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în lumina recentei Consfătuiri de lucru de la C.C. ai P.C.R. 

Ridicarea eficienței economice 
a întregii activități desfășurate în 

întreprinderile și instituțiile Văii Jiului
O problemă importantă a- 

supra căreia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al partidului, 
a atras atenția la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 29 și 30 mai a.c. 
a fost aceea a îmbunătățirii 
calității producției, ridicării 
eficienței în toate domeniile 
de activitate, sarcină subli
niată cu pregnanță și în do
cumentele Congresului al 
Xll-lea al partidului. „Rea
lizăm producția cu consu
muri mari față de cele exis
tente pe plan mondial, față 
de ceea ce trebuie să obți
nem, și chiar se depășesc 
normele de consum stabi

lite", se arată în cuvîhtarea 
rostită' de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Referindu-ne la 
municipiul nostru, putem 
spune că unele întreprinderi 
nu se încadrează în normele 
de consum stabilite pentru 
materiale și energie deter- 
minînd depășirea cheltuieli
lor prevăzute, ceea ce con
duce în ultimă instanță ' la 
o activitate -ineficientă. Se 
consumă încă mult lemn, 
materiale feroase, nu s-a tre
cut cu perseverență la toa
te întreprinderile, miniere la 
limitarea consumului de e- 
nergie prin contorizarea și 
sectorizarea iluminatului. E- 
xistă Ta unele colective de

muncă tendința greșită de 
a lăsa utilajele să funcțione
ze în gol — transportoare, 
benzi, motoare etc — fapt 
ce determină un consum 
ridicat de energie pe tona 
de cărbune extras, influen- 
țînd negativ activitatea eco- 
nomico-financiară a între
prinderilor.

Așa cum remarca secreta
rul general al partidului 
consumăm foarte mult, a- 
tît combustibil cît și ener
gie. Este necesar să se înlo
cuiască utilajele și mașinile 
cu consumuri mari, să se 
îmbrățișeze tehnologiile noi

(Continuare in pae. a 2-a>

Indicatori superiori 
celor planificați
Puternic angajat în rea

lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, colectivul de oa
meni ai muncii de la 
I.R.I.U.M.p. ș obținut în 
luna mai însemnate spo
ruri de producție Astfel, 
indicatorul producția netă 
a fost realizat în-proporție 
de 112 la sută, producția 
marfă a fost depășită cu 
13 la sută, iar indicatorul 
mașini și utilaje cu 11,6 la 
sută. Semnificativ este 
faptul că valoarea pieselor 

' de schimb livrate peste 
prevederi în aceeași lună 
unităților miniere din Va
lea Jiullâi. este de peste 
1 400 000 lei.

De asemenea, trebuie a- 
mintit că în cele 5 luni 
care au trecut din acest 
an vrednicul colectiv de 
aici a realizat substanția
le depășiri la toți indica
torii. Realizările obținute 
dovedesc o dată în plus 
hotărîrea oamenilor mun
cii de la I.R.I.U.M.P. de 
a încheia primul semestru 
al anului cu însemnate 
succese in muncă.

CINCINALULUI >

lț iNĂtNTEDE TERMEN

Miercuri. 4 iunie, au Con
tinuat, la Snagov, convorbi
rile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general, al Partidului Co
munist Român, președinte
le .Republicii Socialiste 
România și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar . al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

La convorbiri au pârtiei-, 
pat : . . V <

Din partea română — to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Iile Verdeț, Leonte 
Răutu, Ștefan Andrei, Su- 
zana Cădea, . Marin Vasile, 
alte . persoane oficiale. ■

Din partea bulgară — to
varășii Stanko Todorov, 
membru cil Biroului < Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Petar Mladeriov, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe, 
Liudmila Jiykova, membru

al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele' 
Comitetului pentru Cultură, 
alte ‘ persoane oficiale.

In cadrul acestei noi run
de de convorbiri, tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au examinat, în con
tinuare, modul în care se 
dezvoltă colaborarea româ- 
no-bulgara pe plan politic, 
precum si în domeniul cul
turii:, științei, învățământ ului.

(Continuare in pag. a 4-a)

Inaugurarea expoziției bulgare de la București
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stal al Re
publicii Populare Bulgaria, 
au inaugurat, miercuri di
mineață, Expoziția industri
ală bulgară de la București, 
organizată în cadrul Com
plexului expozițional din 
Piața Scînteii.

La intrarea în incinta ex
poziției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Liud
mila Jivkova sînt întîmpi- 
nați de tinere fete în fru
moase costume populare ro
mânești și bulgare, care, 
după tradiție, îi invită să 
guste din pîinea și sarea 
ospitalității.

Numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și 
instituțiile bucureșlene, a- 
flați de-a lungul aleii ce 
duce la pavilionul central,

întâmpină cu căldură pe 
conducătorii României și 
Bulgariei, scandînd cu pu
tere „Ceaușescu—Jivkov 
manifestîndu-și prin vii a- 
plauze și ufale satisfacția 
față de noul dialog româ- 
no-bulgăr la nivel înalt, 
menit să aducă o nouă con
tribuție la adâncirea și ex
tinderea tradiționalelor,: le
gături de prietenie și con
lucrare dintre partidele, po
poarele si țările noastre..

fu aplauzele celor pi •-

(Continuare în pag- a 4-a)
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Brigada condusă de maistrul electromecanic ]
VALENTIN TOFANA a obținut 1
In mai puțin de 20 de luni

25 000 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederi

Raliul Dunării
Dacia

Inliințală cu mai puțin 
de 20 de luni in urmă, 
brigada, la conducerea 
căreia fusese numit un 
maistru electromecanic 
Valentin Tofană, și-a cîș- 
tigaț încă din primele luni 
de la formare un bineme
ritat prestigiu. Exploata
rea și întreținerea . unui 
complex mecanizat nu a- 
vea și nu are nici acum 
vreun secret în fața oa
menilor din brigadă, bri
gadă complexă din care 
nu lipsesc nici electricie
nii, nici lăcătușii sau hi- 
draulicienii. Deși vîrsta 
medie, a minerilor și elec
tromecanicilor este invi
diată de multe formalii 
de lucru ale minei, fiind 
cea mai scăzută medie de

Din realizările brigăzii de la înființare :
• 1978 (două luni): 3000 tone de cărbune extras 

suplimentar • 1979: producția extrasă peste prevederi 
era de aproape 6000 tone de cărbune • 1980, la zi: 
peste 15 000 tone de cărbune cocsificabil au fost ex
trase suplimentar pe seama depășirii productivității 
muncii planificate în medie de 4300 kg/post.

Deși efectivele sini doar
echipele așteaptă ore in șir

Pentru a justifica rămî- 
nerile în urmă față de sta
diile fizice de execuție pla
nificate, constructorii de 
pe șantierele obiectivelor 
soci îl-cuIturale invocă a- 
deseori lipsa de forță de 
muncă. Cunos- 
cîndu-se a- 
ceastă situație, 
la nivelul con- 
siliului popu- Jf 
Iar munici-
pal Petroșani s-au luat mă-, 
suri pentru sprijinirea conT 
structorilor cu forță de 
muncă. Formații întregi de 
lucru de la alte întreprin
deri au fost detașate pe 
șantiere pentru a asigura 
un ritm mai susținut în 
realizarea apartamentelor 
planificate pentru acest an.

Și la Lupeni, au fost 
stabilite astfel de măsuri 
pentru sprijinirea construc-

torilpr. In zona Bărbăleni, 
unde se conturează viitorul 
centru civic ai orașului, mar 
multe blocuri cu P + 4 au 
depășit de pe acum nive
lul cotei 0. Primul tronson 
al blocului 17 este asatn-

vîrstă care plasează bri
gada în rîndul formațiilor 
de tinerel, experiența pe 
care oamenii au căpătat-o 
conștiinciozitatea și răs
punderea cu care s-au 
pregătit pentru a prelua 
și exploata în condiții op
time un complex mecani
zat recomandă brigada și 
oamenii săi prin maturi
tatea gîndirii tehnice și 
acțiunii dirijate cu măies-

trie. Productivitatea mun
cii obținută, producția ex
trasă suplimentar și a-, 
vansarea realizată, (briga
da a trecut de 40 metri 
avansare lunară) vorbesc 
despre hărnicia și price
perea oamenilor, de mă
iestria de conducător a 
șefului de brigadă și a 
șefilor de schimb. De fapt, 
la mina Lupeni oamenii 
spun că oricare dintre șe-

fii . de schimb ai lui To
fană poale deveni șeful 
oricărei formații de lu
cru. Aceasta este părerea 
oamenilor despre șefii de 
schimb Gheorghe Oprea, 
Gr ig ore Pop, Gheorghe 
Murăruș și Petru Chirilă, 
iar lor, pricind le poate 
prelua funcția oricare din
tre membrii brigăzii fără 
ca realizările să aibă de 
suferit, pentru că Valen
tin Tofană și șefii săi 
de schimb, deși tineri, au 
format oameni de nădej
de la școala aspră a ordi
nii, perseverenței și pri
ceperii tehnice din aba
tajul mecanizat.

