea, montarea, exploatarea, 
demontarea- și evacuarea 
(de înaintare nici nu mai 
amintim într-atît a intrat 
în obișnuința oamenilor) 
—■, iar membrii brigăzii Ie 
execută pe toate cu ace
eași ' pricepere, dovadă a 
înaltului profesionalism 
cîștigat prin muncă asiduă. 
Prin introducerea tehnicii 
noi și generalizarea expe
rienței acumulate în acest 
important domeniu de ac
tivitate minieră, Filiche și 
oamenii săi și-au făcut un 
crez, un crez ale cărui 
roade sînt materializate în 
tonele de cărbune extrase 
peste -prevederi.

Dorin GHEȚA
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secrțtar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a a- 
vut marți o întîlnire de 
lucru cu reprezentanți ai 
oamenilor de știință din do
meniul istoriei — membri 
și membri corespondenți ai 
Academiei Republicii So
cialiste România, ai Aca
demiei de ȘtiințeSociale și 
Politice, directori ai insti
tutelor de cercetare, pro
fesori și alte cadre din în- 
vățămînt și cercetarea ști
ințifică, muzeografi, consa
crată pregătirii istoricilor 
români în vederea celui 
de-al XV-lea Congres in
ternațional de științe istori
ce, care va avea loc la 
București, îu perioada 
10—17 august 1980.

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Virgil Cazacu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec. Ilie Radulescu.

Oamenii de știință, cerce
tătorii care au luat cuvîn- 
tul cu acest prilej au ex
primat vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru această nouă întîl
nire cu istoricii, au subli
niat aportul deosebit al se
cretarului general al parti
dului la orientarea și dez
voltarea cercetării istorice,

la studierea istoriei în în- 
vățămînt, la punerea în 
valoare a bogatelor tradi
ții progresiste, revoluționa
re ale poporului român, ale 
clasei noastre muncitoare, 
ale partidului său comunist. 
La inițiativa și cu contri
buția directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au a- 
rătat vorbitorii — tratarea 
problemelor de istorie și-a 
ocupat un binemeritat loc 
în Programul partidului, fi
ind concepută ca o parte 
esențială a întregii activi
tăți politice și ideologice, 
de edificare a noii orîndu- 
iri, de formare a omului 
nou, cu o înaltă conștiință 
patriotică, revoluționară.

Infățișînd rezultatele ob
ținute în domeniul cercetă
rii istorice din țara noas
tră, particîpanții s-au anga
jat să acționeze, în conti
nuare, cu dăruire și pasiune 
revoluționară, în spiritul 
hotărîrilor Congresului al 
-XII-lea al partidului, al in

dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvolta
rea cercetărilor Istorice, 
sporindu-și aportul la ac
tivitatea de educare socia
listă, patriotică a maselor, 
la îmbogățirea tezaurului 
de cultură și civilizație : a 
poporului român, la afirma-

(Con tin uare în pag. a 4-a)

Depășiri ale sarcinilor

Conștienți de 
ța deosebită pe 
prezintă pentru 
noastră națională onora
rea. prevederilor la ex
port, cerință subliniată 
din nou cu prilejul șe
dinței comune a Comite-

de export
impor.tan- 
care o re- 
economia

Planul valoric de ex
port al unității a fost- de
pășit pînă acum cu 15 000 
lei. valută. Au 
te suplimentar față 
sarcinile fizice

fost. livra- 
de 

cantități 
importante de sortiment» 

.. .......... lemnoase. Astfel, la lemn 
tului Polilic Executiv al pentru construcții - rurale 
C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și Guver

nului Republicii Socialis- , 
te România ■— în perioa
da de la începutul anu
lui pînă în prezent, fo
restierii din Valea Jiu
lui, colectivul U.F.E.T. 
Petroșani, au livrat rit
mic, pește plan, produse 
lemnoase ce le revin ca ■ colectivele platformelor de 
sarcină contractuală 
beneficiari externi.

au fost expediate în plus 
98 mc. La celuloză de 
fag, planul a fost depă
șit cu aproape 200 mc, iar 
la celuloză de diverse spe
cii au fost expediate, fă
ră a fi cuprinse în plan, 
43 tone.

Preocupări deosebite fa
ță de onorarea sarcinilor 
ce le revin au dovedit

„Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 

cultural-educative 
și sportive"

cu industrializare a lemnului 
de la Uricani și Iscroni.

Brigada cunoscutului 
miner Antal Geza de la- 
I.M. Vulcan, fruntașă în 
întrecerea socialistă, își 
depășește lună de lună 
sarcinile de plan, în 
medie cu 35 la sută.
Foto : Gh. OLTEANU

însemnări de reporter

Comenzile neonorate 
nu pot fi puse în fundație

Oameni cu dragoste 
de meserie, 

de lucrul bine făcut

• Ieri, la vremea prînzu- 
lui, artiștii amatori din 
Valea Jiului și-au dedicat 
cîntecele și jocurile ortaci
lor din subteran. Microspec- 
tacolele închinate fruntași
lor în producție au fost găz- 

de apel al® 
miniere, 
sindicatelor 
programată, 

întîlnirea

In a doua parte a zilei 
de luni, 26 mai a.c, ne-am 
concentrat atenția și asu
pra modului în care se 
gură aprovizionarea 
materiale Ia punctele 
lucru.

După
16,30, la șanli-7," 
erul 2 din Pe- J 
troșani 
ca era 
Pe la 
pînă la 
din echipa condusă de Du
mitru Butnaru, împreună cu 
sudorul Vintilă Albeanu au 
asamblat 12 noduri din 
structura de rezistență a , 
viitoarei tipografii. „Am 
hotărît, de comun acord 
"cu oamenii care ' lucrează 
aici — ne informează mais
trul Ioan Trântea —, să ter-

asi- 
cu 
de

ora

minăm., montarea astăzi, 
chiar dacă vom depăși pro
gramul normal de lucru, fi
indcă automacaraua mobilă 
este solicitată urgent în 
alt punct de lucru*.

; De dimineață, pînă la ora

varășul sing. Vasile Ștroie, 
șeful șantierului 2. In a- 
ceastă situație, oamenii din 
echipa lui Vesa, care au 
turnat aici betonul au fost 
dirijați spre 
terioafe. La

jiu,- jicit
1".mun-i 

în toi. 
ora ,„8 - 
ora 16,50, montorii

lucrări la in- 
fundația ulti
mului tronson 
al blocului 
16 (care în fi
nal va avea 
110 apartamen
te și patru

17, autobetoniera a descăr
cat 22 mc pe un jgheab 
înclinat direct în fundația 
tronsonului H al blocului 
16. După ora 16,30 n-a mai 
sosit nici o încărcătură de 
beton. „Noi am lansat co
menzi pentru cantitatea zil
nică necesară de beton, 
dar nu mi s-au onorat în 
întregime" — ne spune to-

etaje) un grup de oameni 
săpau de zor, Sînt ortaci 
de-ai... lăcătușului Florean 
Totna de la sectorul IV al 
I.M. Petrila., Au venit să-și 
ajute tovarășul de muncă,, 
să efectueze orele de mun-

Viorel STRAUȚ

(Continuate țn pag. a 2-a)

• 5000 tone de cărbune
extrase de la începutul lu
nii peste prevederi la ni
vel de sector și 70 nil lu
crări de pregătiri _ ..... ........................

