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I. M. LONEA

Record 
și premieră

In scopul creării de lu
crări care să pună în va
loare noi rezerve de căr
bune în cîmpul de exploa
tare Jieț al I.M. Lonea, a 
fost finalizat un suitor de 
aeraj. Betonarea acestei lu
crări js-a executat într-un 
timp record, fiind betonați în 
mai puțin de o lună 51 ml — 
o reducere de peste 25 la 
sută față de cea normată. 
Execuția suitorului a fost 
încredințată unei forma
ții de lucru complexă din 
care au făcut parte loan 
Bălănescu, Vasile Ciriperu, 
Iosif Benko, Gheorghe Pa- 
raschiv, Ernest Vodila, A- 
ron Vasiu.

Execuția lucrării a fost 
considerată ca fiind irepro
șabilă. Tehnologic,, ea a 
constituit o premieră, uti- 
lizîndu-se un cofrag mobil, 
.conceput și realizat în a- 
telierul minei, cu aportul u- 
nor specialiști din sectorul 
investiții.

I.M, LIVEZENI

0 nouă combină oe 
înaintări în steril 

întreprindere in plină dez
voltare, dar și în plin pro
ces de modernizare,, mina 
Livezeni își îmbogățește ne
contenit zestrea tehnică prin 
achiziționarea și punerea în 
funcțiune a noi utilaje și 
instalații de mare producti
vitate. De cîteva zile la'a- 
ceastă întreprindere a fost 
pusă în funcțiune o nouă 
combină de înaintări în 
steril, premieră tehnologi
că pentru colectivul minei;

Cu ajutorul ei brigada 
condusă de- cunoscutul mi- 
nef^Mircea Secrieru, de la 
raionul Iscronî al sectoru
lui de investiții, va săpa 
galeria direcțională pentru 
deschiderea stratului 5.

După ce și-au însușit te
meinic noua tehnologie, mi
nerii lui Mircea Secreieru 
au obținut primele succese. 
Realizările ultimelor zile sfe 
ridică la 10 ml avansare 
medie.

Formația de lucru de pe 
scara E a blocului 16, din 
ona pieții Petroșani, a aș- 
eptat joi pînă în jurul o- 

rei 12, să primească mor
ar. De dimineața, de la ora 

.', pînă la ora pauzei de 
prînz, au stat 
degeaba doi 
zidari califi
cați și trei ne 
calificați 
echipa condu
să de Ion Grigore. Și nu 
este pentru prima dală cînd 
formații do lucru întregi 
stau degeaba, în așteptarea 
unor materiale.

Tovarășul sing. Ioan Dor- 
nauer, șeful acestui punct 
de lucru, a afirmat cu cî
teva zile în urmă că „for
mațiile de zidari de pe 
scările E șî F, aparținînd 
I.U.M.P. șî respectiv 
I.R.I.U.M.P, nu realizează 
comparativ cu celelalte for
mații, de la alte scări ale 
blocului 16, decît 30 la

I
înfăptuirea angajamentelor 

de întrecere pentru mai mult cărbune 
obiectiv urmărit îndeaproape, X 

cu perseverență, în cunoștință de cauză
Noi, minerii Lupeniuluî, 

ca de altfel toț,i minerii 
Văii Jiului, avem un țel 
bine definit spre atinge
rea căruia ne îndreptăm 
întreaga atenție: extrage
rea unei cantități mereu 
sporite de cărbune în ge
neral și de cărbune coc- 
sificabil în mod special.

Pentru atingerea acestui 
țel cu profunde semnifica
ții patriotice, colective mi
niere, la nivel de brigadă, 
sector sau întreprindere, au 
lansat numeroase chemări 
la întrecere. Răspunsurile

La întreprinderea de tricotaje Petroșani 

Folosirea rațională a mașinilor— 
preocupare de seamă 
a întregului colectiv

Una din constantele pre
ocupări ale colectivului 
nostru este realizarea u- 
nor produse de calitate, în 
condițiile reducerii subs
tanțiale a consumurilor de 
energie și de materiale. 
Acționînd în acest sens, în 
perioada care a trecut din 
acest an, colectivul între
prinderii nu numai că a 
depășit planul la producția 
fizică cu 2000 bucăți tri
coturi, iar valoarea pro
ducției globale cu 50 000 
lei, ci s-a remarcat și prin 
întreținerea și exploatarea 
rațională a mașinilor din 
dotare. Pentru a întări a- 
ceastă afirmație trebuie să 
amintesc că indicele de 
utilizare a mașinilor, rea
lizat pe primele patru luni 

sută din cît au planificat 
zilnic". Dar cum să poată 
aceste formații de lucru 
să-și realizeze sarcinile de 
plan dacă nu li se asigură 
la timp materialele necesa
re ? I Blocul 16 are terme

nul de predare 30 iunie a.c. 
Ultimele două tronsoane nu 
au încă nici fundația tur
nată. Față de stadiul fizic 
planificat există de pe a- 
cum rămîneri în urmă. For
mații de zidari, zugravi, 
mozaicari sînt desfășurate 
pe toate celelalte tronsoa
ne ale blocului 16 la lu
crări de finisare interioa
re. Există uneori, așa cum 
dovedesc faptele, o apro
vizionare „cu prioritate" a 
echipelor constructorilor, în 
dauna formațiilor de lucru

brigăzilor de la mina Lu- 
peni, ale sectoarelor sau 
întreprinderii la chemări
le la întrecere lansate de 
către alte colective mini
ere din Valea Jiului sau1 
de propriile noastre co
lective n-au fost răspunsuri 
formale, simple vorbe spu
se în ședințe, ci răspunsuri 
angajament privite cu toată 
răspunderea și seriozitatea, 
răspunsuri-angajament lua
te în urma unor studii te
meinice a posibilităților de

din acest an a fost de 78 
la sută față de 75, cît era 
planificat. Detaliile acestor 
cifre pot dovedi, fără pu
tință de tăgadă, atît stră
daniile celor două echipe 
de întreținere și reparații, 
conduse de Viorel Pomagă, 
pentru realizarea planuri
lor de . revizii și reparații, 
și satisfacerea promptă a 
solicitărilor de orice fel, 
cît și grija permanentă fa
ță de mașini a harnicelor 
muncitoare.

Sing. Ioan BUCALAE, 
compartimentul mecano- 

energetic întreprinderea 
tricotaje Petroșani

(Continuare In pag. a 2-a>

trimise în sprijin de la 
I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P. In 
aceste condiții este -de ne
înțeles de ce, tot construc
torul se plînge că „forma
țiile de lucru trimise în 
sprijin jiu fac mii nimic".

Ar fi mai bi
ne să se pre
ocupe de buna 
aprovizionare 
a tuturor for
mațiilor de lu
cru...

In fața blocului 15, ale 
cărui prime trei scări sînt 
gata pentru recepție, se a- 
menajează o nouă stradă și 
o platformă pentru parca
rea a circa 100 autoturis
me. Un braț de macara în
curcă de mai bine de trei 
zile lucrările. A fost aban
donat aici de șantierul ins
talații al T.C.H. Tovarășul 
Alexahdrescu, șeful șantier

Viorel STRAUȚ 

(Continuare în pag. a 2-a) 

care dispun cei care și 
le-au asumat.

Numai asumarea însă a 
unor răspunsuri-angaja
ment și evidențierea lor nu 
sînt suficiente pentru a- 
tingerea țelului propus. De 
acum, din această etapă 
trebuie depusă o activitate 
susținută pentru realiza
rea lor, iar rodul muncii 
trebuie popularizat opera
tiv, cu mijloace de infor
mare cit mai diverse și mai 
accesibile pentru a fi cu
noscute. Pentru aceasta în
să, pentru a ști CE AM 
FĂCUT este nevoie de o 
urmărire atentă a modului 
în care sînt duse la în
deplinire angajamentele.

La noi la întreprindere, 
lunar sînt evidențiate, pe 
criterii, ale întrecerii so-

Dumitru FAINIȘ, 
președintele comitetului 
sindicatului I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

„Lung manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive" 

,,Nedeia vulcâneană“ la a VUI-a ediție

Vulcanul este pregătit pentru # 
sârbâtoarea sa tradiționala

Vulcanul trăiește, în aceste zile, febra 
pregătirilor pentru tradiționala sa sărbă
toare; de milenii, la poalele muntelui, lo
cuitorii de pe ambele versante ale Carpa- 
ților s-au întîlnit într-o anume zi, pentru 
a face comerț, a întemeia cămine, a de

păși vicisitudinile istoriei prin gînd și 
faptă, pentru a-și împodobi inima și su
fletul cu cel mai de preț tezaur — al cin-

tecului și dansului popular. In anii noș
tri, „Nedeia vulcăneană" și-a lărgit consi
derabil aria de desfășurare, oamenii mun
cii din întreprinderile și instituțiile ora
șului au înnobilat tradiția, prima săptămî- 
nă din iunie constituindu-se în sărbătoa
rea muncii, a manifestărilor politico-ideo- 
logice și cultural-artistice.