Dorin GHEȚA

In pag na a 3-a
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Oamenii din echipa lui Ni
colae Zaharia execută izo
lația pe acoperișul blocu
lui. . Sînt eșalonați pe doua 
schimburi împreună cu ma
caragii loan Elișer și Vasile 
Bocșa. Alături se ivesc co-

fraje și prime
le 1 
turnate 
de-al 
și al 
tronson. Aici,

betoane 
! în cel 

doilea 
treilea

lucrează betoniștîi din echi
pa lui Gheorghe Ristea
Și ' _■
de Petru Almaș.
de fier beton e montată, 
cofrăjele, de asemenea. Dar, 
de multe ori, oamenii stau 
degeaba. Aflăm de la el că

blat pînă la ultimul etaj. 
In acest bloc sînt prevăzu
te, pe 8 scări, 160 de a- 
partamente. Termenul de 
predare este 30 iunie a.c. 
pentru primul tronson cu 
40 apartamente. Sînt con
centrate aici importante 
mijloace materiale și for
mații de lucru. La finisări sr Putea lucra - mult mai

Viorel STRAUȚ

dulgherii coordonați
Rețeaua

interioare muncesc zidarii
din echipele conduse de __________________________

, Vasile Pop și Dumitru Pop. (Continuare ia pag. a 2-aj.
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Astăzi (de la ora 18,01) 
din fața Casei de -cultură 
din Deva se dă startul în 
„Raliul Dunării — Da
cia" manifestare sporti
va aflata la a_*15-u ediție. 
Aceasta competiție, orga
nizată sub 
Combinatului 
Hunedoara, < 
dustriale de autoturisme 
Pitești, Centralei de
transporturi auto și a Au
tomobil —- Clubului Ro
mân, . cu sprijinul Consi
liului popular al județu
lui Hunedoara, este inte
grată în manifestările pri
lejuite de cea de-a 2050-dt 
aniversare a constituirii 
primului stat dac centrali
zat și independent, și fa
ce parte ca etapă a Cam
pionatului european de 
raliuri, a Cupei păcii si 
prieteniei și Campionatu
lui balcanic de raliuri.

Raliul Dunării — Dacia 
are 4 secțiuni, însumînd 
1015 km, și se desfășoară 
îu perioada 5—8 iunie, 
numărul maxim al mași
nilor admise fiind 80. Ia
tă și cîteva puncte de 
reper în traseu: Deva — 
Brad — Vașcău — Cînt- 
peni — Abrud — Bulzești
— Brad (secțiunea I), ce
lelalte secțiuni desfășurîn- 
du-se în perimetrul Deva
— Hunedoara — Brad.

patronajul 
i siderurgic 
Centralei in-

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cuiturai-educative și sportive1

„NEDEIA VULCÂNEANĂ
• In cadrul manifestă

rilor celei, de a VlII-a e- 
diții a „Nedeii vulcănene", 
suscită un interes, deosebit 
acțiunile dedicate sărbăto
ririi a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent, 
modalități complexe de e- 
vocare a vitejiei și iubirii 
de țară a dacilor lui Bure
bista subliniază, ca un fir 
roșu, perenitatea conștiin
ței de neam a poporului 
nostru de-a lungul zbuciu
matei sale istorii multise
culare, aspirația lui conti
nuă spre fericire și bună
stare în vatra strămoșilor. 
Intre aceste manifestări 
aniversare de o. largă pri
ză la public s-a dovedit . de . informare al secției de

expunerea susținută de 
cercetătorul Ion Andrițoiu 
de la Muzeul județean din 
Deva. Competenta comuni
care despre configurația po
litică 3 continentului în 
vremea lui Burebista a pri
lejuit, totodată, informarea 
participahților la acțiune 
cu cele mai noi rezultate 
ale cercetărilor arheologi
ce și istorice asupra civi
lizației și culturii apărăto
rilor cetăților dimprejurul 
Sarmizegetusei.

• Un program variat se 
anunță și pentru cea de a 
patra zi a „Nedeii vulcăne- 
ne“. Astfel, pentru ora 14, 
este programată o intere- 

i sântă dezbatere la punctul

preparare Coroești, subiec
tul în jurul cărora se vor 
grupa discuțiile fiind pozi
ția partidului și statului so
cialist român față de feno
menul religios. Iubitorii 
poeziei și melosului își dau 
întâlnire la clubul sindica
telor din Vulcan, unde vpr, 
viziona un spectacol reali
zat de membrii cenaclului 
literar „Orfeu“ și grupurile 
folk ale U.E. Paroșeni și 
Clubului tineretului (ora 
17). In această după-amia- 1 
ză alămurile minerilor din , 
Vulcan reînnoadă o tradi
ție, concertînd în parcul 
din centrul orașului.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-aj
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Exigență sporită pentru

încheierea corespunzătoare a 
învățămîntului politico-ideologic

Ridicarea eficienței
economice

(Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina I)

In baza hotărîrH condu
cerii partidului, în acest an, 
în cadrul învățămîntului po- 
lilico-ideologic de partid, 
al U.Ț.C., sindicatelor pre
cum și al 
democrației 
cialiste, membrii de partid, j suri, 
uteciștii, ceilalți oameni ai 
muncii din uniiățile econo
mice și sociale, cadrele di
dactice, cetățenii din cartie
re au studiat în mod organi
zat Raportul Comitetului- 

- Central prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
< elelalte documente adopta
te de Congresul al Xll-lea 
al partidului, precum și alte 
teme, la alegere, legate de 
specificul activității fiecărei 
organizații de partid.

In acest an de învățămînt 
s-a realizat legarea mai 
slrînsă a învățămîntului po
litico-ideologic de proble
mele concrete ale construc
ției socialiste, 
economice ale întreprinderi
lor și colectivelor de oa
meni ai muncii.

Pentru asigurarea eficien
tei. învățămîntului politico- 
ideologic au fost organizate 
instruirile trimestriale la 
nivelul orașelor și lunare în 
cadrul comitetelor de partid. 
Exigența sporită manifesta
tă la instruiri, calitatea ma
terialelor prezentate, acțiu
nile metodice, informările, 
schimburile de experiență au 
asigurat o bună desfășurare 
.a învățămîntului de partid. 
Rezultate bune în progra
marea și desfășurarea în- 
vățămîntului au obținut or
ganizațiile de partid de la 
întreprinderile miniere Lu
peni, Petrila, Paroșeni, Ani- 
ndasa, Dîlja, de la I.U.M.P., 
spital Petroșani, Institutul 
de mine, I.C.P.M.C.,/prepa
rați ile Lupeni, Coroești și 
Petrila. C.C.S.M., C.M.V.J., 
I.R.l.U.M. și altele care 
au organizat „ziua învăță-

organizațiilor 
și unității so-

a sarcinilor

mîntului politico-ideologic", 
zile în care nu au loc alte 
activități prilejuind control 
și îndrumare, permanentă.

Pa parcursul desfășurării 
învățămîntului de partid s-au 
manifestat și linele neajun- 

. i. Acestea se referă ,1a 
prezența nesatisfăcătoare la 
cursuri, participarea unui 
număr inie de cursanți la 
dezbateri, aminarea de 
cursuri în mod nejustificat, partid și unităților economi-! 

ce în care activează cursan- 
ții.

Pentru buna desfășurare a 
dezbaterilor recapitulative, 
comisiile învățămîntului po
litico-ideologic și punctele 
de documentare să asigure 
materiale documentare (plan
șe, grafice, scheme, dia
pozitive și altele, să orga
nizeze consultații, dezbateri), 
să pună la dispoziția cursan- 
ților materialul bibliografic 
necesar. In același mod va 
fi sprijinită și încheierea în
vățămîntului politico-ideolo
gic al organizațiilor de ma
să.