• Productivitatea mun- riiticată în abatajul meca
nizat depășită In medie 
cu 1300 kg/post și 70 ml 
peste prevederi Ia lucrări
le de pregătiri. „Acest ar
gument al cifrelor nu se 
oprește aici, a ținut să pre
cizeze interlocutorul nos
tru ing. Aurel MătyăȘ;'șe
ful sectorului. Afirmația a 
fost susținută de angaja- \ 
meritul pe care l-au luat 
comuniștii, toți cei ce mun
cesc in sectorul VII de 
a spori producția de căr- \ 
bune în această lună 
peste 5500 tone,

nute pe frontul cărbunelui. 
Argumentul este puternic: 
plus 5000 tone cărbune de 
la începutul lunii mai. 
productivitatea muncii pla-

cri planificată în abatajul 
dotat cu complex mecani
zat este depășită în me
die cu 1300 kg/post

• Toate brigăzile secto
rului și-au depășit in a- 
ccastă perioadă sarcinile 
de plan

Despre munca și fap
tele de zi cu zi ale 
minerilor din sec

torul VII al minei Vulcan, 
despre tot ce se întreprin
de aici pentru sporirea pro
ducției de cărbune nu se 
poate scrie decît apelînd 
la cuvîntul ales, la acel 
cuvin! cate să exprime e- -

* duite de sălile 
! întreprinderilor 
J • La clubul 
> din Lupeni este 
I astăzi, (ora 17)
J cineaștilor amatori din U- 
i ricani, Aninoasa, I.M.P. și 
î Lupeni cu colegii lor de pa- 
J siune din municipiul Hu- 

nedoara. Cu acest prilej, pe-
■ Scufele, artistice sau docu- 
î mentare, inspirate din viața
• vrednicilor mineri/ vor fi 

„Gafei
vrednicilor mineri, 
proiectate în cadrul 
filmului de amatori" — ma
nifestare artistică „derulată" 
sub auspiciile Consiliului 
municipal al sindicatelor în 
cadrul acțiunilor desfășu
rate sub genericul Festiva- 

de poezie 
„Cîntecul a-

Constantin GRAURE

mulafr'â și succesele obți- tContinuare in pag a 2-al I
lului mineresc 
muzica și artă 
dineului",

• La ieșirea 
schimb, minerii 
peni vor avea parte, mîine, 
de o frumoasă surpriză. In 
sala de apel vor putea vî*- 
ziona un spectacol de mu
zică și poezie „Laudă mun
cii", organizat cu sprijinul 

j" Comitetului municipal de 
Jficultură și educație socialis- 
Jtă, în colaborare. cu Comi

tetul municipal U.T.C: .

din primul 
de ia Lu-
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La I. M. Lupani

De la un dialog, la cîteva constatări care 
demonstrează eficiența propagandei vizuale 'Tirmare din pag. 11

Ne aflam ia mina Lupeni 
și atenția ne-a fost atrasă 
de coiivoibiiea purtată / în
tre doi niiher'i in fața pa- 
'noului cu realizările pe luna 
niiti. Am notat Cîteva cu
vinte din <.ele discutate:

—■ Vezi, și în decada asta 
brigada lui LupuJescu- 
în iriinte.y
, Da, Uite, acolo, la „Fap

tul zilei" ce a făcut ieri 
sectorul IV... . .; ,

involuntar, privirile s-au 
îndreptat spre acel panou 
pe care scria, frumos cali
grafiat, 
vizibile, 
licitări 
meni ai 
rul IV 
mai au 
219 tone de cărbune.

— Np-i bai, nici noi nu 
ne-orn "lăsa.., spusese unul 
dintre cei afiaji în fața pa
noului, în timp ce se îndrep
ta spre intrarea în galerie.

Am redat dialogul cu in
tenția de a reliefa preocu
pările . acestui colectiv; pen
tru asigurarea unui conținut 
operativ și bogat propagan
dei vizuale. De" menționat 
faptul că dialogul de moi 
sus a avut loc.în ziua de 14 
mai. era 10 dimineața. A- 
ceasta presupune că ediția 
la „Făptui zilei", ediție care 
oglindea rea 1 izări ie obl inii le

de. colectivul sectorului IV 
a fost afișată chiar în-ziua 
in care a avut loc eveni
mentul respectiv. Iată un 
exemplu edificator care de-, 

; 'monstrează operativitatea 
propagandei vizuale la mi
nal upani.. ; ■ laz 7

— Întreaga. propagandăeste
Vizuală; a fost reactualizată, 
ne-a spus tovarășul Ion 
Mondoca, secretarul cbmite-

peni. Aflam că, în trimes
trul I mina a fost penaliza
tă cu 23 000 tone de căr
bune ca urmare a neinca- 
drării în procentele de ce
nușă și umiditate admise. 
Prin intermediul gazetei se . 
face un apel călduros la oa
menii muncii din sectoarele 
I, II și VI care au depășit 
cu mult normele admise. A- 
lături se află panoul frun-

cu litere pregnant 
următorul'text: „Fe- 
coleclivului de oa- 
muncii de la secto- 
care în ziua de 13 
realizat peste plan « ■

Viata de partid

lului de partid pe mină. Am 
avut în vedere sarcinile ce 
ne revin din istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, din in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului.

Trecem în rev istă princi
pala actii itate organizată pe 
această linie în incinta mi
nei Lupeni. La qazeta 
herul" (responsabil 
Mica) ne captează 
în

lașilor 
pe cei 
neri: 
Tofană,

Mi-
Avram 
atenția 

mod deosebit articolul 
semnal de tehnicianul Petru 
Lungoci de la C.T.C. Se ex
plică foarte clar, cu exem
ple concrete, situația calită
ții cărbunelui la mina Lu-

unde îi poți privi 
mai destoinici mi- 
Lupulescu, Boncalo,
Divriceanu, Rotaru 

și alții. La gazeta ..Tinere-
tul și producția" (responsa
bilă Marcela Unda), ediția 
reflectă principalele sarcini 
ce revin tineretului din ho- 
tărîrile. recentului forum 
al tinerei generații. Și „Sfre- 
delul" (responsabil Vasile 
Grigoraș) spune lucrurilor 
pe nume — faptul că in 
ziua de 10 mai, Alexandru 
Czura și Iosif Incze în loc 
să fie în schimbul II, unde 
era nevoie de ei ca electri
cieni pentru bunul mers al

producției, ei au fost în al
tă parte... Pe aceeași linie, 
a combativității, se insistă 
și în articolele și caricaturi
le prezentate la gazeta - „In 
flagrant delict", avînd în 
vedere mai ales aspectul 
preventiv. Ani mai putea a- 
minti aici preocupările pen
tru cunoașterea și îmbrăți
șarea inițiativei muncito
rești „Să muncim și să trăim 
în chip comunist", o adevă
rată galerie de panouri ca
re redau modul cum trebu
ie- să muncim și să trăim în 
chip comunist, ‘

Preocupările comitetului 
de partid și ale comisiei de 
propagandă de la mina Lu
peni pe linia generalizării 
experienței pozitive dobîn- 
dite în muncă, mobilizării, 
tuturor oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor de 
plan — prin intermediul 
propagandei vizuale ■— sînt 
evidente. Ele sînt demons
trate și de rezultatele obți
nute de acest colectiv de 
oameni ai muncii (peste 
30 000 tone de cărbune su
plimentar prevederilor), atiț 
pe linia economică cit și în 
ceea ce privește creșterea 
lăspunderii acestora în via
ța politică, culturală, în so
cietate. ‘ 2..

Valeriu COANDRAș

necesare pentru reparli- 
unui apartament în

ca 
zarea 
blocul 16.