— Ca sărbătoare integra
tă în marele festival „Cînta- 
rea României" și în „Luna 
manifestărilor politico-ideo- 
logice, cultural-educative și 
sportive", „Nedeia vulcă- 
neană" este, în ambiția or
ganizatorilor, deci a tuturor 
participanților la manifestări 
— oamenii muncii din Vul-

La încheierea acestei luni, brigada condusă de Gavrila Jurcan (în mijloc) de la 
sectorul III al minei Petrila raportează un plus de 100 mc. Iată-I în fotografia 
noastră împreună cu șeful de schimb Ion Nica și ortacul Ilie Milea la ieșirea din 
mină. Foto: I. LICIU

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, în zilele de 29 și 
30 mai, la C.C. al P.C.R. s-au 
desfășurat lucrările Consfă
tuirii de lucru cu primii se
cretari și secretarii cu pro
bleme economice și agrare 
ai comitetelor județene de 
partid.

La consfătuire au parti
cipat membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai 
C.G. al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central, membri 
ai guvernului, cadre de con
ducere clin industrie și a- 
gricultură, din aparatul 
central de partid șî de stat, 
reprezentanți ai organizați
ilor de masă și obștești.

Consfătuirea a analizat, 
în spiritul hotărîrilor recen
tei ședințe comune a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și guvernului, al 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unele proble
me ale activității economice 
și ale creșterii rolului orga
nelor de partid și de stat 
în conducerea științifică a 
tuturor sectoarelor de acti
vitate, a întregii societăți. 
Au fost analizate stadiul în
făptuirii planului pe prime
le cinci luni ale anului 1980 
în industrie, agricultură, în 
celelalte sectoare economi
ce, stabilindu-se măsuri în 
vederea realizării integrale 
și în cele mai bune condi- 
țiuni a tuturor obiectivelor 
prevăzute și aplicarea co
respunzătoare a mecanis
mului econonîico-financiar.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat în plen, precum

Convorbire cu tovarășul 
Gheorghe LAZARESC, 
secretar al comîtetnlui 
orășenesc de partid

can, un corolar al vieții fe
ricite și vredniciei mineri
lor, preparatorilor, energe- 
ticienilor, ale familiilor lor. 

și în două grupe de lucru : 
industrie-investiții și agri
cultură.

In plenul consfătuirii au 
luat cuvîntul tovarășii Pa
vel Aron, Alexandrina Găi
nușe, Ion Stoian, Ferdinand 
Nagy, Nicolae Gavrilescu, 
Petru Enache, Vasile Mușat, 
Ion Foriș, Gheorghe Pană, 
Petre Dănică, Vasile Bărbu- 
leț, Paraschiv Benescu, Ion 
Cîrcei, Virgil Trofin, loan 
Avram, Angelo Miculescu.

In grupa pentru industrie- 
investiții au luat cuvîntul 
tovarășii Octavian Feneșan, 
Vasile Grozea, Aurelian An- 
dreescu. Emil Toth, Vasile 
Trotuș, Nicolae Gheorghe, 
Constantin Răchitan, Nicolae 
Ștefan, Ilie .Morodan, Eva 
Feder, Mihai Roman, Gheor
ghe Vasiu, Constantin Ște- 
fănescu,Nicolae Spînu, loan 
Popa, Alexandru Gavriliuc.

In grupa privind proble
mele de agricultură — to
varășii Niculina Moraru, 
loan Coroiu, Mihai Burche- 
șin, Ion Olteanu, Ion Di- 
mian, Tudor Ștefănescu, Dan 
Visalon, Dumitru Restanția.- 
Ocoș Viorel, Gheorghe An- 
tochi, Pakat Alexe, Ion 
Smidt, Marin Nisipașu, Na
talia Jipă, Remus Chiorean, 
Doru Rădulescu, Ion Bucur, 
Traian Corduban.

In cadrul dezbaterilor vor
bitorii au înfățișat realiză
rile obținute în îndeplinirea 
planului în industrie și cons
trucții în agricultură, pe 
linia introducerii progresu
lui tehnic, înnoirii produse
lor și creșterii calității lor, 
modernizării tehnologiilor 
de lucru, ridicării eficienței 
întregii activități economice. 
Un accent deosebit s-a pus 
pe realizarea producției ne
te și fizice, reducerea con-

(Continuare în pag. a 4-a)

Iată de ce, în centrul aten
ției vor sta o serie de ex
puneri, simpozioane, dez
bateri, consfătuiri, care 
vot sublihia necesitatea în
deplinirii exemplare a sar-.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 3-a>
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Viata de partid

hî marea familie a comuniștilor intră cei
care sînt hotăriți să se afle in primele rînduri

Acțiuni concrete în sprijinul constructorilor

„Echipa de miercuri*1
3

SI

intr-una . din zile, Gheor
ghe Cojocaru, secretarul 
Organizației de partid de 
la sectorul IV, unul din 
cele mai puternice colecti
ve de la mina Petrila, i-a. 
spus tînărului electrician 
Gheorghe Crișan: /

Noi, biroul organizați
ei de bază, am analizat ce
rerea dumitale. Sîntem de 
acord să fii primit în rîndu- 

' ' ’ tre-
te

iile comuniștilor, dar ' 
buie să te pregătești, 
vom ajuta și noi...

De ia aceas
tă discuție — 
care a avut iT
loc nil în z
biroul sectoru- —~~
lui, nici la 
comitetul de partid, ci în 
subteran, acolo unde co
muniștii muncesc col la cot, 
hotărând soarta producției 
-U a trecut mai bine de o 
lună. Pe parcursul acestui 
timp tînărul Gheorghe Cri
șan a urmai întocmai sta
turile secretarului de partid. 
S-a pregătit minuțios, așa 
cum î s-a cerut, oprindu-so 
mai ales, asupra hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, asupra sarcini
lor ce revin din acestea 
tuturor comuniștilor.

— Această pregătire nu 
s-a desfășurat ta întîm- 
plare, ne informează tova
rășul 
Ea :>
Pas ; 
puns membri ai biroului de 
partid, comuniștii care lu
crează alături de tînărul 
Gheorghe Crișan, pentru 
a-1 face să înțeleagă că de 
la simpla dorință de a de
veni membru de partid și 
pînă la a fi primit în rîn- 
dul comuniștilor, există un 
drtîm pe care trebuie să-l 
parcurgă fiecare, o perioa
dă în care trebuie să 
vedească că 
plin această 
dc-re.

în echipa

ghe Crișan, fiecare a avut 
drept sarcină să-și ajute 
colegul. Diaconu și Rotaru, 
electricieni cu vechime, 
s-iu angajat să-și. ajute 
colegul pentru a ridica în 
această perioadă calitatea 
lucrărilor executate. Une
ori a fost nevoie ca echi
pa de electricieni să ră- 
mînă în subteran mai mul
te schimburi. A rămas și' 
Gheorghe Crișan, învățând 
de la colegii săi ce în
seamnă abnegația și dăru-

dicareâ nivelului de cultu
ră și educație al tinăritari 
electrician, care a văzut cu 
proprii săi ochi ca a fi co
munist înseamnă să fi în 
primele rînduri. In adunarea 
generală dc partid care a 
avut loc în ziua de 21 
mai a.c., comuniștii au pus 
multe întrebări candida
tului la înaltul titlu de co* 
munist. Tînărul Gheor
ghe Crișan nu s-a intimi
dat, a răspuns calm, 
stăpânire de

Gheorghe Cojocaru. 
fost dirijată pas cu 
de aceasta au răs-

du
merită pe de- 

supremă incre-

cle electricieni
din care face parte Gheor-

irea în muncă, sacrificiul 
chiar, pentru ați ajuta se
menii. Comunistului Ion Doi
na, organizator, al grupei 
de partid pe schimb, i-a 
revenit sarcina pregătirii 
viitorului comunist din 
punct de vedere politic. A . 
discutat amănunțit cu
Gheorghe Crișan, insistînd 
mai ales pe unele proble
me actuale, care ■ vizează 
politica internă și externă 
a partidului și statului 
nostru. Tînărul Crișan a 
aprofundat studiul în tim
pul său liber, trecând mai 
des pe la punctul de docu
mentare al întreprinderii. 
Niculiță Contea, electrici
an și el, membru în B.O.B. 
a discutat de mai multe 
ori cu colegul său de mun
că. S-a interesat ce atitu
dine are în familie și so
cietate. Astfel a aflat că 
Gheorghe Crișan și-a ter
minat liceul la seral, că 
este căsătorit, are d.o' copii., 
preocupîndu-se ede "buna 
creștere a acestora.