După încheierea invăță- 
mîntului politico-ideologic, 
în prima adunare generală, 
organizațiile de partid vor 
analiza modul în care aces
ta a fost organizat și s-a 
desfășurat în anul 1979— 
1980, vor stabili măsurile 
ce se impun pentru conti
nuarea activității politico- 
ideologice și educative pînă 
Ia redeschiderea noului 
de învățăminte

Ioan MARCU, 
d rectorul Cabinetului 

municipal de partid 
Petroșani

Ie Congresului al Xll-lea al 
partidului, din cuvântările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recen
tele consfătuiri de lucru. de 
la C.C. al P.C.R. liste nece
sar ca problemele teoretice, 
polițico-ideologice „să fie 
dezbătute în strînsă legătu
ră cu problemele activității 
practice a organizațiilor de.

folosirea insuficientă a ma
terialelor ajutătoare pentru 
exemplificare și a aparatu
rii moderne din dotare, Ma
nifestarea acestor lipsuri a 
determinat organele și or
ganizațiile de partid să ana
lizeze cu multă răspundere 
și să întreprindă măsuri e- 
ficlente pentru desfășurarea 
normală a învățămîntului po
litico-ideologic. In toate 
cursurile organele și orga
nizațiile de partid au asigu
rat parcurgerea celor opt 
teme stabilite pentru acest 
an de studiu și pregătirea 
temeinică a discuțiilor reca
pitulative, care să ducă la 
aprofundarea și însușirea 
problemelor -fundamentale 
din documentele Congresu
lui al Xll-lea al P.C.R.

După parcurgerea temelor 
propuse pentru învătămîn- 
tu) politico-ideologic, în în
cheierea anului de ~s' studiu 

con- 
Pen- 

aces- 
orga-

se vor organiza două 
vorbiri recapitulative, 
tru buna desfășurare a 
tei importante acțiuni
nul municipal de partid, ce
le . orășenești și comunale 
au luat măsuri de pregăti
re a propagandiștilor care 
conduc cercuri în învăță- 
inînt.ul politico-ideologic. 
Pregătirea propagandiștilor a 
fost în așa fel organizată 
îricît aceștia să poată asi
gura dezbaerea în cadrul 
convorbirilor recapitulative, 
a principalelor probleme și 
sarcini izvorîte din hoțăriri-

an

a-
zia-

N.R. Vom reveni pe 
ceeași problematică in 
rul nostru publicând reco
mandări de teme care să 
fie dezbătute în seminariile 
recapitulative ale învățămîn- 
tului politico-ideologic.

in toate domeniile de activi
tate, acele tehnologii 
pot conduce la reducerea 
pînă la 50 la sută a consu
murilor actuale pe tonă sau 
pe unitatea respectivă de 
produs.

O atenție deosebită tre
buie acordată utilajelor din 
import care costă bani grei 
și care trebuie să funcțio
neze ia întreaga capacitate. 
Asupra acestui aspect re
dacția ziarului nostru a in
sistai de mai multe ori prin 
o serie de articole si rai- 
duri-anchete care au vizat 
nefolosirea la parametrii 
proiectați a unor utilaje mi
niere. Cu tpate măsurile în
treprinse de către organiza
țiile de partid și consiliile 
oamenilor muncii mai există 
încă complexe mecanizate 
cu care nu se obțin randa
mentele planificate. De a- 
semenea, calitatea reparați
ilor curente și capitale nu 
se ridică întotdeauna la ni
velul cerut, fapt ce gre
vează asupra realizării sar
cinilor la producția de căr
bune. Pot fi date nenumă
rate exemple în acest sens. 
Așa cum arăta însă secre
tarul general al partidului 
„Trebuie să înțelegem bine 
că nu putem să consumăm 
mai mult decîl producem. 
Mai exact, trebuie spus că 
nu putem să consumăm iot 
ce producem".

Fiecare colectiv trebuie să 
acționeze cu întreaga răs
pundere, să-și mobilizeze 
țoale forțele pentru a reali
za o producție de un nivel 
calitativ superior, eficientă.

înțelegem
să ne or-

• Pentru cei mai tineri 
cetățeni ai Vulcanului „ca
pul de afiș" al manifestă
rilor de niîine îl constituie 
confruntarea gen „Cine 
știe, cîștigă", echipajele 
școlare din Vulcan își dis
pută întîietatea pe 
„Sînțem aici de 2050 
ani". • La Fabrica

DEZBATERE

leri, la Casa de cultu
ră din Uricani, comitetul 
de sindicat de la .întreprin
derea minieră di > localita
te a organiza! o dezbatere 
pe tema „Introducerea me

canizării în subteran și ca
litatea cărbunelui" Au par-' 
ticinat mineri șefi de bri
gadă, maiștri, ingin =ri. 
Dezbaterea s-a bucurat de 
un deosebit succes în rîn- 
dul participanților.

Toți trebuie să 
că sîntem datori 
ganizăin consumul în raport 

care cu producția, să nu pretin
dem de la societate mai 
mult decît dăm. Numai mun
cind exemplar, eficient con
tribuim la asigurarea inde
pendenței patriei. Una din 
căile principale de sporire 
a eficienței .economice, evi - 
dențiată în cadrul consfătui
rii de lucru, este îndeplini
rea programului de recupe
rare, recondiționare și reîo- 
losire a pieselor și suban- 
samblelor. Pe această linie 

-putem arăta că în Valea 
Jiului s-a acumulat o oare
care experiență. Numeroase 
brigăzi și formații de lucru, 
după orele de program, co
lectează de la supralață sau 
din subteran diferite mate
riale care, după ce sînt re
parate, recondiționate, rein
tră în circuitul productiv. 
Această experiență trebuie 
însă extinsă la toate între
prinderile și instituțiile din 
Valea Jiului, în fruntea a- 
cestor acțiuni să se situeze 
tinerii, organizațiile de sin
dicat și ale democrației și u- 
nității socialiste. Muncind mai 
bine, utilizînd integral capa
citățile de producție, acțio
nând penlru ridicarea efici
enței economice, a calității 
întregii activități desfășura
te de întreprinderile și ins
tituțiile din Valea Jiului vom 
reuși să îndeplinim în bune 
condițiuni sarcinile, ultimu
lui an al cincinalului. A- 
ceastă sarcină este strâns 
legată de creșterea rolului 
conducător al organizațiilor 
de parid, sporirea răspun
derii fiecărui comunist, a 
tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de U 
al Xll-lea al partidului.

Deși efectivele sînt 
doar Ia

tema 
de 
de 

confecții, colectiv de mun
că în care predomină ele
mentul feminin, se va des-

„Nedeia
vulcăneană"

*. «• • • • • • • • • • • • • •• c«• • • • « • • • • • • • • • e• • • • • • • • ® ® • • • ® • • • • • • • • ®•
Importanța ce

d
lor poluării și
< u med.ul înconjurător, 
reflectă prin politica Parti
dului Comunist Român de 
cote are știmțitica a dez
voltării multilateral a for
țelor de producție cu pro
tejarea mediului înconjură-, 
tor. factor de importanță 
vitală pentru societatea 
noastră. In acest context, 
a devenit necesar ca, odată 
cu înfăptuirea amplului 
program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării sta
bilit de Congresul al
XII.-.ea al partidului să se 
adopte, și un vast 
biu de măsuri a i 
plicare să asigure 
herea 
lității 
zător 
naturii 
ni oase

se acordă 
st iitul nos.rii probleme- 

a relației 
se

cu posibilități c rte de 
recuperare într-un timp 
relativ scurt al cheltuiel- 
lor de investiții și cu 
zarea unor beneficii 
itor.

In baza tehîsl ij-iei
goare, a programelor de 
musun privi,m piuiecim

reaii- 
in vi-

in

anul 1973 și pînă în pre
zent în municip ul Petro
șani s-ay mtrepr ns o sea
mă de măsuri. Au fost chei- 
tuiți peste 30 milioane lei 
pentru do’area pi epurați
ilor de cărbune cu instala
ții de desprăfuire și sepa
ratoare umede de praf. In de

Congresul 
tidului. I

(Urmare din pagina 1)

Ziua internațională a mediului înconjurător

un vast ansărn- 
‘ măsuri a căror j- 

să asigure inenți- 
și îmbunătățirea ca- 
mediului, corespuri- 
cerințelor ocrotirii 
și desfășurării arnio- 
a vieții umane.