O autocarosată oprește 
lingă noi. „Nu mai avem 
panouri prefabricate din be
ton celular autoclavizat" — 
îl informează conducătorul 
auto Ernest Ballnt, pe s'ing. 
Dornaner. Este aceeași pro
blemă a comenzilor pentru 
materiale neonorate la 
timp Panourile în cauză le 
trimite l.M.C. Bîrcea. De 
multe ori constructorii stau 
din cauza lipsei de mate
riale...

Alături, la blocul 17, pre
văzut cu 98 de apartamen- 

, te muncesc constructorii 
veniți în sprijin de la O- 
răștie. Spre lauda lor, ei 
s-au angajat să predea „la 
cheie" 24 de .apartamente 
cu un trimestru înainte de 
termen. Maistrul Pândele 
Popescu, .șeful acestui punct 
de lucru, ne spune că și 
aici aprovizionarea cu ma
teriale lasă de dorit. Lip
sesc piese de montaj, pereți 
exteriori șt interiori din 
prefabricate care sîiiț. li
vrați tot de l.M.C. Bîrcea. 
„Dacă ne soseau la timp 
materialele, afirmă mește
rul, am fi putut să dăm 
gata de pe acum aparta
mentele de pe trei scări din 
blocul 17, fiindcă lucrăm în

două schimburi". Remarcăm 
un fapt : betonul este că
rat... cu targa de la circa 
30-40 ni distanță pentru a 
li turnat în fundația celui 
de-al doilea tronson. A- 
flărh că autobasculanta ca
re a transportat betonul de 
la stația Livezeni pină aici 
nu a reușit să ajungă cu 
încărcătura în imediata a- 
propjere a locului de mun
că. „Alta ar fi fost situația 
dacă ni se aducea și nouă 
betonul cu autobetoniera, 
care este înzestrată cu mo
tor mai puternic". In ciuda 
acestei dificultăți. oamenii 
din brigada de betoniști 
condusă de loan Rotaru au 
turnat în 10 ore de muncă 
24 mc betoane. Adică mai 
mult cu 2 mc docil cei de 
alături de Ia blocul 16, ca
re 
pe 
Și , 
ale
și . .... ......, .... . ...
în condiții, bune’ la un că-'"' 
min pentru nefamilișli, dar 
este necesar să fie rezol
vată urgent și servirea me
sei de prînz. Am reținut 
propunerea dulgherului Re
mus Bîrla să se. înființeze 
la piață o linie de autoser
vire, necesară nu numai 
pentru constructori, ci și 
pentru mulți alți cetățeni 

‘care se perindă zilnic pe 
aici.

au încheiat turnarea 
la 16,30. Ne interesăm 
de condițiile de viață 
acestor oameni inimoși 

harnici. Au fost cazați

ÎOAMENI CU DRAGOSTE j
I
V
V

J
î
V
I
1 
ț
V
ț

1
I
I ........
4 lușui combainier Gheorghe
< Poșilnani ne ■ a spus: „A-
> veți ce scrie. In brigadă

!

mul rînd se impun spori
rea numărului de coriști,, 
omogenizarea vocilor, . eli
minarea pauzelor din pro
gramul repetițiilor și spec
tacolelor prezentate ; în 
Ia ța oamenilor muncii, du
pă cum se știe — conform 
regulamentului — cadru 
al Festivalului național 
„GÎntarea României" —, 
fiecare colectiv: artistic de. 
acest gen trebuie să susți
nă cel puțin două specta- 

pers- 
vrea 
dorit

Tradiționalul concert co
pal „Partidul, Ceaușescu/ 
România" a adus, dumini
că, în scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani, cîteva dintre cele 
mai bdne formații corale 
din Valea Jiului, dar de 
la această confruntare ar
tistică au lipsit, nemotivat 
unele coruri din Vulcan, 
cel al cadrelor didactice 
din Petroșani, corul tine
retului etc. Trecerea în re
vistă a prilejuit reale mo
tive de satisfacții, in ceea 
ce privește nivelul inter
pretativ și repertoriul unor 
formații, revirimentul pro
dus la nivelul unor foruri

în formațiile corale. In a- 
celași timp, opțiunea i 
pertorială a unor dirijori 
lasă de dorit ; se aleg pie
se inadecvate compoziției 
formației, lucrările -. noi 
sînt rare în repertorii. 
Dacă, inspirat, corul pe- 
trilean „Freamătul adîncu- 
lui“ (dirijor prof. Mircea 
Onețiu) și-a ales un reper
toriu adecvat, care cuprin-

formații ; or, dacă această 
re- neîmplinire este scuzabilă 

pentru corul feminin de la 
I.F.A. „Vîscoza" (dirijor 
prof. Dorina' Dragotă)," dată 
fiind recenta sa reînfiin
țare, corul mixt din Lu
peni (prof. Ilarie Nucă), 
altădată impresionant prin 
numărul de membri. și-a 
dijmuit forțele în compar
timentele de voci, dozarea

DE MESERIE j 
la condițiile de zăcămint". \ 
Brigada se caracterizează 
prin unitate da acțiune 
și omogerJtule, iar rezul
tatul acesiTv gîndiri și ac
țiuni colective nu a întîr- 

o dau ei, oamenii, cei zici. Peste 250 tone de 
cărbune pe schimb.

Aceleași merite de frun
tași intre fruntași Ic

(Urmare din pag. 1)

ăsura noilor angaja
mente luate cu p.'i- 
lc/ul „decadei zi

lelor record in produc
ție" 
pentru care „decadele re
cord" înseamnă mai multă 
participare, dăruire și ...... ........    --
hărnicie, adică lot ceea ce și brigăzile conduse 
presupune productivități Gheorghc Buhuțan, 
sporite- în cărbune. Nu mai Calotă de la cărbune, Cons- 
deparle, 
de Constantin Popa, 
gadă ce exploatează

au
de

Creșterea valorii artistice a formațiilor 
corale din Valea Jiului reclamă

I

Ion l
l caroune. i\u um r.iuuiu ac ia cuioune, Cons- , —

brigada condusă lantln Mihai, Dumitru Să- ț e ocale 111 ceea ce
M .... privește susținerea cfcc

livă a mișcării 
In acest sens, demn 
semnalat este faptul că oa
meni cu funcții de răspun
dere nu se „șfiesc", ci dim
potrivă se numără printre 
persoanele care iau 
parte activă Ia repetiții și 
spectacole. Am aminti in 
acest sens faptul că în fof- 
mația corală mixtă din Uri- 
cani evoluează Petru Fă
gaș, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, 
Dumitru Sîrbușcă, pre
ședintele Comitetului oră
șenesc de cultură și edu
cație socialistă; Nicu Călin, 
secretar al comitetului o- 
rășenesc U.T.C., Virgil 
Murgu, directorul școlii etc.