Tn jurul tînărului elec
trician Ghporghe Crișan, 
în toată această perioadă 
de timp, s-a instaurat un 
climat sănătos de muncă, 
de pregătire asiduă, din 
toate punctele de vedere. 
Aceasta a contribuit la ri-

cu 
sime fiecărei 
întrebări, .do
vedind echili
bru și hotărî- 
re în 
ea ce 
Cîțiva 

nișli i-au făcut recoman
dări prețioase. Cea mai im
portantă este aceea de a-și 
ridica permanent nivelul 
de pregătire 
profesională. 
Gheorghe Crișan de 
sectorul IV al minei Petri
la face acum parte din 
marea familie a comuniști
lor. Așa cum s-a angajat, 
el va face totul pentru a 
nu dezminți încrederea a- 
cotdată, pentru a fi un 
om demn al acestei soci
etăți, aducîndu*(și întreaga 
contribuție la înfăptuirea 
mărețului program elabo
rat de partid pentru pro
pășirea patriei.

Val. COANDRĂȘ

tot ce- 
face.

: corou-

nivelul 
politică și 
Electricianul

Ia

In toate zilele săptămînii, 
începând din luna aprilie 

, pe majoritatea șantierelor 
de construcții din munici
piu întâlnim, alături de oa
menii schelelor, grupe : de 
entuziaști de la întreprin
derile miniere, din insti
tuții și școli, din alte do
menii de activitate.

In cartierul Vasile Rdai- 
tă, lingă Casa de cultură 
din Petroșani se toarnă 
fundația unui nou cinema
tograf cu 500 locuri. Aici 
am întîlnit și putem ift-- 
tîlni în fiecare săptămî
nă „echipa de miercuri", 
cum î se spune. O alcătu
iesc 14 lucrători de 
I.M. Livezeni. Elena 
bont, Veronica 
Marta Cșontos (fiica 
Augustin Demeter, 
cuiul brigadier de 
oară), Elena Lupu, 
beta Bițoc, Mariana Albotă, 
Vetuța Burdan, alături de 
colegii lor Ion Șerban. Ga
briel Michelciuc, Tiberiu 
Pop, Gheorghe Popa, um- 
pluseră deja fundația pe 
care ei înșiși au săpat-o 
aruncând cu Iopețile vreo 
4-5 basculante de 
Tînărul Constantin 
dera, solist la casa 
tură îi 
cîntec, 
titeanu 
un nu

la 
Lo- 

Jugănaru, 
I lui 
cunos* 

odini- 
Elisa-

mai „arde" 
Constantin 
e holărît
ferm sedentarismu-

pămînt. 
Don- 

de cul- 
cîte-un 
Fratoș-

„să spună

Programui Universității politice și
de conducere Petroșani

Secția știința conducerii, anul II, luni 2 iunie, 
ora 17, la Casa de. cultură (grupa A) și Școala ge
nerală nr. 1 (grupele B, C, D și E) ; ••• •

♦ Universitatea politică și de conducere, anii I 
și II, marți 3 iunie, ora 17, la Școala generală nr. 1.

în atenția cursanților din anul III : lucrările de 
sfirșit de an se depun la cabinetul municipal de partid 
pînă cel târziu joi, 5 iunie a.c.

îmbunătățirea 
aprovizionării

^Urmare din'pag 1)

înfăptuirea angajamentelor
de întrecere

lui", iar ing. Dumitru Go- 
goloșu, responsabilul gi li
pului ne spun: 
tituiți în 
pactă trupă de muncă 
triotică".

Fiind „nespecialiști" 
săpat și au ' turnat în 
tregime fundația 
grafului, doar 
tehnică a constructorilor.- 
Nu același lucru l-au fă
cut colegii „de breaslă" de 
la C.M.V.J., I.A.C.C.V.J.,
Fabrica de tricotaje, 
P.T.T.R., U.F.E.T., I.T.A.
Șantierul îi așteaptă. Cînd 
vor face prezență în mij
locul constructorilor ?

Atunci cînd va fi dat în 
folosință noul cinematograf, 
sîntem convinși că vor e- 
xisla oameni care vor sim
ți într-un colț al inimii o 
mindrie nedisimulată zi- 
cîndu-și în gînd „Aici am 
lucrat și noi".

că silit conș- 
,cea mai com- 

pa-

au 
în- 

c ine mat o- 
cu asistența

1,20 
conduc-

apă 
a pa r

au 
săp

1N TIMPUL LIBER
Mai mult de 80 m șan

țuri (70 cm lățime, 
adâncime) pentru
ta de alimentare cu 
la cvartalul cu 418 
tamente de la piață, 
executat îg ultimele
•ămîni în timpul lib.er. lu
crătorii din comerț. Mais
trul principal Gheorghe 
Anghel de la șantierul 5

instalații al Grupului de 
șantiere al T.C.H. a mulțu- 

care 
primesc de 
la muncă 
lucrări ca-

pcmit de. ajutorul 
constructorii il 
la parlicipanții 
patriotică. Sânt 
re nu pot fi executate me
canizat, iar aportul _ lucră
torilor din comerț, în acest 
punct de lucru,- a fost.de 
tin real ajutor. Jaiieta Di
nu, Varvara Toth, Doinea 
Bușneag, Ioana Rosenfeld, 
Margareta Șoica, 
Zuma, iată cîleva 
femeile care, după ce lu
crează dimineața 4 ore la 
săpat șanțuri, le găsim du- 
pă-aniiaza, în unitățile co
merciale. 4

Sule de metri cubi de be
ton turnat în cofraje, zeci 
și sute de metri de săpă
turi pentru fundații, tone 
de pămînt umplut în fun
dațiile viitoarelor blocuri, 
iată ce se poate realiza 
prin voința unanimă a oa
menilor muncii de a parti
cipa la acțiuni patriolic- 
volunlare. Dincolo de sta
tistici și măsurători stă 
însă spiritul de angajare 
responsabilă a tuturor la 
măreața operă de înălțare, 
la construcția unei vieți noi 
pe măsura timpurilor noas
tre noi,

Eatzk o 
dintre

Bujor MIRCESCU

Folosirea raționala
a mașinilor î

preocupare de seama 
a întregului colectiv

ilrmari- din pagina I)

rului instalații promite me
reu că „brațul de macara 
va fi ridicat de acolo în cel 
mai scurt timp". Din cauza 
acestui braț de macara, bul
dozerul nu a putut nivela 
în trei zile o suprafață ca
re putea să fie nivelată în 
mult mai puțin timp...

La blocul 47 și lingă 
blocurile 15 și 16 pachete 
de pereți din prefabricate 
din beton celular autoclavi- 
zat au multe din panouri 
sparte sau crăpate. Unele 
din ele nu mai pot fi fo
losite ca pereți despărțitori. 
„Așa ne sosesc de multe 
ori" — ne spune maistrul 
Ilie Cațilina de la blocul 
47. în timpul descărcării 
panourile se degradează. 
Sint trînlite fără milă. Cînd 
le ridică macaraua spre e- 
taje nici nu o dc mirare 
să. se rup din nou... Pe fi
liera transportului acestor 
materiale de la gara Li- 
vezeni sau Vulcan, pînă la 
punctele de lucru, se impun 
deci mai multă supra
veghere, mâi multă grijă.

pentru
(Urmare din pag. 1)

ciaîiste, rezultatele obți
nute dar urmărirea lor se 
face decadal, pentru că de
cadal, . în prezența repre
zentanților comitetului de 
partid, comitetului de sin
dicat și ai conducerii în
treprinderii, grupele sindi
cale ale sectoarelor anali
zează rodul muncii desfă
șurate în perioada trecută,

Analiza este temeinică, 
exigentă și constituie un 
prilej de informare a or
ganelor de decizie cu nea
junsurile manifestate, cons
tituie prilej de verificare 
<> îndeplinirii măsurilor 
stabilite pentru remedierea 
acestora, măsuri al căror 
termen scadent, fie că a 
trecut, fie că se apropie, 
pun în evidență CE MAI 
AVEM DE 'FĂCUT.

In felul acesta, cunos
când operativ problemele' 
care frămîntă colectivele și 
avînd un control permanent

a
S

+ In zona pieții agro- 
alimentare din Petroșani 
s-au ter-minăt lucrările de 
nivelare pentru amenaja
rea unei mari platforme 
d<> parcare cu plată a au
toturismelor/

4 Un spectacol festiv 
dedicat zilei de 1 Iunie

au prezentat în ziua de 
29 mai, la clubul sindica
tului I.M. Lonea, șoimii 
patriei pregătiți de Casa 
pionierilor din localitate.