Avînd în vedere numă
rul ridicat și variat de sur
se de populare, in Valea 
Jiului au fost și vor fi lua
te o serie de măsuri care 
să reducă gradul de noci
vitate și de poluare a me
diului, ținînd seama că 
sînt justificate economic

Preocupări constante pentru 
prevenirea poluării în Valea Jiului
mediului înconjurător, or
ganul municipal de partid 
coiisii ul popular munici
pal, subcomisia municipală 
Cle ' UîeCliUiai 111-
conjurător împreună cu 
conducerile unităților eco
nomice s-au preocupat și 
se preocupă in permanen
ță pentru aplicarea celor 
mai adecvate măsuri de 
prevenire și combatere a 
poluării mediului înconju
rător. Astfel, începînd cu

colaborare cu inginerii din 
c hci r u j. p i e p tir4 Le k./ v.. j / u - 
ești și I.P.C.V.J., un co
lectiv de cadre didactice și 
studenți din Institutul de 
mine și-au propus elabora
rea unei metode de limpezi
re mai eficientă a apelor 
rezultate în urma proce
sului de spălare a cărbu
nelui, rezultatele 
terializate prin

fiind Bia- 
realizarea 

unei instalații la scară in
dustrială la preparația Co-

roești. Au intrat în execu
ție lucrările de termoficare 
a localităților din Valea 
Jiului. Pentru a se crea cît 
mai multe perdele naturale 
de protecție, au fost reali
zate. plantații masive de 
arbori, arbuști și zone ver
zi pe mai; mujte sute
hectare. Este. în curs de 
finalizare parcul Institutu
lui de mine ca zonă de a- 
grement în Petroșani și se 
continuă acțiunile și în 
toate celelalte localități 
ale Văii Jiului. Pentru a 
preveni degradarea solului 
prm torenți se vor face a- 
menajările necesare prin 
îndiguiri, devieri și plan
tații în funcție de situația 
reală. Întreprinderile con
sumatoare de apă își vor 
asigura surse proprii pen
tru epurarea apelor poluan
te. Combinatul minier Va- ■ 
lea Jiului ' va întreprinde ■ 
acțiuni de taluzarea halde
lor de steril prin plantarea 
și însămînțarea cu iarbă.

Toate aceste acțiuni vor 
conduce la reducerea poluă
rii’ în scopul creării unui 
climat tot mai bun de mun
că și de viață în Valea Jiu
lui- '

lag. llie BRLBfiN

mult și că doresc aceasta 
pentru a realiza și cîști- 
guri mai bune, dar nu au 
materiale aduse Iu 
In 29 mai, față de 
da lansată pentru 
au fost primiți 
beton mai puțin. Ca urma
re, dulgherii n-au putut de- 
cofra elevația pentru a 
monta cofrajele în conti
nuare. In 3b mai. o decu
plare de curent electric a 
întrerupt activitatea timp de 
7 ore la blocul 17... In 31 
mai au fost comandați 10 
mc beton și au fost primiți 
6 mc. Marți, 3 iunie, pî
nă la ora 14 sosiseră doar 
două transporturi de beton. 
Stăm, de vorbă cu șoferul 
Iosif.-Șeripnic, care ne spu
ne cu năduf: „Vin tocmai 
de la Livezeni cu ditamai 
aiitobetoniera. de 8 tone. Eu 
aș putea face de Vulcan 
la Lupani și cite 15 curse 
pe zi. Dar azi abia fac 4 
curse. Șeful 
ne Livezeni. 
duraru m-a 
nu are unde 
de Vulcan", 
te: betoeftiele 
sînt duse de la Livezeni la 
Lupeni și de la Vulcan la 
Petroșani.. Cît-eosiă a- 
ceaștă încrucișare în. trans
port și cine își permite să, 
irosească în gol carburan
ții ? Ca să nu mai vorbim

timp, 
com .m- 
acea zi 

cit 6 mc

secției betoa- 
tovarășul Pă- 
trirnis. Cică 
să bage sortul 
Vechea Poves- 

. pe sorturi"

• Peste 150 de studenți 
de la Institutul de mine 
Petroșani participă, în a- 
ceastă săptănlînă, sub în
drumarea ing. Victor Bog
dan, la o acțiune de mun
că patriotică, în vederea 

I amenajării unui trotuar pe 
I marginea șoselei de acces. 
I • Unitatea nr. 25 „For-

tuna" Petrila, responsabil 
Costel Călugărița, dispune 
de o gamă variată de pro
duse de sezon. Zilnic 
trec pragul acestui maga
zin. peste. 800 cumpărători 
care pleacă cu sacoșele în
cărcate cu mărfuri proas
pete și de bună calitate.

• Acțiuni voluntar-pa- 
triotice. In aceste zile ti
nerii uteciști de la S.S.H. 
Vulcan au colectat 10 tone 
fier vechi, pe care l-au

expediat centrului de co
lectare. Acțiunea .„continuă.

• Asta da, practică! E- 
levi ai Școlii profesionale 
de construcții Deva, ăflați 
în practică pe șantierul vi
itorului internat și cantină 
din orașul Uricani au 
fectual 600 mp 
Așa da, practică 
din (ie 1

• Miriifotbal. 
trei zile, la Odorheiul

e- 
tencuieli. 

în pro-

Timp de
Se-

cuiesc, județul Harghita, a 
avut Ioc un turneu de mi
ll.fotbal la, cate au partici
pat 10 echipe formate din 
elevi sub 13 ani. Fotbaliștii 
de la C.S.Ș. Petroșani an
trenați de prof. Ioan I'rues’. 
Ilea au ocupat in final locul 
II. Organizată în '■ 
Zilei internaționale 
pilului. competiția 
dotată cu cupe și 
Jucătorii noștri s-i 
cu Diploma pentru

bun portar Sorin Ghițan, 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, Diploma pen tru cel mai 
bun iu-Vor Sorin Henzel, 
Școala generală nr. 4 Petro
șani, Diploma pentru cel. mai 
tmar jucător Constantin Cea- 
custa, 10 ani, Școala genera
lă nr. 5.

• Ciclu de expuneri, 
a fost In organizațiile de partid 

diplome, de la I.F.A. „Vîscoza" Lu
au întors peni are loc în aceste zile 
i cel mai un ciclu de expuneri avînd

< instea
a co-

fășura o consfătuire dedi
cată contribuției femeilor jv 
la crearea de valori mata, 
riale și spirituale într-un 
firesc context al simbiozei 
dintre tradiția istorică și 
prospectiva patriei noastre 
socialiste (orâ 14). • Un 
alt eveniment care va po
lariza atenția membrilor 
Comitetului orășenesc de 
cultură și educație socia
listă, al activiștilor U.T.C. 
și de sindicat din Vulcan 
— începînd de la ora 16, în 
cabinetul Comitetului orășe
nesc de partid, în cadrul 
unui simpozion, se va re
liefa aportul de inestima
bilă valoare al secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la afirmarea puternică a 
cercetării științifice și pro
gresului tehnic în patria 
noastră. Spre seară, se vor 
cunoaște deja, echipele și 
sportivii care își vor dis
puta finalele întrecerilor 
dotate cu trofeul tradițio
nalei sărbători vulcănene.

jumătate
de întîrzierile pe care le 
provoacă în execuția apar
tamentelor.

Maistrul principal Mihai,. _ 
Popescu, șeful punctului de 
lucru bloc 17 și secretarul 
organizației de' partid a 
șantierului 4 'Lupeni, ne 
spune: „Deși avem doar 42 
de oameni efectiv scriptic, 
fa|ă de 90 planificat, am 
putea, cu forța de muncă 
existentă, să respectăm ter
menele de dare în folosin
ță a apartamentelor. Dar 
ne ține în loc mal ales a- 
provizionarea cu beton. De 
multe ore stau în 
rea unor materiale 
întregi de lucru, 
calificați C3re își 
bine meseria".

„Din 14 mașini destinate 
prin contract cu Ș.U.T., să 
lie transporte 
ne informează 
Otto Corceai, 
tierului 4 Lupeni. zilnic ne 
sînt puse la dispoz.ție doar 
cîte 8—9, la nivelul gru
pului".