Insistînd mai puțin asu
pra aspectelor pozitive, vom 
pune însă în evidență di
recțiile către care ttebuie 
să se îndrepte atenția ce
lor care îndrumă mișcarea 
corală din Vale, întrucît 
între actuala reprezentare 
și dezideratul calitativ al 
prezenței scenice există, în
că un decalaj care nu poate 
fi învins decît printr-o 
susținută activitate, prin 
atragerea unui număr spo
rit de oameni ai muncii

bri- 
un 

complex mecanizat în stra
tul 15, depășește zi de zi 
sarcinile de plan. Oamenii 
brigăzii, între care șefii 
de schimb Ilie Călugăreau,

năuțeanu, Antal Geza de i 
la pregătiri care au reali- ■ 
zal sarcinile de plan în a- . 
ceasta lună în proporție | 
de 137 și, respectiv, 146 ■ 
la sută. Tot în scopul spo- , 
ririi producției de cărbune, ț

Ioan Adumuț, Aurică Niță, ai creșterii, productivității i 
Vasile Condurat, sint buni muncii acționează for- ’ 
organizatori ai muncii în mafia de electrolăcătuși ț 
abataj, acționează cu pri- condusă de Nicolae Stoica, l 
cepere și responsabilitate lormație care „veghează" , 
in orice „împrejurare mai ca utilajele să funcțione- I 
deosebită". Nica Teodor, zc fără întrerupere zi și | 
Ion Kpcșis, Vasile - Cucui noapte.
Ion Hrencițic (mezinul bri
găzii), Haralambe Izidor, 
Dumitru Burlan, sînt mi
neri cu vechi state în pro- mulți oameni cu dragostei 
ducție, polic.aliiicați, care și respect pentru lucrul bi-l 
șei află în orice moment ne făcut, pentru meserie, \ 
acolo tinde „pulsul" pro- oameni pentru care 
ducției este mai intens, 

înd ă auzit care este 
ț scopul vizitei noas- 
'x* tre în sector, lăc.ă-

I nteresant de consem
nat este faptul că 
la mina Vulcan sînt

ț

—..................... '
producție" constituie mea ț 
un prilej de autodepășire. 1 
Semnificativ este de ase- } 
menea că acești oameni cu ț 
mintea și mîinile : lor își i 
făuresc propriul viilor, l 

măi am 40 de ortaci, toți muncesc cu slrg pentru vi-1 
imul și unul, oameni ini- itorul luminos al țării, In-ț 
moși care nu numai că au I~ ' 
introdus cbriiplextil în a- 
bațaj în numai 17 zile, dar cumentele 
și-au adus o i " " "
subslanțitilă la adaptarea dului, dînd țării cărbune 
transportorului și combinei mai mult și mai ieftin.

„de
cada zilelor record în

făptuiesc în același timpi 
obiectivele înscrise în do-] 

.. ....... ......... : celui de-al ț
contribuție XII-lea Congres ăl parti-1 
nrinnînren tii iii li dînd tării cărbune 1 

..!

+ ACȚIUNI TINE
REȘTI. Trei organizații 
U.T.C. de la mina Petrila 
au participat la o amplă 
acțiune de muncă patrio
tică în depozitul de ma
teriale, unde au stivuit u- 
tilaje și au descongestio-

dus la nivelul unor

efec- 
corale. 

de

Reorientarea repertorială, 
sporirea numărului 

de repetiții și spectacole, 
omogenizarea vocilor

de și un cîntec mineresc, 
surprinde faptul că această 
formație laureată a 
valului național 
României" se
doar ca exemplu singular aspre, nu există o nuanța- 
la nivelul Văii și pentru 
că este... singurul cor băr
bătesc. Să nu existe po
tențial artistic în întreprin
derile miniere, la prepa
rați!, in șantiere 'de cons
trucții ?, Mai degrabă, co
moditatea unor activiști 
culturali sau ai sindicate
lor face ca în acest 
meniu să se' resimtă 
multă vreme o lacună 
gretabilă.

Nivelul interpretativ fașă 
uneori să se întrevadă lip- 

,. sa repetițiilor sistematice, 
vocile nu sînt încă omo
genizate în cadrul multor

Festi-
„Cîntarea 
constituie

do- 
de 
re-

cole pe lună. Intr-o 
pectivă, care nu se 
îndepărtată, este de 
că numărul formațiilor bar- 

■ bătești să fie cu adevărat 
reprezentativ pentru Valea 
Jiului, întrucît pe blazonul 
municipiului nostru figurea
ză bărbăția și vrednicia 
minerilor, preparatorilor și 
constructorilor de mașini, 
ale altor categorii de 
meni ai muncii. Cu 
cuvinte, acest blazon tre
buie onorat și artistic' 
nivelul potențialului. In 
această ordine de , idei es
te necesară o competen-

■ tă muncă de susținere, în
drumare și mobilizare a 
dirijorilor formațiilor cora
le, în^ majoritate cadre di
dactice, pentru abordarea 
unui repertoriu nou, văH- 
at, care să conțină ' pieăe 
specifice. activității pro
ductive, dar și particulari
tăților artistice ale folclo
rului din Vale. Numai ast
fel prezența la competițiile 

___________ , v=_ artistice din etapele muni- 
dere că prima voce a co- cipale, județene și națio

nale va fi încununată cu 
laurii ce se cuvin celor ta- 
lentați și muncitori, ast
fel va fi recunoscută cu a- 
devărat contribuția forma
țiilor corale la transmite
rea unui patetic mesaj ar- 
tistic-educativ șî la 
zarea unui autentic 
cultură muzicală.

vocilor, cum remarca și 
pentru alte formații, com
pozitorul Florin Comișel, 
prezent în juriu, lasă de 
dorit. Unele voci apar

re a frazei muzicale, filarea 
vocilor (datorită și respi
rației incorecte) duce la to
nuri false, la stridențe. 
Concretizind, avem în ve-

rului feminin din Vulcan 
răinîne minoră, la cel si
milar din Petrila vocea- a 
treia este ca și inexis
tentă etc.

Discuțiile purtate. după 
concertul coral au subliniat 
necesitatea unor măsuri 
care să dinamizeze activi
tatea corală din întreprin
derile, instituțiile și de 
pe lingă' așezămintele cul
turale din Vale. In pri- Ion

n și 
j’ini, 

oa- 
alte

reali-
act de

VULPE

I

l

> O NOUA STRADA, 
în dreptul pieței agro- 
alimentare din Petroșani 
au început lucrările de a- 
menajare a unei noi străzi,; nat spațiile de depozitare, 
situată lingă blocul 15, în 
paralel cu strada Vasile 
Roaită. Noua stradă va le
ga direct piața de cartie
rul „Carpați".

S-au evidențiat uteciștii 
Manole Tudor, Mircea Că
lugării, Ladislau Fulqp, 
Andei Goia, Gheoghe Bo
bu și alții.

< SCOR CONCLU
DENT. în cadrul întrece
rilor cuprinse în compe
tiția națională „Daciada", 
echipa de fotbal „Mine
rul Livezeni" a învins 
11-le Centrului militar mu
nicipal cu... 22—1. De așa 
atacanți duc lipsă și... ca
se mai mari 1

< EXPOZIȚIE. La că
minul cultural din Banița 
s-a deschis o expoziție 
de carte dedicată îritîmpi-

nării Zilei copilului. Ex
poziția cuprinde principa
lele lucrări apărute în ul
tima perioadă, dedicate 
celor care constituie vi
itorul de inline al țării.

4 EDIȚIE REUȘITA. 
Gazeta cetățenească a or
ganizației de partid car
tier nr. 10, Aeroport — 
Petroșani se afirmă inspi
rată și operativă în tra
tarea problematicii la or
dinea zilei. Ediția nr.- 5 a

gazetei cuprinde în pro
blematica ei — pe lingă 
o poezie (frumos ilustra
tă) dedicată Zilei interna
ționale pentru apărarea, 
copilului, articole pe te
ma alimentației raționale 
de sezon, circulației corec
te a pietonilor pe străzi
le cartierului și un at.ra'c- . 
tiv comentariu pe teme 
de sport.

<$. PLUS 20 000. Datori
tă preocupării pentru di-

versificarea meniurilor și 
îmbunătățirea necontenită 
a calității preparatelor cu
linare linia cu a*utoservi- 
re „Straja" din Vulcan, a 
obținut realizări cu 20 000 
lei mai mari față de lu
na precedentă.