♦ Tot la Petrila, în zi
lele de 31 mai și 1 iunie 
se va desfășura, la toate 
școlile, concursul de de
sene pe asfalt cu tema 
„Flori 'pentru copiii lu
mii". .

mai mult cărbune
asupra modului 
sînt îndeplinite 
stabilite, 
ent, în cunoștință de cau
ză, pentru înlăturarea de
ficiențelor semnalate îna
inte de a ne crea probleme 
serioase în atingerea țelu
lui nostru major de a da 
țării cărbune, cit. mai 
mult cărbune cocsificabil.

Cele prezentate pînă a- 
cum constituie, o latură bi
neînțeles 
mitetului 
la mina : 
aceea a 
ralizării : 
citorești, 
proape a 

. trecerii 
țierii și 
zultatelor 
dențierea 
tre și dosare special întoc
mite pe formații, colective 
de muncă, genuri de lu
crări și care cuprind cri
terii ale întrecerii socia
liste, iar popularizarea,’ așa

în care 
măsurile 

acționăm eiici-

zi

ab-
Cd

co
de

a activității 
sindicatului 

noastră, și anume 
aplicării și gene- 
inițiativelor mun- 

urmăririi indea- 
i desfășurării în- 
socialiste, eviden- 
popularizării re- 
obținute. Evi- 
se face în regis-

4» Pînă ieri, în Petro
șani, reședința municipiu
lui. au fost înregistralțiau fost înregistralți 
650 de nou născuți 
s-au întemeiat 150 de 
familii.

<ț Compartimentul 
sistematizare din cadrul 
Consiliului popular muni
cipal va trece, în această 
săptămînă, la măsurători 
în vederea realizării do
cumentației tehnice pentru

Și 
noi

de

cum mai spuneam, o facem 
prin diverse mijloace dc. 
informare —- panourile de 
urmărite a întrecerii soci
aliste, adevărate puncte de 
atracție în zilele cînd sînt 
reînnoite, aduse la 
cu ultimele realizări.

Toate acestea sînt 
solut necesare pentru
numai atunci poți acționa 
eficient, cînd îți CUNOȘTI 
cu precizie ȚEJ.UL spre ca- '■ 
re te îndrepți, CE AI FĂ
CUT și CE MAI AI DE 
FĂCUT pentru a-1 atinge. 
Or, rezultatele înregistrate 
pînă acum la producția de 
cărbune .extras și a preve
derilor fa ceilalți indicatori 
economjco-financiari sînt o 
dovadă a eficienței cu care 
a intervenit și acționat în 
proceșăl de producție, prin 
organizarea desfășurării în
trecerii socialiste, și co
mitetului sindicatului de la 
iniriâ Lupeni sub conduce
rea comitetului de partid al 
întreprinderii.

In vederea îmbunătățirii 
indicelui de utilizare 
mașinilor noi am luat 
serie de măsuri, 
pentru reducerea 
iui de reparare sînt pre
gătite din timp piesele și 
subansamblele de rezervă. 
Piesele de o complexitate 
tehnică mai mică le execu
tăm la atelierul propriu. 
De asemenea, în vederea 
reducerii consumului de 
energie, spcialiștii din în
treprinderea noastră au pus 
la punct un dispozitiv ca-, 
re permite ca .iluminatul 
local al mașinilor să iie 
independent de funcționa
rea acestora.

Din inițiativa B.O.B., a 
conducerii unității s-au 
format comisii care anali
zează modul cum sînt în
treținute mașinile, starea 
lor tehnică. Trebuie să 
mai spun' că aceste pro
bleme formează obiectul 
unor dezbateri la învăță- 
mîntul de partid. Urmarea 
acestor măsuri, reducerea 
substanțială a întreruperi
lor accidentale în 
rioada trecută 
acest an, a condus la 
ducerea consumului de e- 
nergie cu 0,1 kWh pe uni
tatea de produs. Totodată, 
prin 
om, 
tăm 
tru

a 
o

Astfel,
tiiripu-

pe- 
din
re-

munca de la om la 
am reușit să dezvol- 
opinia colectivă pen- 
creșterea exigenței, a

.re.șponsâbilității fiecărei 
lucrătoare, în vederea men
ținerii mașinilor într-o per
fectă stare de funcționare 
și curățenie. Avem tricote- 
re și confei ționere cum 
ar fi Marioara Cocoș, Li
na Pașpan, Valeria Imbru, 
lolanda Kovacs, Marta 
Cristea, Ana Szatmari, Ma» 
ria Bugnariu, Maria Tomes- 
cu și multe altele care își 
realizează ' ritmic . sarcinile 
de plan și întrețin în rtod 
corespunzător mașinile. 
De asemenea la întreprin
derea noastră asistența teh
nică se acordă pe schim
buri. Dintre cei care cons
tituie exemple demne de 
urmat, care veghează în 
permanență .. „pulsul" ma
șinilor, amintim pe XJheor- 
ghe Vilan, loan Zălog, Au-' 
ret Sin, Marcel Dobre, 
Gheorghe Raisz, Francișc 
Ceakoni. Așadar, utilizarea 
cit mai rațională a mașini
lor, reducerea consumului 
de energie și materiale de
pind de oameni, de con
știința lor. Faptul că oa
menii de la întreprinderea 
noastră au înțeles impor
tanța folosirii la capacita
te a mașinilor este, consi
derăm, una dintre cele 
mai de seamă realizări, ca
re conduce în mod nemij
locit la îmbunătățirea în
tregii noastre activități, ia 
sporirea eficienței economi
ce.

alimentarea cu apă a co
munei Banița, lucrare care 
se va executa cu contri- 

bănească a locui-buția 
lorilor.

♦ Comisia de judecată: 
nr. 1 de pe lingă Consi
liul popular municipal a 
înregistrat în acest an 45 
de dosare. Unsprezece ca
zuri, au fost clasate, în
trucât împricinații ;s*au 
împăcat, alți opt recla-

manți și-au retras plîn- 
gerile. Pentru alții terme
nul de gîndire n-a trecut. 
De unde și vorba cu min
tea românului, a de pe 
urmă...

♦ Prin grij a sectorului 
de gospodărire a Consiliu
lui popular municipal, s-au 
procurat tobogane, spali
ere, leagăne și alte jocuri 
pentru copii care stau în
să abandonate între blocu-

rile Hermes. Părinții din 
acest cartier nu se îndu
plecă să facă o bucurie 
copiilor lor, măcar în 
preajma zilei de 1 iunie ?

Rubrică redactată de 
Cornel BUZESCU
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Luna manifestărilor polltico-ideologice, cultural-educative și sportiveV1ISE 
ENDATE
na care a tre 
t suspendate 
de conducere 
trei din ace- 
pilotarea au
de către șo- 

ub influența 
coolice. De- 
lingă suspen- 
>elor, autori- 

grave in- 
n care se 
col nu numai 
i cauză, ci și 
parficipanți la î 
r, le-au fost ! 

și amenzi I 
perăm că în i 
vor mai con- i 
hicolele, vor! 
aintele care i

<
i

Vulcanul este pregătit pentru 
sărbătoarea sa tradițională.

(Urmare din pag. 1)

VBJfsiiATE
anta 31 -GJ- 
dinspre de
n-a putut fi 
malul agen- 
culație de 
din bifurca- 

vezeni. Con- 
o Emil Voi- 
■olan, a în- 

scuze că 
mici defecți- 
a frînă". In 
control s-a 
aici frîna de 
a de picior 
î. Cu auto- 
această sta

rul auto a 
eu și inten- 
iă la Lupeni. 
pericol pen- 
rutieră a 

timp, 
auto

cinilor stabilite de Progra
mul partidului, de Congresul 
al Xll-lea al P.C.R., pentru 
Valea Jiului acest lucru în- 
semnihd mai mult cărbune, 
scos- la lumina zilei pentru 
bunăstarea patriei, a noas
tră, ’a tuturor.

— Mișcarea artistică vul
căneană s-a evidențiat, nu 
odată, în fazele finale ale 
competițiilor republicane. Ce 
vă propuneți pentru săptă- 
mîna 2—8 iunie ?