Așa este. In loc să lie 
dirijate eficient, cu un 
consum mai mic de carbu
ranți și în curse mai multe, 
pe distanțe mai mici, sînt 
trimise nerațional Ia mari 
distanțe. Dar de ce ? Se 
știe doar că betoanele tre
buie turnate cît măi repede 
posibil după preparare, pen
tru a asigura lucrărilor ca
litatea corespunzătoare.

aștepta- 
formații 
oameni 
cunosc

lt toanele, 
tovarășul 

șeful șan-

ca temă îmbunătățirea ca- \
lității producției. Această I
acțiune se înscrie pe. linia |
îndeplinirii sarcinilor tra- I
sate de recenta consfătuire ,
de lucru de la C.C.
P.C.R.

Rubrică redaclală de 
Constantin GRAURE
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Să muncim și să trăim în chip comunist
1

i 0 performanță, 
in primul rind umană 

timp Voicu a cerut să fie |— Să nu crezi că în
brigada noastră iaci ce primit în partid. Comuniș-
vrei, că vi la șut cînd te tii au analizat cu simț de 
laic capul... Ori te 
drezi in ordinea și 
plina noastră, ori...

Dialogul a avut 
in abatajul nr. 35 
nci Lonea intre minerul șef 
de brigadă Nicolae Golea 
și tînărul Ion Ciocan, care 
lucrează de numai cîteva 
luni în această formație de 
lucru și care, așa cum u- 
șor se poate deduce din 
dialog, nu-și face cum tre-_____  _____  (
buie datoria. Numai în la- ă7n brigadă. "Gheorghe O

inca- 
disci-

loc 
al mi-

V
V
I 
i
I
I 
I
*

i î

na mai a lacul zece nemo
tivate...

Am discutat mai amă
nunțit despre modul în ca
re se face educația în bri
gadă. Nu se admite 
un fel de abatere de 
disciplină. Cazul altui tî- 
năr, pe nume Ion Voicu, 
este cunoscut de toți. Ve
nise în brigadă cu... aere 
de București, unde lucrase 
ca instalator. Nicolae Golea 
a discutat de cîteva ori cu 
el, i-a spus că în brigadă 
trebuie să muncească, pen
tru că altfel oamenii 
clștigă și vrlnd-nevrînd 
dau la o parte.

— Am văzut că are

nici
Ia

nu 
te

un 
fond bun, cum să vă spun, 
dar privea cu ușurință lu
crurile, ne spune șeful de 
brigadă.

L-a adus pe același 
schimb cu el, să-l poală 
supraveghea, îndruma. Ba 
mai mult au devenit și prie
teni. Asemenea fire 
ale prieteniei s-au legat și 
cu ceilalți oameni din bri
gadă, cu Koicso, cu Posok, 
cu Gogean, cu Gîlimei. In 
scurt timp, tînărul Ion Voi
cu și-a dat seama că a in
trat Intr-un colectiv unit, 
care mai presus de orice 

■ situează munca, cinstea și ' 
' corectitudinea. După cîtva

in au analizai cu simț ac j 
răspundere dorința tînăru- > 
lui miner, fiind de acord. 
Una dintre recomandări a 
fost dată chiar de Nicolae 
Golea, cel care 11 cunoștea 
foarte bine. Timpul a con
firmat încrederea investită 
în tînăru! Ion Voicu. 
fost numit șef de schimb, i 
fiind astăzi un om de nă- ? 
dejde al brigăzii. ' > 1

O asemenea metamorfoză ) 
au cunoscut și alți oameni \ 
-i:- '--jgadă. Gheorghe O-< 
ros a trecut prin această* 
„școală", din care a învă-1 
țat că trebuie să munceas- l 
că atît cit f se cere și un- ] 
de este nevoie. Unii din- ț 
tre ei au și plecat, fie de- i 
finitiv, pentru că nu s-au pu- ; 
tul adapta la această „me- ț 
todă“, fie că s-au dus la ‘ 
alte școli să se petecțione- 
ze, cum este cazul lui Ma
rian Beșleagă, care de abia 
aștaptă să se reîntoarcă în 
brigadă, după obținerea 
diplomei de maistru. Cert 
este că brigada devine tot 
mai numeroasă. La înfiin
țare, în 1978, erau 15 oa
meni, acum este formată 
din 30 și tot mai mulți ti
neri din cadrul sectorului 
IV vor să se „transfere" ia 
Golea. Motivul este recu
noscut de toți: în această 
brigadă există ordine și 
disciplină, se muncește și 
se cîșiigă bine, un miner 
ajungînd pînă la 7 000 de 
lei pe lună.

Performanța obținută de 
brigada iui Nicolae Golea, 
desigur se cîntărește In to
ne de cărbune și, privind 
prin această prismă, nu 
greșim cu nimic în fața a- 
firmațiUor făcute.

Valerin COANDRAȘ

OiOSil

■■■■/■ ■

III 
nu J 
A |

Media de v îrslă a ti
nerilor din fotografia ală
turată este 23 de ani. 
Biografiile lor, topite în 
creuzetul muncii, alcătu
iesc o altă bio
grafie, cea a echipei în 
care muncesc. Îndrumă
tor perseverent, comunis
tul Dumitru Uncheșu (în 
mijloc, șeful echipei de 
instalatori de pe șantie
rul nr. 3 al I.C.M.M., Vul
can) este cel care de 12 
ani modelează conștiințe, 
insuflînd tinerilor săi co
legi dragostea pentru me
serie.

Foto: Gh. OLTEANU

*■

0 viată
9

salvată

c Prin muncă și dăruire m-am împlinit ca om
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I
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De multe ori sintem 
martorii oculari ai nenu
măratelor aspecte care 
atestă că românul este în 
primul rînd om de ome
nie. Că așa este, o ates
tă un rapt petrecut cu 
cîteva zile în urmă la 
preparația Lupeni. Rodi- 
ca, sora electricianului 
Nicolae Iușan, în urma 
unei intervenții chirur
gicale avea nevoie de 
singe. Vestea s-a răspin- 
dit ca fulgerul in tot co
lectivul. Ca la un sem
nal, un grup de tineri, 
printre care lăcătușii Va- 
sile Turdean și 
Radar, dulgherii 
tantin Guliaș și 
Pop, sudorul Iosif Vizi, 
în frunte cu secretarul 
organizației U.T.C., Lu
cian Chișu, s-au prezen
tat la spital pentru a do
na singe. Un gest plin de 
umanitate, un gest firesc, 
izvorît din inimă, care a 
dus la salvarea unui om.

torul, a fost pentru mine 
plină de izbînzi, dar și de 
solicitări, solicitări din ca
re, ca întotdeauna, in a- 
cești ani oamenii de la 
serviciul mecano-energe- 
tic au ieșit învingători, 
Cînd s-a pus problema ra-

Martin 
Cons- 
Cornel

Corvin ALEXE

Două biografii într-o
Ii însoțește un vag aer 

de nemulțumire,' care iz
bucnește totuși în preaj
ma intimilor. Cunlc adi
că, nu-mi explic, copilul 
Popeștilor n-a avui ^con
dițiile lui Costeluș al 
nost’, erau șapte guri în 
apartament și lotuși e 
„cineva". Au fost colegi 
de la grădiniță pînă la 
absolvirea institutului, 
sînt pe aceeași funcție, 
pe Popescu îl salută toa
tă lumea, oare " 
lor n-o fi băgat 
că n-are priza 
Costeluș nu-1 
meni ia seamă, 
țiile continuă, intre timp 
revăd filmul copilăriei 
celor doi. colegi de via
ță. Costeluș, înfofolit, dă
dăcit, tracasat pînă pește 
poate de pian, engleză 
și cite altele, purtat în 
plimbări cotidiene, de 
care se plictisise și ja
vra familiei, o corcitură 
între ciobănesc și canich, 
zmucită de zgardă, de 
pater familias... Popescu, 
„abonat" să facă cumpă
răturile gospodăriei, să-și 
ajute sora mijlocie la lec. 
ții, să-1 ducă pe mezin 
la grădiniță, să-i. 
tutun bunicului își 
totuși timp și | 
jocurile cartierului, 
tîrziu, 'taică-său îl 
în munte, dar ce

fast, «chior, speolog, fot
balist, rugbist etc., legi
timat sau nu. Și cu toate 
acestea, mereu premiant. 
La primară, in liceu, în 
facultate. Costeluș,. nici 
preă-preă, nici foarte- 
foarte, totuși toceala și... 
pila l-au făcut om. în
tr-o iarnă, hăăt, cu ani 
în urmă, pe cînd făcea

al X-lea 
partidului, 

devenit cu- 
frunlaș

OAMENI CRESCUȚI LA ȘCOAIA MUNCII

■ Cu vreo zece ani în 
urină un oarecare lăcătuș, 
din părțile Hațegului a 
intrat pe poarta Fabricii 
de stîlpi 'din Vulcan. A 
venit aici în 1969, după 
absolvirea școlii profesio
nale. Era anul Congresu

lui 
al
A
rînd

în producție, fiind unul 
dintre cei mai buni mun
citori. Dăruirea și price
perea. spiritul tovărășesc 
de care a dat și dă do
vadă i-au adtțs aprecierea 

, colectivului mecano-ener- 
getic, comuniștii primin- 
du-1 în rîndurile lor. In
tre timp se căsătorește cu 
o muncitoare din aceeași 
întreprindere, primește un 
apartament; are un copil.

