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Recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile 

Puncte de vedere privind 
recondiționarea pieselor de schimb

Dr. ing. Anton BACU, directorul I.R.I.U.M. Petroșani

„Nu este o problemă simplă, care se 
face peste noapte, dar se poate face"

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a 

tovarășului Todor Jivkov
A

In municipiul Cluj-Napoca

In Valea Jiului, Ia unitățile miniere discuțiile ca
re au ca temă piesele de schimb, absența acestora sau 
lipsa de operativitate in aprovizionarea cu piese de 
schimb, slaba lor calitte, uneori, au devenit un fapt 
atit de obișnuit, incit a început să nu lipsească în nici 
una din analizele care se efectuează, indiferent de su
biectul sau tema pusă in dezbatere, dată fiind influența 
directă asupra realizării planului de cărbune. Prin ur
mare, fiind vorba de mari consumatori de piese de 
schimb, ne-am străduit să aflăm dacă nu se poate pune 
problema refolosirii și recondiționării la o parte, cel 
puțin, din piesele de schimb necesare, așa cum sta
bilește Decretul Consiliului de Stat privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utili
zabile și circulația ambalajelor.

atunci unele 
schimb pot 
și refolosite 
sau în urma recondiționă
rii lor. In timpul repara
țiilor tehnice I și II și al 
reparațiilor curente pot fi 
depistate și înlocuite 
sele de schimb care 
pot fi recondiționate, 
trebuie să se aștepte

!*" -— Recondiționarea pie
selor de schimb este posi
bilă și începe din subteran, 
cu întreținerea utilajului, 
de la pregătirea întreține
rii chiar. Dacă utilajele, 
mașinile și instalațiile din _ 
subteran sînt bine între
ținute, dacă programele de 
revizii și reparații se res
pectă cu mare strictețe,

nr.

Peste prevedeți le de 
plan

Unitatea comercială 
8 din Petroșani (magazin a- 
limentar cu autoservire, șef 
de unitate Maria Burlecj, a- 
obținul în acest an o depă
șire a sarcinilor planilicate 
cu peste o jumătate de mi
lion de lei. Pianul fiecărei 
luni a fost realizat în medie 
îh proporție de 103,5 la sută, 
procent de realizare și a 
sarcinilor planilicate pentru 
anul 1979. De fapt această 
unitate alimentară este una 
dintre cele mai mari din Va
lea Jiului, după cum o ates
tași cifra medie de plan lu
nara — 1 600 000 lei,

Este simplu, este ușor să 
realizezi un asemenea plan 
și să-l și depășești ? Pentru 
a vă forma o imagine cit de 
cit apropiată de realitate, 
încercați să vă imaginați că 
sînt extrem de rare cazuri
le cînd vînzările către o 
singură persoană se ridică 
Ia 200—250 de lei. In gene
ral vînzările sînt de ordi
nul zecilor de lei, ceea ce 
presupune rularea unui ma
re volum de marfă.

piese de 
fi recuperate 
așa cum sînt

pie- 
mai

Brigadierul Constan
tin Necula, de la mina 
Petrila, ți ortacii săi au 
reușit ca de la începutul 
anului să realizeze un 
plus de 125 mc,
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u mina Lone a, Ionel 
Z.gripceu. președin-

* lele comitetului de 
șinuicat pe întieprindere, 
ne spunea : „Brigada lui 
Petre Corobea este reco
mandată de laptele sale de, 
muncă. Nu demult, membrii 
formației aii reușit să în
vingă greutățile, impuse de 
tectonica stratului și să 
depășească, substanțial sar
cinile de plan".

...In abatajul mecanizat, 
din stratul 3, oiizotitu- 
480, dialogul cu „cîrma- 
ciul“ brigăzii, maistrul Pe
tre Corobea, un got ian de . 
vreo 30 de ani, s-a întiri- cu dăruire' și 
pat repede. „Sînt momente 
unice în viața unui cpiec- adevărată 
tiv ne mărtiirixea ințetlo-,

pentru 
de o 

starea 
a-

parațiile capitale 
înlocuirea lor, pe 
parte, pentru că 
de uzură la care vor 
junge piesele nu va mai
permite recondiționarea 
lor, iar pe de altă parte 
s-ar putea ca utilajul „să 
cadă* înainte, de reparați- 

•c ile capitale și va avea de 
suferit producția de căr
bune.