— Cele 60 formații de a- 
matori, soliștii și ceilalți ar
tiști au drept crez, pe lingă 
continua desăvîrșire a mă
iestriei artistice, contracta
rea unor întilniri cît mai 
dese cu colectivele în care 
își desfășoară activitatea 
productivă. Cu alte cuvinte, 
ascultînd îndemnul secre
tarului genera] al partidu
lui nostru, artiștii amatori 
din Vulcan nu se sfiesc să-și 
desfășoare talentul și ve
leitățile artistice în fața co
legilor de muncă, în sălile 
de apel, în halele industria
le. Dimpotrivă, își fac din

această activitate un titlu 
de mîndrie. TiresC, în Inca
șele culturale, dar și pe 
scenele amenajate în aer li
ber vor răsuna cîntecul și, 
voia bună. :

— Ultimii ani au dezvă
luit pasiuni diferite în rîn- 
dul oamenilor muncii din 
oraș.

e și normal, aici a fost din- 
totdeauna statornica vatră 
a dacilor și românilor.

întrecerile sportive nu mai 
au nevoie de popularizare, 
ele cuprind 
norilor, dar 
altfel, de 
tipografiei 
au ieșit, în 
zile, afișul 
desfășurare

„Nedeia vulcăneană" 
la a Vlll-a ediție

— Tn acest sens am cîști- 
gat, de la an la an, mai 
multă experiență; au deve
nii deja tradiționale expo
zițiile gen ex libris, „Salo
nul de artă fotografică 
populară", „Tîrgul meșteri
lor populari" din diverse 
zone ale țării, expozițiile cu 
Vînzare ale ICS Mixtă și 
cooperației meșteșugărești 
etc. în această ediție, de un 
interes deosebit se vor bu
cura manifestările dedicate 
aniversării a 2050 de ani de 
la crearea primului stat dac 
centralizat și independent ;

majoritatea ti- 
și maturi. De 
sub 
din
urmă cu cîteva 

și programul de 
a „Nedeii vul- 

cănene", fiecare om al mun
cii poate opta pentru acti
vitatea recreativă îndrăgită.

— De fapt cine participă 
la „Nedeia vulcăneană" ?

— Noi, toată „suflarea" 
Vulcanului, dar îi avem ca 
invitați pe oamenii muncii 
din întregul municipiu Pe
troșani, ansambluri folclori
ce din municipiu și județ, 
unele cu un prestigiu deose
bit. De fapt, irivitația noas
tră se adresaeză tuturor iu
bitorilor obiceiurilor 
tre strămoșești ; nu 
mirare că la aceste 
testări au răspuns persona
lități artistice și științifice 
din Capitală, din multe alte 
centre cu tradiție ale țării.

teascurile
Petroșani

noas-
e de
mani-

la 
irul 
>vadă de a. 
jilitate 
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ANT...
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>e autobaș- 
-3835) a 11- 
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itrada Slă- 

Petroșani. 
agrant de- 
t s-o „scal- 
ie pe foaia 
alta i s-ar 
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a- 
din 
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se 
Și

l auto 
Cibian, 
agajat 
fără să 
ealabil.
să se cioc- 

.. cu auto- 
lui circula- 
din Petro- 

că ambele 
ii avut frî- 
cidentul a 
onsecințele 
n-au putut

„Decebal", gravură a 
tinerei artiste plastice 
Mariana Filip din Lu
peni, prezentă în cadrul 
expoziției dedicate ani
versării primului stat dac 
centralizat și independent.

CEAȚA 1
fiecare di- 
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s din Va- 
;onștată în- 
conducători 
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niști, care 
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lAUȚ,
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Artistul plastic Dai inel 
Duinea, creator șl co
lecționar de ex librisuri, 
s-a tăcut cunoscut în ța
ră și peste hotare (OVdr, 
Lisabona — Portugalia, 
Budapesta, Eger, Debrc- 
ezin, Cegled — Ungaria, 
Lugano — Elveția, Biel- 
sko Biala — Polonia, 
Jedola Lido — Italia etc.) 
prin participarea la di- 

■lerite expoziții personale 
și colective. In această 
perioadă, graficianul din 
Vulcan a răspuns invita
ției cercului de biblioti- 
lie și ex libris al Biblio
tecii sibiene „Astra", fiind 
prezent în cadrul mani
festărilor Festivalului na
țional de cultură și edu
cație socialistă „Cînlarea 
României"; expoziția sa, 

. care cuprinde aproape 
300 de lucrări de grafi
că mică, creații proprii 
și piese din colecția per
sonală, fiind vernisată la 
16 mai. Sub auspiciile 
Comitetului de cultură. și 
educație socialistă al ju
dețului Hunedoara, la 24 
mai, la Deva, Dolinei 
Duinea a inaugurat o 
nouă expoziție a gravu
rii liliputane, urmind ca, 
diri 14 iunie,:să fie itine
rate ia București, în ho
lul hotelului Veneția. In 
prezent, artistul vulcă- 
nean pregătește noi lu
crări de ex libris pentru 
expoziția colectivă ce va 
fi deschisă în prima zi a 
„Nedeii vulcănene", în 
sala mică a clubului sin
dicatelor din Vulcan .și 
pentru expoziția persona
lă găzduită de Palatul 
culturii din Pitești, ca 
răspuns al invitației fo
rului județean argeșean 
de cultură șl educație so
cialistă. (LV.)

Prezențe scenice 
bucureștene

Cîteva colective artistice 
de prestigiu din Capitală' 
au răspuns invitației de 
â participa la „Luna ma
nifestărilor politico-ideo
logice, cultural-educative și 
sportive". Intre acestea, 
Teatrul de comedie, un. oas
pete frecvent al minerilor 
din Vale, va susține între 
7 și 9 iunie spectacole pe 
scena Casei de Cultură din 
Petroșani cu comedia „Pe- 
țitoarea" de Thorton Wil
der și momentele caragie- 
lene „Mofturi". împreună 
cu artiștii amatori ai gaz
delor, colectivul bucureș- 
tean va realiza un specta
col muzical-distracliv in
titulat „Culese de la noi". 
In distribuție vor figura 
nume consacrate ale sce
nei românești, printre care 
îi amintim pe Stela Popes
cu, Vasilica.Tastaman, Dem 
Savu, George Mihăiță, Au
rel Giurumia, Dumitru Ru- 
căreanu, Dan Tufaru, Iurie 
Darie, Constantin Băltă- 
rețu, Gheorghe Șimonca, 
Dorina Done, Melania Cîr- 
je și alții.

★
Corul „Madrigal", di

rijat de Marin Constantin, 
nu mai are nevoie de pre
zentare, ne stăruie în min
te .succesele șl aprecierile 
superlative dobîndite în țară, 
și peste hotare. Vom avea 
plăcerea să aplaudam for
mația corală a Conservato
rului bucureștean în zilele 
de 10 și 11 iunie, cînd va 
concerta la Lupeni și Pe
troșani.

★
cîteva zile în 

și-a anunțat vizita în 
și ansamblul artistic 

română", care

Cu 
urmă 
Vale 
„Rapsodia Im—aiia , 
activează sub egida Con
siliului central al U.G.S.R. 
Intre 12—15 iunie, sub ba- 
geta virtuozului . instru
mentist și dirijor Ionel Bu- 
dișteanu, ne vor împărtăși, 
din frumusețea fără sea
măn a folclorului nostru 
muzical și coregrafic Ste
fania Rareș, Maria, Apostol, 
Elena Merișoreanu și mulți 
alții. De menționat că, ma- 
nifestîndu-și prețuirea pen
tru munca plină de abne
gație, a minerilor și ce
lorlalți oameni ai muncii 
din Vale, ansamblul bucu
reștean va susține specta
cole nu numai pe scenele 
așezămintelor culturale, dar 
și în majoritatea sălilor de 
apel ale minelor.

[CURIER PLASTiC
’ ▲ Cu nrileiul manifestărilor desfășurate si
I
1
I
I

I

Cu prilejul manifestărilor desfășurate sub ge- 
gericul „Amfiteatrul artelor" a intrat în tradiție ca, în 
cadrul întîlnirilor mensuale cu publicul din Lupeni, 
Petroșani și Vulcan, să fie prezentate personalitatea și 
creația unor artiști plastici amatori. Astfel, pentru în- 
tîlnirea din 3 iunie (ora 19), de la clubul sindicatelor 
din Lupeni, sînt anunțate medalioanele artistice Ale
xandru Varga, membru al fotoclubului „Cristal", din lo
calitate și prof. Maria Costa din Petroșani. Cu această 
ocazie, cei doi artiști amatori vor veni în întîmpinarea 
iubitorilor de frumos cu seturi de diapozitive, care o- 
glindesc frumusețea Văii Jiului.

atori plastici de peste ho
tare. Vernisajul expoziției 
jubiliare a fost stabilit 
pentru sfîrșitul lunii iu
nie, fa Deva, apoi lucră
rile membrilor filialei 
U.A.P. din municipiul nos
tru vor marca, prinlr-o 
manifestare similară^ Ia 
Petroșani, aniversarea a 
2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centra
lizat și independent, pre
cum și sărbătorirea Zilei 
minerului.