Rubrică redactată de
V. STRAUȚ

B

I
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Nou în mineritul 1 ■ Nou în mineritul
Voii Jiului , ■ ivucd me can i za f w . Voii Jiului

o mare problemă care implică o preocupare majoră, de specialitate
Un imperativ actual

ION COJOCARI U,
șef de brigada, abataj dotat cu complex mecanizat 

I.M. Lonea:

„Activitatea în abatajele 
complex mecanizate impu
ne ca în sprijinul minerilor 
să fie oferite și dispozitive 
de mică mecanizare. De e- 
xemplu, apar probleme în 
riparea secțiilor complexu
lui de susținere. La noi", 

în abataj, le-am rezolvat im
provizând împingătoare su
plimentare din stîlpi hidrau
lici. De asemenea, nu numai

în montare și dezechipare 
ci și în timpul explo tării 
simțim nevoia unor maca
rale de dimensiuni mici, co
respunzătoare spațiilor din 
subteran, dar de puteri a- 
preciabile. Ele ar avea va
loare deosebită în creșterea 
productivității muncii, ușu
rarea efortului - fizic, al mi
nerilor".

„Noi , am adaptat în sec
tor anumite instalații de ri
dicat care-sg ne, permită u- 
șurarea muncii în cazul a- 
batajelor care utilizează 
tehnologia „tavanului de 
rezistență". Ele rămîn însă 
niște improvizații față de 
ceea ce s-ar putea și trebuie 
realizat pentru mica' meca
nizare în asemenea abataje, 
împreună cu S.S.H. Vulcan

GHEORG1IE TOMA,
șef de brigadă, lucrări miniere deschideri, I.M. Lupeni:

■>-' - ' - ■

„In lucrările miniere de 
deschideri, la fel ca și în 
abataje, realizarea unui de
plin progres tehnic, soldat 
cu avansări superioare și 
randamente înalte este de 
neconceput fără introducerea 
pe scară largă a micii me
canizări De pildă pentru a 
satisface noi cerințe de 
transport și aeraj, în subte-

ridicat, cu atît mai mult cu 
cît în acest domeniu sini in
troduse prefabricatele. Apoi, 
însăși aprovizionarea cu 
materiale și manevra lor în 
front presupun ca ele să 
sosească sortat, altfel spus 
containerizat, pentru ca a- 
ceste operații auxiliare să 
nu răpească minerilor prea 
mult timp, în defavoarea o-

SIMION MUREȘAN, ■
lăcătuș, șef de echipa la sectorul 11 Vulcan :

am conceput și folosim așa 
numiții „roboți" pentru scoa
terea stilpilor in tr a ți în va
tra abatajului Dar instala
ția nu este atîl de perfecțio
nată precum s-ar putea rea
liza prin proiectare și fa
bricație la nivelul unor u- 
nități specializate. Gradul de 
funcționalitate al acestora 
ar fi, evident, superior ce
lor realizate impro\izat“.

Mica mecanizare nu trebuie să- însemne improviza
ții. In contextul amplului program de introducere pe 
scară larga a mecanizării complexe in toate genurile 
de lucrări din subteran, mica mecanizare trebuie să 
devină... o mare preocupare — justificată pe deplin de 
saltul pe noi coordonate calitative al dezvoltării mine
ritului din Valea Jiului. Mecanizarea complexă se ge
neralizează. Aceasta presupune, și impune, ca o serie 
de dispozitive de mică mecanizare — de ridicat, asam
blat, de transport containerizat etc. să se realizeze in
dustrializat,: în serie, pentru ca de e'le să dispună fie
care front de muncă productiv. Fabricația lor cît mai 
grabnică reprezintă în acest cadru o importantă sarcină 
în vederea creșterii eficienței economice, sprijinirii ne
mijlocite a extracției de cărbune. Despre căile de înfăp
tuire a acestui imperativ, a cărui realizare se poate 
considera tntîrzlală, publicăm opinii în cele ce urmează

miniere
izate

• Dispoziiive pentru introducerea complexelor me
canizate în subteran: monorai și platforme special i- 
daptale pentru transportul în subteran a subansamble
lor (reduc efortul fizic și. cu aproximativ 50 Ia sută, 
personalul de deservire), camerele de modulare de 
montaj cu instalațiile și dispozitivele aferente.

• Sistemul hidraulic de antointindere a transpor
toarelor și de ripare a stațiilor. -

• Dispozitiv pentru paletizarea materialelor
I.M. URICANI -

• Monorai pentru aprovizionarea cu materiale a 
locurilor de muncă din subteran care are drept rezultat 
îmbunătățirea aprovizionării, reducerea efortului fizic și 
a personalului de deservire.

I.M. DILJA
• Elevator pentru ridicat materialele de cons

trucții necesare betonării lucrărilor miniere, a came
relor subterane speciale, ca de exmeplu bazinele de 
acumulare a apelor — reduce efortul fizic, grăbește 
ritmul de execuție și mecanizează parțial lucrările de 
închidere a boitei.

I.M. PAROȘENI
• Platformele speciale pentru introducerea în sub

teran a reperelor și subansamblelor cu gabarit ridi
cat și greutate mare, care intră în componența com
plexelor mecanizate, a combinelor de înaintări și de 
abataj. :

ran au crescut profilele ga- perațiilor de bază. Aceasta 
leriilor j se execută nume- : , e una din „cheile" creșterii 
roase -camere speciale. Iată avansărilor, scurtarea ter- 
un fapt care cere ca pen- Hienelor de punere în func- 
tru belonarea lucrărilor să țiune a lucrărilor de deschi- 
folosim diferite platforme do dori și pregătiri".

Ing. EMIL NEAGOE,
șeful sectorului investiții al IM. Dîlja:

„Am executat prin mijloa
ce proprii, în atelierele mi
nei, un elevator pentru ri
dicarea elementelor prefa
bricate la bolta lucrărilor 
cu profile marl. Este neîn
doios că realizarea unor ast
fel de instalații, separat,

la fiecare mină, conduce la 
costuri ridicate, și reține 
pentru o perioadă din acti
vitate forța de muncă di
rect productivă. De aici ne
cesitatea ca proiectarea și 
execuția lor să se realizeze 
pe ansamblul Văii Jiului, 
și cit mai grabnic".

Lăcătușii Ion Pavel și 
Adalbert Iuhasz execută 
sub supravegherea aten
tă a maistrului Aurel 
Cristea montarea unui 
cărucior pentru mono- 
raiul conceput de speci
aliștii minei și construit 
în atelierul electromeca
nic al I.M. Uricani. Efi
ciența ridicată a acestui 
dispoztiv de mică meca
nizare a condus Ia ge
neralizarea sa și la alte 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului.