— Tovarășe director, am 
dori să informați cititorii 
ziarului nostru șt cu cîte- 
va din preocupările dv„ 
ale I.R3.U.M.P., pentru 
recuperarea, recondiționa
rea și refolosirea pieselor 
de schimb necesare utila
jelor miniere.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

700 tone de cărbune
extrase peste planul 

zilei
Colectivele a două între

prinderi miniere din cen
trul bazinului nostru car
bonifer, minerii de la Pa- 
roșeni și l.upcui au extras 
peste prevederile zilei de 
4 iunie, 700 tone de căr
bune. , ■

MINA PAROȘENI este 
unitatea cu -cele mai bune 
rezultate ale acestui înce
put de lună, din Valea Jiu
lui, confirmînd încă o da
tă locul fruntaș în între
cere, obținut în luna tre
cută. In ultimele două zile 
lucrătoare ale lunii iunie, 
producția extrasă suplimen
tar de minerii Paroșeniului 
se ridică la aproape 600 
tone de cărbune

mina lupeni a reali
zat. în 4 iunie prima depă
șire a sarcinilor zilnice 
planificate din această lu
nă, obțihînd un plus de 
peste 200 tone de cărbune 
cocsificabil.

OAMENII ABATAJULUI
ctitorul, cina după o ade
vărată „bătălie" oamenii 
ies învingători". N-am e- 
zităt să-l întreb pe briga- 

ljî‘
Mi

însemnări
de reporter

iaa ■ «■«.

diet cum de a reușit bri
gada, în pofida greutăților 
ivite, -să depășească sarci
nile de produci ie. „Mun
cind... dar nu oricum, ci 

pricepete. 
Intre fiecare schimb este o 

întrecere. De 
fapt Unul este alai buri ca

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România și to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar,. președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jiv- 
kova au făcut o vizită, în 
cursul zilei de joi, în mu
nicipiul Cluj-Napoca.

In întîmpinarea înalților 
oaspeți au venit mii de oa
meni ai muncii din unitățile zitei. 
economice și social-cultura- 
le ale municipiului, 
cum și din comunele

. satele învecinate.
Ora 10.15. Aeronava 

zidențială, aterizează. în a- 
clamatiile și aplauzele celor 
prezenți, din avion coboară 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și-Liudmi
la Jivkova, celelalte per
soane oficiale române și. 
bulgare.

în numele cetățenilor mu
nicipiului și județului, îiial- 
ții oaspeți sînt salutați de 
tovarășul Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
de partid, președintele Con
siliului Popular al județului 
Cluj, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de

pre-
Și

pre-

Plenara comună a Comitetului 
municipal de partid, cu sesiunea

Consiliului popular municipal
Ieri, a avut loc plenara co

mună a Comitetului muni
cipal de partid, cu sesiunea 
Consiliului popular munici
pal Au participat mem
brii Comitetului municipal 
de partid, membrii comisiei 
municipale de revizie, de- 
putați ai consiliului popular 
municipal, membrii consiliu
lui municipal de control al 
activității economico-sociale, 
activul de partid din dome
niul economic, beneficiarii 
principalelor lucrări de in
vestiții, conducători de în
treprinderi și șantiere de 
construcții alte cadre cu 
munci de răspundere. din 
domeniul economic, activiști 
de partid, ai organizațiilor 
de masă.

Desfășurîndu-și lucrările 
în lumina exigențelor des
prinse din recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., a sarcinilor și indi
cațiilor din cuvîntarea to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, plenara 
a dezbătut în cadrul primu
lui punct aflat pe ordinea

celălalt", ne spunea briga
dierul. •

Oamenii din brigadă 
au șjmțit că pe li
nierii lor apasă o 

muie responsabilitate, pla
nul la producția de cărbu
ne, și tiu vroiau să tie mai 
prejos decît alte brigăzi 
fruntașe ale minei. Cu toți 
— [osii Hăbiic șef de 
schimb, loan Toma, Cons 

gescu, Dumitru Bărqan, Mi- 
nu Roșea — 
și au trecut 
obstacolele.
că oamenii

s au mobilizat 
cu bine toate 
T rebuie spus 
s-qu depășit

I

V
lantin Bucătarii, loan Geot- l 
r/o-si/i 11 /Ti i m 7 f rti Rn m/i n M i „ ?
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Cornel BUZESCU

partid și de stat.
Grupuri de tineri și tinere 

oferă înalțițor oaspeți fru
moase buchete- de flori. Pe 
tot parcursul ceremoniei so
sirii, participanții prezenți 
la aeroport au adresat u- 
rări de bun venit distinși
lor oaspeți, aclamînd cu 
însuflețire pentru prietenia 
dintre țările, partidele- și 
popoarele noastre.