Iată cum, printr-o mun
că tenace și perseverentă 
lăcătușul Ștefan Popescu 
nu mai este un oarecare 
proaspăt absolvent ai șco
lii profesionale, ci șeful
unei echipe de întreținere de plan 
și reparații mecanice.

' — Perioada care a trecut
I ne mărturisește interlocu-

ționalizării • iluminatului 
la mașinile unelte, a re
cuperării și recondiționă- 
rii unor piese am fost „pe 
linia întîi". Am reușit ca 
djn unele mașini defecte, 
date uitării, să facem ma
șini card să mai funcțio
neze cîțiva ani buni. Sar
cina noastră, a celor de la 
întreținere, este de a pre
lungi viața mașinilor și 
a utilajelor. Ar fi multe 
de spus, dar vreau să 
concluzionez că pe linie 
profesională acestea sînt 
cele mai mari realizări ale 
colectivului în care lucrez, 
colectiv 
te lună

directorul 
de seamă 
lui, pe 
bagă ni- 
Lanienta-

copilărie
rinți, ca în niște cîrje, 
îmbătrînit prematur de 
plictiseală, de diurnele 
„obligații" : școală, facul
tate, slujbă. Aș mai vrea 
să le spun că sîntem pă
rinți doar o singură da
tă pentru copiii noștri, 
dacă greșim cînd trebuie 
să ia pipetiș culmile, o- 
zonul dinspre cer le ră- 
mîne pentru toată viața 
inaccesibil.
vor înțelege
adevărul, așa că renunț, 
ridieînd din

care își depășeș- 
de lună sarcinile 
în medie cu 10
Desigur, nu nela sută.

vom opri aici. Hotărîrile 
Congresului ai XH-lea, in-

dicațiile date de, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, cu prilejul 
ședinței comune a Comi
tetului Politic Executiv, 
Consiliului de Stat și Gu
vernului ne stimulează 

noi căutări în 
ceea ce 
privește între
ținerea
.duratei 

viață a mașinilor și uti
lajelor.

— Ce s-a petrecut în 
viața dumneavoastră, în 
cei peste zece ani de 
muncă ?

— Cel mai important 
mi se pare faptul că în 
această prioadă am deve
nit membru ăl partidului, 
iar prin muncă și dăruire 
profesională m-am împli
nit ca om, atit : 
cit și în familie, 
mine, și pentru 
mei cu care am 
tunci, în 1969, la 
acești ani au constituit o 
perioadă de continuă as-' 
tensiune spre împlinire. .

Cornel BUZESCU

prelungirea
și 

de

în uzină
Pentru 
colegii 

venit, a- 
i f.Ih.

y

Știu că nu
nici acum

aducă 
făcea 

pentru 
Mai 
lua 

n-a

alpinism (ce vremuri 
cînd firma cățărătorilor 
se conjuga eu numele 
municipiului nostru 1), 
Popescu a rămas cu co
legul său de echipă, a- 
gățat în corzi, două zile, 
într-un horn, pînă cînd 
a,u fost salvați de salva- 
montiști. Tatăl j-a frecat 
degetele ddgerate, 1-a îm
bărbătat, mucalit fiu! i-a 
răspuns că sâmînța cu
rajoșilor nu piere- Pe 
cînd, Costeluș, surprins 
fără fular în septembrie, 
era beștelit4 pe rînd, ore 
în șir, de tăticuțu’ și 
mâmicuța. O, ce tragedie, 
cînd a spart un geam ! 
...Mă, trezesc- din reverie 
vorbele părinților 
Costeluș. Aș vrea să 
răspund că .Popescu 
fost învățat să stea 
picioarele lui, fiind 
tat doar în clipele grele, 
iar Costeluș se reazămă 
și astăzi în propriii pă-

umeri.
Ion VALADA

POȘTA PAGINII
< CONSTANTIN 1U- 

PU, Petroșani: Artico
lul publicat în ziarul nos
tru nr. 8624 din 29 mai 
a c. se referă la Constan
tin Lupu de la sectorul 
I al minei Petrila. Coin
cidența de nume v-a pro
dus unele neplăceri. Vom 
acționa in consecință ca 
pe viitor să riu se 
întîmple.

+ V.M.. Lupeni : 
terialul pe care ni 
trimis nu întrunește 
dițiile publicării.

mai

Ma-
1-ați 
con-

O SECVENȚA DIN VIATA

se

lui
le -
d 

pe 
aju-

♦ In ziua de 22 mai, frații Nicolae și Dumitru 
Rizea de la mina Petrila (ne informează colaboratorul 
nostru Simion Pop) au trăit un moment emoționant : 
au fost primiți deodată în marea familie a comuniști
lor. Angajamentul lor, de a munci cu răspundere, ne
precupețind nici un efort, se materializează în rezul
tate bune pe frontul cărbunelui.

♦ 31 mai 1980, ora 14. Ultimul transport de 
cărbune de la mina Lonea la prepărația Petrila, e- 
fectuat de mecanicul Ștefan Radu, după 33 de ani de 
muncă neîntreruptă. Așteptat cu emoție la reîntoarce
rea în depozitul de la mina Lonea, în sunetul sire
nelor locomotivelor, Ștefan Radu a fost felicitat și 
îmbrățișat de colegii săi, care i-au urat sănătate, ini 
mulți și feirciți.

Statornicită, acțiunea întreprinsă la mina Ani- 
noăsa „Azi ne mîndrtm cu..." aduce in fața minerilor 
chipul și realizările unui muncilor devotat, ajutorul 
miner Petru Baronescu de la sectorul XII investiții. 

Drumurile subterane „croite" de acest harnic miner 
se constituie in adevărate artere ale pasiunii și de
votamentului muncitoresc de care dă dovadă.

+ „La mulți ani !“, r-au spus colegii maistrului 
minipr Constantin Simota de la mina Petrila, ca
re după 20 de ani de muncă a ieșit la pensie, fiind 
sărbătorit în colectiv. Exemplu de dăruire și abne
gație muncitorească, Constantin Simota a fost „das
călul" multor mineri, cărora le-a insuflat atît dragos
tea pentru meserie cit și înalta răspundere comunistă.

Aproape după același timp dispăreau cu regu
laritate mărfuri din vagoanele C.F.R. staționate în gara 
Iscroni. Hoții preferau îndeosebi mărfurile valoroase, 
ce puteau fi operativ valorificate. In scurt timp orga
nele de miliție i-au depistat pe făptași, în persoana 
iui îon Salari și a lui Virgil Căldărar. Aflați sub stare 
de arest, își vor primi pedeapsa cuvenită. (C. Val.).
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Vizita oficială de prietenie 
în tara noastră

a tovarășului
Continuarea convorbirilor oficiale

or
FILME

(Urmare din pag. 1)

A fost relevat cu satis
facție faptul că relațiile 
dintre organizațiile politice, 
de masă și obștești din 
România și Bulgaria s-au 
extins și adîncit continuu, 
că s-au intensificat schim
burile de experiență și de 
informații dintre acestea. De 
asemenea, s-a apreciat că 
au avut loc în mod frec
vent schimburi de păreri

între ministerele de ex
terne între alte organisme 
centrale, dintre cele două 
țări în probleme ale secu
rității europene și alte pro
bleme internaționale de in
teres comun. S-au desfășu
rat totodată, consultări în 
legătură cu dezvoltarea co
laborării balcanice.