Eolo : Ion 1.1C1U

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J. 

de Dorin GHEȚa 
și Anton HOFI MAN

Cercetători și proiectant!
Grabnica materializare a unei cerințe 

a mineritului din Valea Jiului
Dr, ing. VALERI U STANCIU, 

director tehnic, I.C.P.M.C. Petroșani
. Institutul nostru a pornit de la 
considerentul' că de' cînd e mina, dar 

.mai ales, de cînd mecanizarea a pătruns 
în subteran, transportul —- nu numai al 
substanței utile, ci și al materialelor ca
re asigură desfășurarea normală a proce
sului productiv — ocupă un rol determi
nant în extracție. Iată de ce specialiștii 
institutului și-au concentrat interesul spre 
realizarea unui transport paletizat al ma
terialelor de la debitare în întreprinde
rea furnizoare sau depozitul minei pînă 
la locul de muncă — armături TH, lemn, 
tuburi, inclusiv ansamble mari ale mij
loacelor: de mecanizare complexă. i’înă 
în trimestrul IV al acestui an vom reali
za modelele fizice ale undr.asemenea ins
talații de transport. Soluția elaborată de 
specialiștii ^institutului constituie, de 
fapt rodul frămîntărilor și gîndirii crea
toare a minerilor specialiști de la toate 
minele, a specialiștilor din compartimen
tele electromecanice ale minelor, din 
C.M.V.J. și de la I.R.I.U.M.P„ cu care s-a 
colaborat.

Anul acesta este hotărîtor pentru finali
zarea unor studii vizind mecanisme de 
tras, de ridicat, de transport paletizat etc. 
Studiile noastre în această direcție își 
propun să înlesnească implantarea rapidă 
șî eficientă a mecanizării complexe prin 
sprijinul nemijlocit al micii mecanizări, 
îndeosebi în cazul extinderii unor noi teh
nologii, de pildă a metodei cu preabataj 
scufundat în vatră. In plus, cu forțe inter
ne depunem eforturi susținute pentru a 
realiza dispozitive și scule care să ușu
reze cercetarea, pentru a putea grăbi fi
nalizarea studiilor executate beneficiari
lor — întreprinderile miniere.

Dr. ing. ZOLTAN SCROBAN, șeful 
filialei din Petroșani a C.C.S.l.T.U.M, 

Satu Mare ."A ■
tn ultimii șase ani, filiala noastră a 

participat la elaborarea tuturor utilajelor 
de bază pe seama cărora se înfăptuiește 
programul, complex de mecanizare a mi
neritului în Valea Jiului: susținerea me
canizată în patru variante, combine, fo- 
reza electrohidraulică, agregat hidraulic 
de pompare și altele. In conlucrare cu 
minele, în ultimii doi ani, am proiectat 36 
de dispozitive cuprinse în studiul tehnico-'- 
economic de mică mecanizare elaborat la 
solicitarea minelor. Toate proiectele sînt 
repartizate pentru fabricație la diverse u- 
nități ale construcției de mașini iar un 
catalog de dispozitive de mică mecanizare 
e pus la. dispoziția C.M.V.J.

Pînă acum, au : fost finalizate in fază 
unică următoarele : instalație de sertizat 
furtune pentru complexe mecanizate, dis
pozitiv de tăiat piulițe in subteran, dis
pozitiv hidraulic de tăiat lanț de transpor
tor, dispozitiv de tăiat cablu, dispozitiv 
de ridicat transportorul în abataj în ca
zul ruperii lanțului, dispozitiv de tăiat 
linie c.f., dispozitiv de curbat și îndreptat 
linie ferată, dispozitiv cu acționare pneu
matică de tăiat lemn de mină în subteran. 
Se află în curs de fabricație mai multe 
variante de instalații pentru'.ridicat în 
subteran — prototipul de o tonă este în 
experimentare Ia Lupeni, macarale cu 
acțiune pneumatică pentru sarcini utile 
de 3 și 6 tone — principale scule pentru 
montat utilaje și echipat abataje cu com
bine și complexe de susținere, Se află în 
execuție la I.U.M.P. prototipul instalației 
monorai concepute de filiala noastră pen
tru transportul de personal și materiale 
Pe lungimi de pînă Ja 1 000 m.

Constructori de mașini miniere
Organizarea fârâ cusur a întregii 

activități—o necesitate de prim ordin
Dr. ing. ANTON BACU, directorul 

I.R.I.U.M. Petroșani
Ing. IOSIF KELEMEN, directorul 

I.U.M. Petroșani
Problemă deosebit de importantă, nii- 

ca mecanizare încă nu este privită cu 
toată, seriozitatea. Mai este considerată o 
problemă minoră.

Cu aproximativ trei ani în urmă s-a 
făcut o. inventariere a necesarului de dis
pozitive pentru mica mecanizare și s-a a- 
juns la peste 50 de poziții. ''•Construcția 
lor, a celor pentru care sînt documenta
ții, a revenit unităților din cadrul M.I.C.M. 
iar nouă, întreprinderii de utilaj minier 
din Petroșani — ne-a fost repartizat un 
singur dispozitiv — un monorai care 
însă nu a fost comandat de nimeni și pe 
deasupra poate fi confecționat mai ieftin 
în oricare întreprindere minieră.

O macara de 3—6 tone atît de nece
sară în_ subteran nu poate fi construită în. 
țară din cauza motorului pneumatic dar 
se pot construi repere ale acestei maca
rale și cu import de completare ea poa
te fi realizată. Oricum, va fi mai ieftin 
să cumperi piese și subansamble decrt dis
pozitivul întreg, ca să nu mai spun ca 
iucrîiid efectiv la construcția ei va apare' 
și ideea care .lipsea. Iată unul dintre mo
tivele pentru care spuneam că realizarea 
dispozitivelor de micăxmecanizare trebuie 
privită cu toată seriozitatea. Cred că este 
cazul să se treacă de la vorbe la fapte, 
aceasta presupunînd ca mica mecanizare 
să nu mai constituie o poziție într-un plan 
de măsuri, ci sarcină concretă. Dispoziti
vele să fie trecute pe listele de utilaje care ■ 
trebuie executate de întreprindere și să ni 
se asigure documentațiile și materialele 
necesare: Trebuie să se asigure, totoda
tă, prin contracte ferme și desfacerea lor 
de către unitățile miniere.

.'.J. Construcția dispozitivelor pentru mi
ca mecanizare, șj sînt aproximativ 50 a 
fost preluată de M.I.C.M. pentru unele 
exista documentație de execuție, jar pen
tru altele nu există nimic, nici ca proiec
tare, lipsind modelele de referință chiar 
la nivel mondial. întreprinderii de repa
rații și întreținere a utilajelor îi revine 
o parte destul de mică dintre aceste disl 
pozitive cum șînt: clești pentru îmbinări 
rapide și agrafare, dispozitive de spart 
piulițe, de tăiere manuală a șinelor,' de 
antrenare a vagonetelor, dispozitive ' de 
ripare hidraulică a . stațiilor |a transpor
toare, de răpire a profilelor de mină, pen
tru montarea ventilatoarelor în coloană. 
Ultimele două dispozitive sînt proiectate 
chiar la I.R.I.U.M.P. In următoarele două 
luni vom scoate prototipuri. Realizarea 
acestor dispozitive, construcția lor, creează 
însă probleme și tocmai de aceea trebuie 
o organizare fără cusur. Este necesară 
o aprovizionare din timp cu materialele și 
piesele necesare, este nevoie de o pregă
tire tehnologică prealabilă. Cu alte cu
vinte doresc să subliniez. că executarea 
dispozitivelor de mică mecanizare nu es
te o problemă simplă. Unele dispozitive 
nu pot fi executate în țară, cum este, de 
exemplu, macaraua de 3—6 tone

Revin la o problemă organizatorică. 
Mica mecanizare a fost înglobată în pro
gramul de, asimilare și autodotare al uni
tăților miniere unde constituie un capi
tol .și orice realizare urmează calea unui 
nou produs. Nu există creata o obligație 
fermă, deși ar trebui să existe, a construc
torilor și beneficiarilor, față de această 
problemă, ea fiind doar „prinsă" în plă
nui tehnic, ca un capitol.
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanți ai oamenilor de știință 

din domeniul istoriei
(Urmare din pag 1)

rea tot nlai puternică a șco
lii istorice românești pe 
plan internațional.