> Constantin Ioniță, Alexandru Varga, losif Tell- 
man șî Ion Ardelean, membri ai fotoclubului „Cristal" 
din Lupeni, participă la manifestările artistice desfășu
rate în țară, sub egida Festivalului național „Cîntarea 
României". Lucrările lor fotografice candidează la pre
miile concursurilor foto „România pitorească" de la 
Ploiești, Craiova (portrete), „Nedeia vulcăneană" și 
„Cîntecul adîncului".

Cei mai statornici 
membri ai cercului de ar
tă plastică de pe lingă clu
bul sindicatelor din Lu
peni, Tiberîu Halasz, La- 
zăr Hegediis și Rudolf Ia- 
novitz, au intenția de a

A stîrnit un interes 
ziția de desene ale copiilor de la Școala generală nr. i, 
experiența artistică patronată de clubul sindicatelor din 
localitate tinde să se tradiționalizeze ; astfel, în întîm
pinarea Zilei internaționale pentru apărarea copilului, 
va avea loc vernisajul expoziției de desene realizate de 
elevii Școlii generale nr. 6.

Rubrică realizată de 
Ion FIASTRUL

Filiala Deva —■ Pe
troșani a U.A.P. va săr
bători, în curînd, un sfert 
de veac, jubileul este în- 
timpinat de artiștii plas
tici din Vale, Ecaterina 
și Victor Silvester, Eugen 
Bencău,. Simonel Bucur, 
Frieda Todor, Al. Radules
cu, Eva Sutd, și Iosif Tell- 
man prin participarea la 
o expoziție reprezentativă 
a filialei, unde vor ex
pune lucrări de pictură și 
grafică, alături de mem
brii U.A.P. din țară și cre

expune intr-un viitor a- 
propiat, lucrări de pictu
ră și grafică, într-o ex
poziție găzduită de clubul 
în care își desfășoară ac
tivitatea în timpul liber, 
deosebit, Ia Lupeni, expo-

Manifestare omagiala
La C.C.S.M. Petroșani a 

avut loc, în .29 mai, o sea
ră de poezie intitulată 
„Centenar Tudor Arghezi 
1880—1980“, organizată
de comitetul U.T.C. Evo
carea personalității mare
lui nostru poet a fost ur
mată de un recital de poe
zii din toate volumele sa
le, susținut de tinerii E- 
duard Wersanschi, Maria
na Nicoară, Ion Tirim, 
Doina Bîrzăneanu și alții.

După evocarea persona
lității marelui poet, seara 
omagială a continuat cu o

I

masă rotundă, cu care .pri
lej tinerii au purtat Un 
viu și util dialog cu ca
drele inginerești din con
ducerea C.C.S.M. pe tema 
politicii partidului și sta
tului nostru. In urma dis
cuțiilor,: s-a luat hotărîfea 
înființării unui cineclub și 
a unui fotoclub la C.C.S.M.

Sorin PETRESCU, 
secretar cu probleme de 

propagandă, comitetul 
U.T.C.

C.C.S.M. Petroșani

înfăptuirea in bune condi- 
țiuni a obiectivelor actualu
lui cincinal și pregătirea ri
guroasă a capacităților de 
producție viitoare impun 
participarea creatoare, res
ponsabilă, a tuturor oameni
lor muncii la acțiunile de 
îmbunătățire și raționalizare 
a tehnologiilor, în vederea 
creșterii eficienței producti
ve. In această direcție se 
însene, în cadrul larg, de
mocratic al societății noas
tre, înființarea comisiilor de 
creație tehnico-științifică de 
măsă, care asigură partici
parea oamenilor muncii ia 
activitatea de cercetare, de 
găsire a unor soluții-tehnice 
care să conducă la îmbună- ; 
lățirea condițiilor de muncă, 
sporirea productivității și 
creșterea gradului de secu
ritate a muncii,

In cadrul generos al ac
țiunilor ce se desfășoară în 
„Luna manifestărilor poli
tico-ideologice, culțural-e. 1980 au participat 787 
ducative și sportive" a avut 
loc recent, la l.M. Lonea, 
un schimb de experiență pe 
tema „Rolul activității de 
creație tehnico-științifică 
de masă la soluționarea pro
blemelor activității tehni- 
co-productive“, cu partici
parea membrilor comisiilor 
de creație tehnică din mu
nicipiu. S-au relevat rezul-

. țațele deosebite obținute in 
activitatea de piuă acum,
faptul că la finele anului
1979 creația tehnico-științi- 
fică s-a materializat în rea
lizarea unui șpor de produc
ție de peste 26 900 000 lei, 
în 
lor

reducerea cheltuieli- 
de producție cu

perioada următoare trebuie laboratoare de creație teh- 
să pornească, așa cum a re- , nică; numai așa comisiile,'de' 
ieșit din dezbaterile schim
bului de experiență, de la 
cerințele majore ale produc
ției, de la activitatea con
cretă, de la condițiile pe ca
re le impune noul mecanism

-cconomico-financiar, de la

JiiCo J numai uuuiRtnv.
creație din întreprinderi își 
pot îndeplini menirea".

(Antoniu Duban, l.M. Lu
peni); „Trebuie șă ne îndrep
tăm atenția, să canalizăm 
activitatea de creație spre 
realizarea unor tehnologii

Creația tehnico-științifică de masă

Puternic ancorată în realizarea 
sarcinilor de producție

17 000 000 ldî, în redu
cerea importului cu 
1 000 000 lei. La rezolvarea 
obiectivelor de creație pla
nificate pentru trimestrul 1 

de 
oameni ai muncii, muncitori, 
maiștri, ingineri și tehni
cieni, realizînd 4 635 000 lei 
spor de producție, 5 933 000 
lei reduceri de cheltuieli 
materiale, 1 705 000 lei spor 
de beneficii, 550 000 lei la 
reducerea importului.

Obiectivele prioritare ale 
activității de creație tehni
co-științifică de masă din

decălajul care dăinuie încă 
între productivitatea muncii 
pe. abataj și cea pe între
prindere. S-a revăzut în mod 
critic activitatea de creație, 
participanții la dezbateri ve
nind cu propuneri valoroase 
de eradicare a formalismu
lui, de grăbire a ciclului 
cercetare '— proiectare — 
producție, de cuantificare 
a acțiunii de creație în. ve
derea conștientizării parli- 
cipanților la acest act de 
importanță majoră a muncii 
lor. „Atelierele mecanice 
trebuie să devină adevărate

de mică mecanizare, absolut 
necesare condițiilor concre
te de la unele locuri de 
muncă", (ing. Andraș losif, 

l.M. DiJja); „Sînt necesare un 
cadru organizatoric al acti
vității de creație bine pus 
Ja .punct, stabilirea unei 
filiere pentru urmărirea sis
tematică a rezultatelor a- 
cesteia, precizarea atribuți
ilor comisiilor din întreprin
deri și, mai ales, generaliza
rea cercetării științifice, a 
creativității de masă", (ing. 
Bujor Bogdan, cabinetul mu-

organizare) ;
'tehiiico-șliinți-

nicipal de 
„Cercetarea 
lică ar fi mult mai eficien
tă dacă cercetătorii și pro- 
ieclanții ar avea un contact 
mai viu, mai la fața locului, 
cu minerii, cu condițiile con
crete, diferite de la un 

de muncă la al
din subteran", (Pe- 

Corobea, șef de 
l.M. Lonea) ;

să-și în- 
serios atenția

loc 
tul 
Ire 
brigadă

. „Cercetarea 
drepte mai 
spre găsirea unor soluții noi 
pentru îmbunătățirea calită
ții Cărbunelui extras" (ing, 
Gheorghe Stănculescu, pre- 
parația Lupeni).