In același timp, în cursul 
convorbirilor au fost evi
dențiate evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-bulgare în

sfera culturii, științei, înv ă- 
țătnîntului, 
necesitatea 
turi să fie 
profundatc

sUbliniindu-șe 
ca aceste rapor- 
amplificate și a- 
în viitor, ceea 

ce contribuie la o mai bu
nă cunoaștere reciprocă, la 
întărirea continuă a priete
niei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare, 
vecine și prietene.

Convorbirile au loc în 
aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă.

Inaugurarea expoziției 
bulgare de la București

JUrmare din pag. 1)

La întreprinderea „23 Augustit

Ilie
Pana,

Verdet, 
Leonte

După inaugurarea Expo
ziției industriale-bulgare, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu. 
tovarășul Todor Jivkov, 
împreuna cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu și tovarășa Liud. 
niua Jivkova, au făcut o 
vizită la întreprinderea „23 
August*’ — una din cele 
mai puternice unități indus
triale ale Capitalei — care 
produce o gamă largă de 
mașini și utilaje . necesare 
sectoarelor de bază ale eco
nomiei.

Cei doi conducători de 
pu-id și de stat, au fost 
însoțiți în această vizită de 
tovarășii 
Gheorghe
Rău'u Ștefan Andrei.

Au luat parte, de aseme
nea, tovarășii Stanko Todo
rov, Petăr Mladenov, An
drei Lu-kanov, Pelăr Diul- 
gherev. La vizită au parti
cipat ambasadorul României 
Ia So.ia, Petre Duminică, 
și ambasadorul Bulgariei la 
București, Petăr Danailov. '

Vizita a prilejuit: înalților 
oaspeți bulgari cunoașterea 
unor rezultate prestigioase 
obținute de industria româ
nească constructoare 
mașini — industrie care 
cunoscut în ultimii ani 
puternică dezvoltare si 
versificare 
in prezent 
parte importantă

ii

de
a 
o 

di- 
fiind capabilă 

SU Șu<tSluCu o 
a necesa

rului economiei naționale și, 
în același timp, să fie pre- 
z.-nlă pe piața internaționa
la cu produs*’ 
complexitate și 
vitate.-.

Lă. sosire,
Nicofae Ceaușeșcu și tova
rășul Todor Jivkov, tovară
șa Elena Ceăușescu și tova
rășă Liudmila Jivkova au 
fost întimpinățr cu deosebi
tă căldură de loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini Vasile 
roiică prim-secretar al 
mite ului de partid al 
torului 3 al Capitalei,

de înaltă 
competiti-

tovarășul

conomici, estimînd îndepli
nirea sarcinilor actualului 
cincinal, în cursul acestei 
luni, ceea ce va crea po
sibilitatea obținerii unei pro
ducții suplimentare de circa 
3,6 miliarde lei, ■

Gazdele au arătat, de a- 
semenea, că, în urma indica
țiilor primite de la secreta
rul general al partidului, 
s-a trecut la un intens pro
ces de modernizare a teh
nologiilor de fabricație și 
a produselor, de asimilare 
a unor produse noi de ma
re complexitate tehnică.; de 
îmbunătățire substanțiala a 
calității, de reducere ,ă con
sumurilor materiale, de e- 
iiergie și combustibili.

Gazdele au evidențiat 
buna colaborare stabilită cu 
partenerii din R.P. Bulgaria, 
unde au fost exportate, pî
nă în prezent, 220 locomo
tive Diesel electrice și hi
draulice.

Tovarășul Tutor Jivkov 
a avut cuvinte de înaltă a- 
preciere față . de realizările, 
colectivului bucureștean, 
în special în ce plivește 
sectorul transportului fero
viar, care deține o pondere 
importantă în ansamblul 
transporturilor din țara ve
cină și prietenă.

La fabrica de 
s-a relevat faptul 
viitorul cincinal, 
prevăd realizarea i 
măr de 6 000 
între 350: și 1 
nite a echipa 
produse aici, 
instalațiile de

'motoare 
I că, in 
sarcinile 
unui nu- 
inotoare, 
CP, me-

de
400 .
locomotivele 
precum și 
fora] româ

nești: S-a menționat că, în 
acest sector, accentul se 
pune, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, 
pe realizarea unor motoa-

Ca- 
Co- 
sec- 
Ale- 

xandru Roșu, adjunct al mi
nistrului ‘construcțiilor de 
mașini director general al 
Centralei de specialitate, 
Marir; Nedelcu, directorul 
întreprinderii, de mii de oa
meni ai muncii care lucrea
ză pe această 
platformă industrială a Ca
pitalei

In fața unor machete și 
grafice, precum și în cîteva 
din sectoarele de fabricație, 
gazdele au prezentat date 
privind profilul și dezvolta
rea Unității,, precum și prin
cipalii indicatori obținuți, 
pe ansamblul întreprinderii 
in acest cincinal. S-a arătat, 
în acest, sens, că în urma 
indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu, care 
a. vizitat în. repetate rînduri 
această întreprindere, o- 
rientînd eforturile colecti
vului de oameni ai muncii 
în direcția creșterii neconte
nite a eficienței economice, 
întreprinderea „25 August1* 
a înregistrat creșteri însem
nate — între 14 și 16 la su
tă — la toți indicatorii ie-

re puternice, cu durabili
tate mare în 
cu consumuri 
combustibil.

Tovarășul Todor Jivkov 
s-a arătat interesat de 
ceste realizări, care pot 
deschide noi perspective 
colaborării româno-bulgare 
în domeniul respectiv.

De o înaltă apreciere 
s-au bucurat, de asemenea, 

__ ______ produsele fabricii de loco- 
puternică ..motive, unde au reținut a- 

tenția noile tipuri asimi
late în uițima perioadă de 
timp. Ește vorba de lo
comotiva LDE de 1 500 CP 
și de locomotiva LDH de 
2 400 CP, una din cele mai 
puternice realizate în ța
ra noastră.

Ca de fiecare dată cinci 
se află în mijlocul co
lectivelor de oameni al 
muncii, și acum tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a dis
cutat cu specialiștii uzinei 
unele probleme legate de 
realizarea sarcinilor deo
sebit de importante care 
revin uzinei în viitorul 
cincinal în ceea ce pri
vește dotarea cu motoare 
și utilaje a unor sectoare 
ale industriei noastre na
ționale. Secretarul general 
al partidului a arătat că 
întreprinderea „23 August“

exploatare și 
reduse de

dispune de condiții mate
riale bune, de o forță de 
muncă bine calificată, ~pa_ 
re îi permit să devină o 
uzihă-model prin, organi
zarea superioară a produc
ției.

La încheierea vizitei, to
varășul Todor Jivkov a a- 
drosat conducerii unității 
felicitări pentru realizările 
obținute și noi succese în 
activitatea de viitor și a 
semnat in cartea de onoa
re a întreprinderii.

In continuare, a fost vi
zitată moderna cantină a 
uzinei, construită din be
neficiile suplimentare ale 
întreprinderii^ unde servesc 
masa aproape 8 000 de oa
meni ai muncii de pe plat
forma industrială „23 Au
gust11. Cantina, prii) dotă
rile sale, prin curățenia ca
re domnește pretutindeni, 
prin 
duselor 
zare, 

' presie
Aceeași bună impresie a 

produs-o și clubul intre- ■ 
prinderii, prevăzut cu 
sală . de festivități cu 
de locuri, cu numeroase 
alte dotări, ‘ care permit 
desfășurarea unei intense 
activități culturale. .

Luîndu-și rămas bun de 
la gazde, tovarășul Todor 
Jivkov a urat întregului 
colectiv de muncă de la 
„23 August" succese deo
sebite în realizarea sarci
nilor din viitorul cincinal.

După vizita la „23 Au
gust11, coloana oficială de 
mașini a străbătut. cartie
rul Pahtelimon, una din 
cele mai moderne zone ale 
Capitalei, unde locuiește o 
parte însemnată a munci
torilor de pe platforma „23 
August’1 și- unde 
date în folosință aparta
mente pentru 80 000 
cetățeni.

Desfășurată într-o atmos
feră de caldă prietenie, vi
zita, care a

cu produse ale chimiei, A- 
laturi de sortimente „tradi
ționale’1, cum sînt fibrele și 
firele, chimice, mase plasti
ce . prelucrate, articole teh
nice din cauciuc, medica
mente și cosmetice, în stan
duri se află și produse în 
premieră — erbicidul „Bo- 
tanal“, tapete întărite cu fi
bră vîscoză sau țesătură, 
rulmenți din. metal și cau
ciuc. Finalul vizitei se des
fășoară pe platformele în 
aer liber, unde sînt repre
zentate sectoarele cons
trucției de mașini agricole 
și utilaje de ridicat 
transport. Din gama 
duselor ce contribuie 
sporirea gradului de 
canizare a lucrărilor

zenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușeșcu și Todor Jivkov 
taie panglica inaugurală a 
acestei importante manifes
tări expoziționale.