Exprimînd secretarului ge
neral al partidului întrea
ga lor gratitudine pentru 
grija pe care o. poartă bu- 
nei pregătiri a viitorului 
Congres internațional de 
științe istorice, vorbitorii

au subliniat hotărîrea de a 
face totul pentru a contri
bui la reușita acestei im
portante reuniuni științifi
ce, menită să servească pri
eteniei și colaborării între 
toate popoarele, cauzei pă
cii și progresului în întrea
ga Iunie.

In încheierea întîliiirii a-, 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a

înfățișat sarcinile ce revin 
istoricilor români' în cadrul 
pregătirilor ce au loc pen
tru al XV-lea Congres in
ternațional de științe isto
rice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a- , exprimat 
convingerea că oamenii de 
știință din domeniul isto
riei își vor face pe deplin 
datoria ca patrioți și revo

luționari, că vor pune în
treaga lor energie și pasi
une în slujba intereselor 
națiunii noastre, a constru
irii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
afirmării puternice a Româ
niei în rîndul statelor lu
mii, a voinței poporului ro
mân de a trăi în libertate, 
pace și colaborare cu toate 
popoarele.

FILME

,'c

S
s

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie : Jezebel; Repu
blica : Copil de dumini
că ; Unirea: I se spu
nea „Buldozer8*.

PETRÎLA : Dragoste și 
statistică, seriile I—II.

LONEA : Totul pentru 
un cîntec.

ANlNOASA: Drumul 
razelor de soare.

VULCAN — Luceafă
rul : Copiii lui Sanchez; 
Muncitoresc: întoarce
rea acasă.

URI CÂNI: Nici o do- 
pentru crimă.vadă

dezbaterile din Consiliul Executiv 
al II.U.ES.C.0.

3 Cuvîntul delegatului României
PARIS 27 (Agerprcs). — 

In Consiliul Executiv al Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO) continuă 
dezbaterile privind Contri
buția organizației la soluțio
narea marilor probleme ale 
vieții internaționale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor privind contri-, 
buția UNESCO la instaura
rea noii ordini economice 
internaționale, delegatul 
român, Lucia Sanislav, a 
subliniat necesitatea anga

jării ferme a organizației în 
eforturile vizînd atingerea 
acestui obiectiv, prin îns
crierea', în domeniile sale 
de competență, a unor acti
vități care să contribuie la 
lichidarea subdezvoltării, Ia 
asigurarea progresului eco
nomic și social al tuturor 
țărilor și, în special, al ță
rilor în curs de dezvoltare, 
prin proiecte concrete în 
domeniile valorificării re
surselor umane și materiale 
ale acestor state.

Vizita ministrului de externe, 
al Republicii Socialiste , 

România în R.F.G.
BONN 27 — Trimisul A- 

gerpres, Nicolae Chilie, 
transmite Ministrul aface
rilor externe al .Republicii 
Socialiste România, ’Ștefan 
Andrei, care efectuează o 
vizită oficială în Republi
ca Federală Germania, a 
fost primit marți, la Bonn, 
de președintele Bundesratu- 
lui, președinte» federal în 
exercițiu, Hans Ulrich Klo
se. în cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor bilate
rale pe multiple planuri, 
precum și unele, aspecte 
actuale ale vieții interna
ționale.

5
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PROBLEMELE COOPERĂ
RII economice ungaro-vest- 
qermane au fost discutate la 
Budapesta de ministrul un
gar al comerțului .exterior 
Veresș Peter, și ministrul 
economiei al R.F.G., Otto 
Lambsdorff care au semnat, 
totodată, protocolul celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte interguvernamentale 
ungarceveșt-germane de co
operare economică, industri
ală și tehnică. Intr-o decla
rație făcută reprezentanți
lor presei, Otto Lambsdorff 
a Tratat că guvernul R.F. 
Germania dorește'să extindă 
relațiile cu țările socialiste 
să continue politica de des
tindere.

ZIARUL SUEDEZ „DA- 
GENS NYHETER" informea
ză că. în perioada care s-a' 
scurs de la începutul anului 
curent, prețurile mărfurilor 
de larg consum au cresput

Pe .rcurt
cu 5,1 la sută. Cotidianul re
levă că sporirea continuă a 
prețurilor influențează vizi
bil nivelul de trai al popu
lației. ;

DIN DATELE PUBLICATE 
în presa daneză rezultă că 
în aprilie a c. rata anuală a 
inflației s-a situat în Dane
marca la nivelul de 13,9 la 
sută. Pe de altă parte, în 
perioada ultimelor 12 luni 
prețurile cu amănuntul au 
crescut, în medie în această 
țară, cu 15 la sută. Deosebit 
de mult s-au scumpit produ
sele alimentare, precum și 
benzina și alți carburanți și 
combustibili.

DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
agenția JANA, populația 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste a ajuns, 
la începutul anului curent 
la .3 245 000 locuitori. Cifra 
cuprinde și pe cei peste 
400 000 de cetățeni străini 
rezideați în țară. Agenția 
apreciază că, în condițiile 
menținerii aceluiași spor na
tural al populației, țața va 
ajunge, în anul 2 000, Ia o 
populație de 6 milioane de 
locuitori.

UN RAPORT redactat de 
.James P,. Grant, directorul 
executiv al Fondului Nați
unilor Unite pentru Copii 
(UNICEF), arată că, în 
prezent, există în lume 814 
milioane de analfabeți, ci
fră reprezentînd. 29,9 la su
tă din întreaga populație a 
planetei. Se precizează ca 
două treimi din totalul' a- 
nalfabeților sînt femei.

în aceeași zi, ministrul 
român al afacerilor externe 
a avut o întrevedere cu 
Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat 
din R.F.G.

Din partea secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ministrul român 
a transmis președintelui 
P.S.D. un călduros mesaj de 
salut, însoțit de cele mai 
bune urări.

Exprimînd sincere mulțu
miri, Willy Brandt a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale 
de profundă stimă și înaltă 
prețuire, împreună cu urări 
calde de sănătate . și multă, 
fericire. Președintele P.S.D. 
a evocat cu plăcere con
vorbirile deosebit de rodni
ce avute în repetate ocazii 
cu șeful statului român.

în cadrul convorbirilor 
s-a efectuat un larg schimb 
de vederi privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două partide, dintre Româ
nia și R.F.G.

Seara, ministrul federal de 
externe a oferit im dineu 
în onoarea ministrului ro
mân al afacerilor externe. 
S-a toastat în sănătatea 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Republicii Fe
derale Germania, Karl 
Carstens, precum și a can
celarului Helmut Schmidt, 
pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele 
două țări.

Coreea de Sud : Cauzele politice și sociale 
ale nemulțumirii populare

In ultimele săptămîni, 
știri provenite din Coreea 
de Sud consemnează o se
rie neîntreruptă de acțiuni 
ale tuturor păturilor popu
lației, care, prin mitinguri, 
prin greve pasive și nume
roase alte forme de manifes
tare, exprimă clar nemulțu
mirea lor . față de regimul 
autoritar, cerînd cu fermi
tate democratizarea vieții 
politice și sociale, anularea 
neîntirziată a legislației an
tipopulare, ' măsuri de eli
minare a gravelor anacro
nisme social-economice, reu-

de la 19 aprilie din Coreea 
de Sud — eveniment memo
rabil soldat cu înlăturarea 
de pe scena politică a dic
tatorului Li Sîn Man. e 

O complexitate de fac
tori —■ printre care ames
tecul străin a jucat un rol 
esențial — a făcut ca pute
rea să cadă din, nou în mîi- 
nile unui grup reacționar în 
frunte cu Pak Cijan Hi.

rea firească a unor aseme
nea acțiuni antipopulare și 
antinaționale a fost că popu
lația și-a manifestat din nou 
voința de a se elibera. Anul 
1979 s-a caracterizat prin 
noi convulsii de amploare 
paralel cu o serioasă ascu
țire a luptei pentru putere 
în sînul grupului conducă
tor In octombrie anul tre
cut, Pak Cijan Hi a fost a-

Comentariu
nificarea patriei.