Iată, așadar, cite va din 
propunerile formulate în ca
drul dezbaterilor. Pentru 
transpunerea in viață a a- 
cestora și a multor altora 
care vin din rîndul oameni
lor muncii, este imperios 
necesar un salt calitativ, o 
capacitate . a tuturor energi
ilor creatoare din între
prinderi și instituții, in ve
derea ancorării efective a 
activități de creație tehni- 
co-științifică în realizarea 
sarcinilor de producție, pe 
măsura cerințelor actuale, 
Ia nivelul condițiilor create 
și în raport cu posibilitățile 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

Mircea BUJORESCU
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de lucru laC.C. al P.C.R.
sumurilor și a costurilor de 
producție. Au fost reliefate, 
de asemenea, acțiunile în
treprinse pentru creșterea 
volumului de mărfuri desti
nate exportului, în paralel 
cu asimilarea :în țară a noi 
materialo și utilaje,' în ve
derea reducerii într-o cil 
mai mare măsură a importu
lui. ' '

Participanții la dezbateri 
au analizat, totodată, - îh 
spirit critic și autocritic u- 
nele nerealizări, care se ma
nifestă în organizarea pro
ducției și a muncii, în asi
gurarea aprovizionării teh
nico-materiale, în respecta
rea disciplinei tehnologice și 
de plan, care au condus la 
neîndeplinirea sarcinilor de 
producție în structura fizi
că și sortimentală, la ne- 
realizarea unor obligații la 
export, precum și în dome
niul investițiilor și cons
trucțiilor

Vorbitorii s-au angajat să 
acționeze cu fermitate pen
tru traducerea în viață a 
indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind 
restrîngerea investițiilor 
neproductive sau insuficient 
pregătite și concentrarea for
țelor în vederea realizării 
obiectivelor și capacităților 
de mare importanță pentru 
economie, care au toate con
dițiile pentru a fi puse în 
funcțiune în acest an sau 
în anul viitor. In acest sens, 
au fost subliniate măsurile 
prevăzute pentru mai buna 
desfășurare a muncii pe 
șantiere, oprirea risipei de 
materiale, folosirea rațională 
a forței de muncă, organi
zarea de schimburi prelun
gite, livrarea ritmică a uti
lajelor. In domeniul cons
trucțiilor, s-a evidențiat ne
cesitatea concentrării 
turilor în vederea dării 
folosință a locuințelor.

In cadrul dezbaterilor, 
accent deosebit s-a pus 
necesitatea reducerii

efor-
în

un 
pe 

mai

accentuate a consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, e- 
laborării de noi tehnologii 
mici consumatoare de ener
gie și materiale, concomitent 
cu descoperirea și punerea 
în valoare a unor noi surse 
energetice. '

Participanții au exprimat 
hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din industrie de a depune 
in continuare eforturi sus
ținute pentru 
în condiții de înaltă eficien
ță a tuturor indicatorilor de 
plan, de a se asigură folo
sirea integrală a capacități
lor de producție, a forței de 
munpă, realizarea exempla
ră a programelor de între
ținere și- reparații capitale 
ale mașinilor și utilajelor.

La consfătuire s-a anali
zat, totodată, problema rea
lizării sarcinilor la export, 
în vederea asigurării unei 
balanțe comerciale și 
plăți active. In acest 
dru, au fost reliefate măsu
rile luate pentru a transpu
ne în viață indicațiile secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea și deru
larea producției la export. 
Cei care au luat cuvîntul 
au arătat că în centrul preo
cupărilor unităților economi
ce, institutelor de cercetare, 
organizațiilor de partid și de 
stat va sta ca o problemă 
prioritară creșterea exportu
lui. In acest scop, se. va ac
ționa cu toată energia pen
tru realizarea în condiții 
de înaltă calitate a produse
lor destinate pieții externe, 
pentru acoperirea cu con
tracte a planului Ia ex
port, pentru asigurarea a- 
provizionării tehnico-materi
ale corespunzătoare. Conco
mitent, se va acționa pen
tru diminuarea ■ importului, 
în special prin realizarea 
în țară a unor 
subansamble și

de a aplica măsurile stabi
lite de partid pentru culti
varea fiecărui metru pătrat 
de pămînt nefolosit din pe- . 
rimetrul localităților, al în-

menținerea

de 
ca-

. schimb care se importau.
Participanții la dezbateri 

s-au angajat să asigure a- 
plicare fermă a noului me
canism economic, astfel In
cit să se realizeze obiecti- treprinderilor și inștituți- 
vul său principal — înfăp
tuirea planului producției 
nete și a producției fizice, 
întărirea autoconducerii și 
autogestiunii ca factor sti
mulativ al creșterii eficien- 

' ței activității în industrie, 
.al sporirii venitului na
țional.

în domeniul agriculturii, 
vorbitorii au arătat că în 
spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului 
date la precedenta consfă
tuire de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R., s-a acționat cu fer
mitate pentru eliminarea u- 
nor neajunsuri legate de 
organizarea producției și a 
muncii, astfel Incit, în ciu
da unor greutăți provoca
te de condițiile climatice 
din acest an, însămînțările 
de primăvară au fost efec
tuate, în general în bune 
condiții, respectîndu-se 
structura planificată a cul
turilor și densitatea opti
mă a plantelor.

A fost subliniată ‘ nece
sitatea ca — atît pe plan 
central cit și Ia nivelul ju
dețelor, al tuturor unități
lor agricole — să se acțio
neze consecvent pentru în
deplinirea programelor de 
măsuri în vederea realiză
rii integrale a prevederilor, 
de plan pe acest an, prin 
întreținerea la timp și în 
cele mai bune condiții ,a 
culturilor, combaterea dă
unătorilor, evacuarea exce
sului de umiditate din a- 
numite zone, punerea în 
funcțiune a noilor sisteme 
și exploatarea eficientă a 
suprafețelor irigate, folosi
rea corespunzătoare a ba
zei tehnico-materiale și for
ței de muncă din agricul
tură.

Totodată, s-ă. reliefat pre
ocuparea organelor locale

5

materiale, 
piese

Prezențe românești
ROMA 30 (Agerpres). — 

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc o mani
festare culturală în cadrul 
căreia proiesorul Giulio 
Carlo Argan, de Ta . Uni
versitatea din Roma, a 
vorbit despre unele aspec
te ale artei țărănești. Re- 
ferindu-se Ia arta țărăneas
că românească, vorbi
torul a subliniat va
loarea sa artistică deo
sebită, capacitatea sa de 
a fi un nesecat izvor pen
tru opera unor mari ar
tiști, cum a fost Brâncuși.

BELGRAD 30 (Agerpres). 
— La Universitatea din 
Ljubljana a avut loc o sea
ră literară dedicată celei 
de-a 100-aniversări a naș
terii lui 'Tudor Arghezi. 
In fața unei numeroase 
asistențe, poetul sloven 
loje Smit a citit poezii de 
Tudor Arghezi în traduce
rea scriitoarei slovene Ka- 
tia Spnr.

Au fost prezentate date 
despre personalitatea ma
relui scriitor.

Au participat oameni de 
cultură, cadre universitare 
și studenți.

Contract 
de colaborare 
chinezo-nipon

TOKIO 30 (Agerpres). — 
Cu ocazia vizitei în Japo
nia a premierului Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Hua Guofeng, la Tokio a 
fost semnat un contract pe 
termen lung 
laborarea în 
exploatarea 
cumentul se 
nă largă aflată în sudul 
și vestul golfului Bohai — 
menționează agenția China 
Nouă.

ilor, pentru ca pe aceste 
terenuri să se poată reali
za produse agricole vegeta
le și animaliere pentru con
sum.

Dezbaterile au scos 
evidență preocupările 
ganizațiilor de partid, 
ganelor agricole și consili- . 
ilor unice agroindustriale în 
domeniul realizării planului 
de producție în zootehnie. 
Reliefîndu-se neajunsurile 
existente în aceste doihenii, 
s-a indicat să se acționeze 
cu mai multă perseverență 
pentru creșterea efectivului 
de animale în unitățile a- 
gricole de stat și coopera
tiste, precum și în gospodă
riile populației, inclusiv în 
zonele necooperativizate, 
pentru asigurarea bazei fu
rajere necesare, îmbunătă
țirea activității de repro
ducție și selecție, creșterea 
producției de lapte, carne, 
ouă, lină, realizarea inte
grală a sarcinilor la fondul 
central de pfbduse agricole 
al statului.

O atenție specială a fost 
acordată pregătirii temeini
ce a apropiatei' campanii' 
de vară și, în acest cadru, 
asigurării întregului parc 
de mașini și utilaje desti
nat strîngerîi la timp și fă
ră pierderi a recoltei, pre
cum și a spațiilor de depo
zitare a produselor. Cadrele 
de partid și de stat care lu
crează în agricultură s-au 
angajat să facă totul pentru^ 
a se obține în acest an o 
recoltă bogată, pentru ca 
acest sector al economiei 
naționale să aducă o con
tribuție mai mare la creș
terea avuției țării, a nive
lului de trai al întregului 
nostru popor.

In încheierea consfătuirii 
de lucru a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România,

Cuvîntarea se va da pu
blicității.

în
or-
or-

•franceză. 10,1-0 Telecine- 
mateca. 11,35 Elevii cîntă 
primăvara patriei. 11,55 
Tragerea de amortizare 

‘ ADAS. 12,05 Concert edu
cativ. 13,00 Mozaic cultu- 
ral-artistic-sportiv. 17,25 
Mai 1980 — cronica eve
nimentelor politice. 17,45 
Handbal masculin: Româ
nia — Republica Democra
tă Germană, 
jurnal. 19,25 
prin țara mea 
Drobeta-Turnu

Teleenciclopedia. 
Publicitate. 20,40 

Film serial: Dallas — 
Un polițist incomod; Mun- Companja petrolieră E— 
citoresc: Clipa, seriile I-II.