Primele standuri vizitate 
sînt cele ale industriei e- 
lectronice și electrotehnice. 
Cunoscuta firmă exportatoa
re „IZOTIMPEX“, care are 
relații comerciale cu parte
neri din pe’ste 60 de țări, 
prezintă diferite tipuri de 
aparate de măsură și con
trol, tehnică de calcul, ele
mente electronice, rod al 
creației oamenilor de știin
ță bulgari său realizate în 
cooperare. Rețin atenția dis
pozitivele de prelucrare a 
datelor, aparatele electroni- gricole Se distinge, în pri
ce de taxare și de facturat. .......................... ’

In continuare în sectorul 
rezervat construcțiilor 
mașini 
meroase 
între.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cumpăna ; Re
publica : Prezentatorul: 
Unirea: Sălbaticul.

PETRII.A : Rug și fla
cără.

LONEÂ : Deznodămînt 
la frontieră.

ANI NO AS A : Ghinio
niștii.

VULCAN — Luceafărul; 
l se spunea „Buldozerul’';: 
Muncitoresc : Șeriful din 
Tennessee III.

L.U.PENI — Cultural : 
Marea neliniște.

URICANI : Un polițist 
incomod.

TV

gama variată a pro- ’ 
oferite spre vin

ii făcut o bunii im- 
oâspeților bulgari

Și 
p ro

la 
me- 

a-

10,00 Teleșcoală. 11,00 
Roman foileton : Bastar
dul. Reluarea episodu
lui 3. 11,50 Telex. 16,00 
Telex. 16,05 Teleșcoală. 
16,30 Reportaj pe glob. 
16,50 La volan. 17,05 Via
ța culturală. 18,05 Mult 
e dulce. 18 30 Publicitate. 
18,35 Desene animate : 
Sindbad marinarul — e- 
pîsodul 23. 19,00 Telejur
nal. 19,30 La zi în agri
cultură. 19,50 Moment fol
cloric. 20,10 Ora tinere
lului. 20,50 Autograf mu
zical: ; Ion Voicu. 21,20 
Jurnalul științelor și că
lătoriilor. 22,00 Telejur
nal.

mul rind, tractorul „Mur- 
gaș M-45“, căruia i se pot 
atașa diferite: mașini și 
accesorii, în scopul efectu
ării mai multor lucrări pe 
terenurile muntoase sau 
deluroase, cu pante pînă la 
25 grade. Caracteristici 
multifuncționale are și com
bina autopropulsată KSS- 
100 T, ce poate fi utilizată Ia 
recoltarea porumbului, fi
nului pentru siloz, sfeclei- 
de-zahăr, altor plante, pre
cum și ca mașină de 
cărcat. Este 
cositoarea 
„Murgaș-16“,

de 
nu- 
hoi, 

care se remar
că mașini-unelțe, scu
le do așchiere, diverse uti
laje caracterizate printr-un 
înalt grad de automatizare 
a operațiilor. Dintre nou
tățile prezentate aici se re
marcă roboții industriali, 
ce-și găsesc o largă utili
zare în alimentarea cu pie
se de diferite dimensiuni a 
mașinilor de prelucrare a 
metalelor. Foarte bogată es
te și gama mașinilor de pre
lucrare elecirbchiraică a me
talelor, în special a celor 
dure, prin electroeroziune 
și electroscînteie.

Inăllii oaspeți au avut 
cuvinte de apreciere la 
adresa exponatelor prezen
tate, a celor care le-au 
conceput și realizat.

Sint prezentate, în con
tinuare, exponatele din do
meniul metalurgiei și resur- 

. selor minerale, care ilus
trează preocupările speci
aliștilor bulgari în direc
ția valorificării corespunză
toare a materiilor prime, 
realizării unor produse cu 
caracteristici superioare, u- 
tilizarii cu eficiență sporită 
a surselor de energie. Multe 
din sortimentele: expuse 

. sînt realizate în cooperare 
cu întreprinderi din țările 
socialiste. ,

Se vizitează apoi secto
rul de mobilier și instala
ții pentru unități 
ale,

de Peli

sînt expuse 
produse 

se

o
700

n'.
au fost comerci- 

după care înalții oas- 
se opresc la standurile

în- 
expusă aici 
autopropulsată 

.. . . care are o
productivitate ridicată și o 
bună stabilitate la lucrul pe 
pante de pînă la 40 grade.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a felicitat pe 
constructorii de. mașini bul
gari pentru nivelul tehnic 
performanțele și calitatea 
produselor realizate și le-a 
urat succese tot mai filări 
în activitatea lor.

Gazdele au mulțumit înal- 
ților oaspeți‘ pentru vizita 
făcută, pentru aprecierile 
exprimate în legătură cu 
organizarea expoziției și ca-, 
litatea produselor prezen
tate.

La plecare, tovarășii 
Nicolae. Ceaușeșcu și Todor 
Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușeșcu și Liudmila Jiv
kova au fost salutați cu 
căldură de miile de bucu- 

reșteni aflați în incinta Com
plexului expozițional.

Mica publicitate
VIND casă nouă ocupabi- 

lă imediat. Strada 1 Mai nr. 
26 /b Petroșani. (455)

VIND casă format vilă 
cu etaj. 8 camere, depen
dințe, fostă proprietatea 
preot Răceaslu în comuna 
Negomir, sat Raci. In a- 
propiere termocentrala Ro- 
gojelu, Turceni și minele 
Motru, Măiăsari, Urdari, 
Royinari. Relații Tg, Jiu 
telefon 16870, București 
143569’ sau în comună. 
(454) <

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cozan 
Marin, eliberată de I.M. 
Bărbăteni.’ Se declară nulă. 
(456) /

PIERDUT ecuson 316 și 
legitimație de serviciu pe 
numele Bălan. Gheorghe,, e- 
liberate de B.A.T. Petro
șani. Se declară nule. (457)

prilejuit ma
nifestarea sentimentelor de 
slrînsă Și tradițională pri
etenie care leagă popoa
rele român și bulgar, a 
permis continuarea, și în 
acesl cadru, a activității 
privind prospectarea posi
bilităților concrete de ex
tindere-și multiplicare a 
raporturilor de colabora
re și conlucrare dintre ță
rile noastre.

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu s-au reîn- 
tîlnit, miercuri seara, cu 
tovarășul Todor Jivkov și 
tovarășa Liudmila Jivkova, 
în cadrul unui dineu des
fășurat într-o ambianță de 
caldă prietenie.

Au luat parte membrii 
delegațiilor celor două țări 

: care, participă la convorbiri.

Depuneri de coroane
Tovarășul Todor Jivkov. 

pirm-secretar al Comitetului 
Central al Partidutui ■ Comu
nist Bulgar președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria,, a depus, 
miercuri dimineața. o co
roană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

. Pe platoul din fața raonu-

peți, o companie militară a 
prezentat onorul,

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Bulgaria,

După depunerea coroanei, 
asistența a păstrat un mo
ment do reculegere A fost 
vizitată apoi rotonda monu
mentului.

...... ,______ __  ...____ • La sfîrșitu] solemnității,
meniului se aflau numeroși personalitățile bulgare și 
cetățeni ai Capitalei. române au primit defilarea

La sosirea distinșilor oas- gărzii de onoare.
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Combinatul minier Halea Jiului 
întreprinderea minieră Dîlja 

încadrează direct sau prin transfer pentru 
cariera din zona Cîmpu lui Neag următorul 
personal muncitor:'

— șoferi pentru autobasculante de 16 
tone

— buldozerist!
- excavatoriști
- mineri și ajutori mineri (suprafață) 

lăcătuși și electricieni
— muncitori necalificați 

de asemenea, încadrează :
— 3 muncitori necalificați (bărbați) pen

tru stația de rambleu de la suprafață 
(de preferință din zona satului Dîlja)

Relații privind condițiile de încadrare și 
retribuire se poț obține zilnic de la biroul 
organizare, personal, invâțămînt, retribuire 
al I.M. Dîlja din strada Cărbunelui nr. 20 
Petroșani.

TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 6T.