Desfășurată pe fundalul 
unei îndelungate instabili
tăți politice, . evenimentele 
ce au loc în aceste zile în

Timp de 18 ani, acesta s-a 
folosit de cele mai diabolice
metode represive' contra for-

univexsitățile sud-coreene 
reprezintă, de fapt, un nou 
și semnificativ episod al u- 
nei lupte aproape perma
nente care a cunoscut, de 
atîtea ori, momente de în
cordare. maximă. Este ră
bufnirea firească a unor a- 
dînci și grave nemulțumiri 
și, totodată, actul conștient 
al întregii populații de a 
marca împlinirea a 20 de 
ani de la răscoala populară

țelor democratice din opo
ziție, a umflat aparatul po
lițienesc și cheltuielile mi
litare, a inițiat așa-zisul 
„sistem reformat" — de fapt 
un simulacru de conștituție 
—, și-a lichidat adversarii 
politici și a introdus starea 
de urgență, luînd poporului 
orice posibilitate de a-și 
exprima opțiunile, promo- 
vînd o politică de confrun
tare cu Nordul țării. Urma

sasinat chiar de unii din
tre colaboratorii lui apro- 
piați, în plină criză politică 
și într-un haos social deve
nite tipice pentru Coreea 
de. Sud,

Succesorii lui Pak Cijan Hi 
nu au tras, însă, toate învăță
mintele cuvenite din trecut. 
Actualii guvernanți încear
că să mențină esența regi
mului instaurat de ultimul 
dictator. Masele cer, însă, 
înlăturarea vechilor stări de 
lucruri, vor schimbări radi
cale. Tineretul studios, oa

menii de cultură, muncito
rii, cercurile religioase, oa
menii politici duc o luptă 
energică — în condițiile con
tinuării „stării excepționa
le* — pentru înlăturarea 
„sistemului reformat*, pen
tru libertăți cu adevărat de
mocratice, pentru democra
tizarea instituțiilor de in- 
vățămînt, eliberarea deținu- 
ților politici, organizarea de 
alegeri generale libere, în
cetarea urmăririlor poliție
nești și, nu în ultimul rind, 
reunificarea patriei, redu
cerea drastică a uriașelor 
cheltuieli militare ce nu-șî 
găsesc în nici un fel justifi
carea. Acesta este conți
nutul cererilor adresate au
torităților de zecile de mii 
de studenți, adunați de pes
te două săptămîni, în incin
ta universităților din Seul, 
Pusan și a altor școli supe
rioare, ca și a muncitorilor 
textiliști și din alte ramuri, 
aflați de multe zile în grevă 
pasivă, ca și ai pozițiilor ex
primate clar și repetat de 
liderii puternicelor partide 
de opoziție din Coreea de 
Sud.

Ștefan STANCU

16,55 Publicitate. ;
17,00 Fotbal: Steaua — I

Universitatea Cra- :
iova în semifina- •
lele „Cupei Româ
niei*. Transmisiune 
directă de la Pi
tești. în pauză: as
pecte din întîlni
rea internațională 
de handbal mascu
lin : România 
Cehoslovacia. 
Transmisiune 
recta de la Ora
dea. 
1001 de seri. 
Telejurnal. \ 
La ordinea zilei 
economie.
Noi, femeile I 
Publicitate. 
Ciclul „Ecranizări 
după opere litera
re*': «Scandal ? la 
Roma». Premieră 
pe țară. Producție 
a studiourilor ame
ricane. 
Telejurnal.

18,50
,19,00
19,25

19,45
20,25
20,35

Țelex.
Teleșcoalăz 
Curs de limbă ger
mană.

16,45 Tragerea prono- 
expreș.

Combinatul minier Valea Jiului
întreprinderea minieră Uricani
Scoate la concurs următoarele posturi :

— șef birou financiar

- inginer, subinginer, tehnician nor
mare pentru compartiment retribuire 

Concursul se va ține în data de 27 mai 
1980, ora 9 la sediul întreprinderii.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și nr. 
57/1974.

Mica publicitate
PIERtJUT legitimație de 

serviciu pe numele Naher- 
noac Silviu, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (432)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sîrca Pe-: 
tru eliberată de I;M. Lonea.. 
Se declară nulă. (434)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Iosif, eliberată de Prepara- 
ția Petrîla. Se declară nulă 
(435) '

,PIERDUT certificat 8 cla
se eliberat de Liceul real 
Grădiștea, județul Vîlcea, pe 
numele Parașchiv Constan
tin în anul școlar 1975— 
1976. Se declară nul. (436)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciucur 
Mariana eliberată de U.E. 
Paroșeni Se declară nulă. 
(437) -.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Năsjase 
loan, eliberată de I.M. Pa
roșeni. Se declară nulă. (439)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA și fiul mulțumesc conducerii întreprinde
rii miniere Petrila, colegilor și tuturor acelora care 
prin prezență, și flori au fost alături de noi la încer
carea grea pricinuită de pierderea celui care a fost un 

. bun soț și tată
D1AMAND JEAN (438)

COLEGII de la LC.S.M.I. Petroșani sînt alături de 
colega lor Sîrbu Eugenia la marea durere pricinuită 
de pierderea tatălui ei

COSTA IOAN
din Băiești și transmit sincere condoleanțe familiei în
doliate (433)

Sport Sport • Sport
- / ; /Popice ■
In cadrul penultimei eta

pe a Campionatului dîvizier 
A de popice, echipa Jiul 
Petrila s-a deplasat la Tîr- 
năveni pentru a susține jo-' 
cui cu Chimia din localita- 
le.

Deși jucătorii noștri au 
obținut un rezultat record 
— 5793. pd, ceea ce consti
tuie o medie de 965 popice 
doborîte de fiecare jucător, 
partida a fost cîștigată to
tuși de gazde care au rea
lizat 6097 pd Iată fișa teh
nică a jucătorilor noștri : 
C. Dobrică 990 pd, V. l’iș- 
coi 908 pd, M. Ernest 927 
pd, I. Popa 996 pd, T; Scor- 
țea 1062 pd și V. Miclea 
910 pd.

Staicu BALOI

Gimnastică
Sala de gimnastică a 

C.S.Ș. Petroșani a găzduit 
sîmbătă, 24 mai ac., etapa 
municipală a tradiționalei 
întreceri rezervată șoimilor 
patriei, care în acest an a 
atras 17 formații din cămine 
și grădinițe. Primele două 
locuri au fost ocupate de 
căminul nr. 2 Petroșani (e- 
ducatoare — Emilia Poliac) 
și Grădinița nr. I Lupeni (e- 
ducatoare — Maria Budaj.

O impresie plăcută 
lăsat și formațiile de la gră
dinița nr. 6 Lupeni, grădini
ța cu creșă Petrila, nr. 1 
Vulcan', Lonea și căminul 
nr. 1 Petroșani

A. SLABAl
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