URICANI : Copiii lui
Sanchez.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie 5 -Knock-out • Re
publica : Domnul miliard ; 
Unirea : I se spunea „Bul
dozerul".

LONEA : Ruq și flacără;
ANINOASA : Nici o do

vadă despre crimă.
VULCAN — Luceafărul: 

Ruq și flacără.
LUPENI — Cultural:

r
1
3
s

i

19,50
20,35

19,00 Tele-
Călătorie 
(XXXII). 
Severin.

wing. Episodul 38. 21,30 
Un zîmbet printre melodii. 
22,30 Telejurnal. * Sport.

TV
9,30 Curs de limbă spa

niolă. 9,50 Curs de limbă
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ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCU

întreprinderea minieră 
Aninoasa

PAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

; adjunct șef sector producție

■ inginer miner — biroul programare

' maiștri, subingineri, ingineri mineri 
Iu-

Ș«
pentru funcția de 
cru — la sectoare 
aeraj

conducător formație 
de producție, investiții

Concursul se va ține în data de 9 IU 
nie 1980, ora 10, la sediul întreprinderii.

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER :

• lăcătuși subteran

• vulcanizatori subteran și suprafață

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

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul județean de fotbal

Echipa din Paroșeni, la un pas de titlu
privitor la co- 
prospectarea și 
petrolului. Do- 
referă la o zo-

GRUPUL ȚARILOR afri
cane la O.N.U. a cerut în 
mod oficial convocarea în- 
tr-o reuniune de urgență a 
Consiliului de Securitate, 
pentru a examina situația 
creată în Republica Sud-A- 
fricană în urma puternicelor 
mișcări greviste și demons
trații antiapartheid declanșa
te în ultima vreme.

BRAZILIA a devalorizat 
moneda națională — cruzei
ro — cu 1,35 la sută față de 
dolarul american, paritatea 
sa fiind acum de 50,81 cru
zeiros pentru un dolar. A- 
nul acesta, moneda naționa
lă a fost devalorizata de 
șapte ori, ceea ce reprezin
tă în total o scădere a pa
rității de 19,56 Ia sută.

UN PURTĂTOR de cu- 
jvînt al Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, care s-a în- 
țrunit într-o sesiune extra
ordinară în capitala Alge
riei, a anunțat că Ia 1 iunie 
■va fi organizată în capitala 
Zambiei o reuniune africană

Pe scurt
Ia nivel înalt, consacrată 
exclusiv examinării proble
mei namibiene.

LA UZINA de utilaje și 
mașini „Nikola Vapțarov" 
din localitatea Plevna s-au 
încheiat lucrările de intro
ducere în fabricație a unor 
echipamente destinate sis
temului de protecție biolo
gică din centralele atomice.

Aceste echipamente desti
nate centralelor atomice se 
produc pentru prima dată 
în Bulgaria.

ÎNTREPRINDERILE de 
construcții bulgare realizea
ză, în prezent, mai multe 
tipuri de transportoare ri
dicătoare electrice, unele a- 
vînd capacitatea de trans
port pînă la o tonă. La 
aceste ultime tipuri, cu a-

plicații largi în transportul 
uzinal, echipamentul elec
tric asigură o viteză de de
plasare de 13 kilometri pe 
oră și de ridicare de 25 cm. 
pe secundă.

IN JAPONIA, a început, 
vineri, oficial, campania e- 
lectorală pentru Camera 
Consilierilor — Camera Su
perioară a Dietei (Parlamen
tul nipon) — data alegeri
lor. Organizate o dată la 
trei ani, pentru reînnoi
rea a jumătate din cele 252 
de mandate de șase ani, ale
gerile pentru Camera Con
silierilor se vor desfășura, 
anul acesta, simultan cu a- 
legerile generale.

PREȚURILE Ia bunurile 
de consum, au crescut, în 
Japonia, în aprilie, cu 1,7 
la sută față de luna pre
cedentă, și cu 8,4 la sută 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut, relevă statis
ticile publicate, vineri, la 
Tokio, de Oficiul primului 
ministru.

MINERUL PAROȘENI — 
MINERUL ANINOASA 6—2 
(3—1). Desfășurată pe sta
dionul Minerul II' din Vul
can, întilnirea a fost urmă
rită de un număr mare de 
spectatori.

In primele 20 de minute 
jocul a fost echilibrat, fa
zele alternind de Ia o poar
tă la alta. Pe acest fond în 
ruin. 21 Lasou profitînd de 
neînțelegerea dintre Radu și 
Fodor aduce, avantaj echipei 
din Paroșeni. Aninosenii, 
dornici să dea o replică dîr- 
ză, mizează pe contraatacu
rile lui Almășan, 
Dumitraș și

Ciocoș,
Dosza. In urma

unui astfel de acțiuni Al
mășan îl deschide pe Dosza 
care înscrie în min. 31 a- 
ducînd egalarea. Jucătorii 
din Paroșeni insistă mult 
în continuare și reușesc în 
min. 34 să ia din nou con
ducerea prin Pecsar.

Dominarea lor 
din finalul primei 
face ca în min. 45 
cu să mărească avantajul 
la 3—1. ,

După pauză jocul pierde 
mult din spectaculozitate, 
oaspeții resemnați parcă, se 
retrag, în jumătatea lor de 
teren, renunțînd la luptă. 
Nici ’ schimbările efectuate 
(Dumitraș cu Faur, Ceteraș

evidentă 
reprize 
Popes-

cu Tismănaru) nu aduc vi
goarea scontată atacului e- 
chipei din Aninoasa. Greul 
este dus tot de jucătorii din 
sistemul defensiv care pre
sați mai cedează de trei ori. 
In min. 60 înscrie Lascu, în 
min. 65 Leleșan, iar în min. 
73 din nou Lascu. In min. 
80 Almășan reușește să re
ducă din handicap Cu a- 
ceastă victorie, meritată, e- 
chipa din Paroșeni, se află 
la un pas de titlu. Jocul bun 
al lui Lascu, Pecsar, Popescu 
și Leleșan ne dă speranțe 
pentru meciul de 
și de. ce nu chiar 
baraj.

Prof. Teodor

la Lonea 
și pentru

TR1FA

reînnoi-

• Echipa 
denților din 
de susținut 
9,30, un meci greu în cadrul 
diviziei A. Avînd* ca parte
neră de întrecere pe Grivi- 
ța Roșie București, una din 
fruntașele ■ actualului . cam
pionat, studenții vor trebui 
să se mobilizeze exemplar 
pentru a obține victoria.
• Divizionara noastră A 

de popice, Jiul Petrila a 
avut o comportare onorabi
lă în actualul campionat. 
Duminică, începînd cu ora 
8, alte două echipe din Va
lea Jiului sînt angrenate în 
întrecerea pentru cucerirea 
dreptului de a participa în 
viitorul campionat în rîndul 
divizionarelor A- Parîngul 
Lonea întîlnește, în prima

de rugbi a stu- 
Petroșani are 

duminică, ora Avancronică
rul Drăgășani. Larul Drăgășani. La aceeași 
oră se dispută și meciul din
tre divizionarele C Minerul 
Vulcan — Electroputere Ti
mișoara, precum șî cele din 
campionatul județean între 
Parîngul Lonea — Minerul 
Paroșeni, Minerul Aninoasa 
— Constructorul Hunedoara 
și E.G.C.L. Petroșani — 
Preparatorul Petrila. Sîmbă- 
tă, ora 16 și duminică, ora 
9, pe terenul Grupului șco
lar minier din Lupeni au 
loc meciurile din campiona
tul municipal școlar, rezer
vat copiilor între 13—14 ini. 
Pentru cucerirea titlului de 
campioană municipală șî

manșă, pe Electrica Arad, 
iar Constructorul minier Pe
troșani pe Victoria Guban 
din Timișoara. Le dorim 
succes.

• In marea tentativă de 
a promova în divizia B de 
fotbal Minerul Lupeni joa
că duminică, ora 11, din nou 
acasă în fața celei mai a- 
prige și fidele galerii din 
Valea Jiului. De astă dată 
minerii își dispută întîieta- 
tea cu Lotru Brezoi. Supor
terii minerilor doresc ca 
echipa lor favorită să joace dreptul de participare Ia eta- 
în așa fel incit să nu mai pa județeană se întrec cam- 
aibă emoțiile din duminica pioanele școlare din orașe- 
trecută în meciul cu Viito- Ie Văii Jiului. (D.C.)
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