Coloana oficială de ma
șini s-a îndreptat apoi spre 
partea de nord a munici
piului, în noua zonă indus
trială, unul din obiectivele 
înscrise în programul vi-

De-a lungul întregului 
traseu, pe largile artere de 
circulație ale municipiului, 
zeci de mii de cetățeni ai 
municipiului, tineri și vîrst- 
nici, femei și bărbați, ro
mâni, maghiari și germani, 
au făcut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jiv
kov, tovarășelor: 'Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jiv
kova o primire caldă șl 
entuziasmată.

Din mașina deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov răspund cu 
bucurie ovațiilor și urale- 
lor mulțimii, care îi în- 
tîmpină pretutindeni cu 
flori, cu cîntece, dan
suri și frumoase alegorii 
coregrafice, executate cu 
măiestrie și virtuozitate de 
grupuri de artiști amatori 
și profesioniști, de șoimi 
ai patriei și pionieri, elevi,

de zi raportul cu privire la 
„Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid pen
tru realizarea planului de 
investiții industriale și so- 
cial-cullurale pe anul 1980. 
Măsurile luate pentru pregă
tirea frontului de lucru pe' 
anul 1981“. Pe marginea ra
portului prezentat, în spi
ritul sarcinilor majore și o- 

-rientărilor stabilite de Cons
fătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al parti
dului din 29 și 30 mai a.c. 
au luat cuvîntul, făcînd pro. 
puneri pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul ana
lizat, tovarășii Horia Toma, 
Emilian Tomul eseu, Gavrilă 
David, Ioan Lăsat, Ion Du- 
mitraș, Francisc Iacob, Ale
xandru Todor, Constantin 
Ciolofan, Glieorghe Davi- 
descu, Lazăr Filip.

In încheierea dezbaterilor

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

„Nedeia vulcăneană" 
Sîmbătâ, ziua tinereții

♦ Vulcanul rămîne orașul 
tinereții, ca vîrsță și ca en
tuziasm al oamenilor săi, 
vrednici mineri, preparatori 
lucrătoare ale întreprinderii 
de confecții etc., care la 
locul de muncă sau in tim
pul liber, își conjugă fertil 
activitatea creatoare cu 
perpetua tinerețe a patriei 
noastre socialiste, lată de 
ce ziua de sâmbătă a celei 
de a Vill a ediții ă „Nedeii 
vulcănene* se va desfășura 
sub zodia tinereței, majori
tatea manifestărilor politice, 
cultural-artistice sau sporti
ve adresindu-se cu precăde
re generației tinere Astfel 
Clubul tineretului din Vul
can și-a propus să găzduias
că o întîlnire a tinerilor 
din întreprinderile și insti
tuțiile orașului sub generi
cul eticii comuniste „Nici 

studenți și sportivi.
Vizita la Cluj-Napoca în

cepe în zona industrială 
Someș-Nord, unde, la indi
cația secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au 

. înălțat moderne întreprin
deri producătoare de utila
je și instalații pentru in
dustria siderurgică și me
talurgică, utilaje și echipa
mente termoenergetice, ma
șini de rectificat, utilaje 
pentru industria alimentară, 
materiale sinterizate, desti
nate electrotehnicii și elec
tronicii, piese auto, unități 
de cercetare și inginerie 
tehnologică și de învăță- 
mînț.

Gazdele invită pe oaspeți 
să viziteze : Combinatul de 
utilaj greu, unitatea de ba
ză a platformei, ale cărei 
lucrări de construcție au în
ceput cu patru ani în urmă, 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Vizita 
începe la fabrica de utilaje 
termoenergetice, unde se 
realizează diferite tipuri de 
cazane și alte agregate, du
pă concepția specialiștilor 
Institutului de profil din ca
drul aceleiași platforme.

Pe parcursul vizitei, spe
cialiști 'ai fabricii și ai ins
titutului de cercetări fac 
cunoscute tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășului Todor Jivkov rea
lizările obținute în direcția

fContinuare în pag. a 4-a)

au luat cuvîntul tovarășii ... 
Alexandru Voiculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean și 
Petru Barb, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular municipal Pe
troșani.

Ip continuarea lucrărilor 
plenarei au fost prezentate 
informări despre activitatea 
biroului comitetului munici
pal de partid desfășurată în 
perioada de la. plenara' din 
ianuarie 1980 și pînă în pre
zent, activitatea comisiei' 
pentru problemele muncii 
organizatorice ale organiza
țiilor de partid, de masă și 
obștești. De asemenea 
prezentat 
activității 
membri ai 
nicipal de

au 
informări asupra 
personale unii 

comitetului mu- 
partid.

unor

pîine fără muncă,- nici mun
că fără .. pîme“. Discuțiile 
vor pune în valoare expe
riența organizațiilor U.T.C. 
menită, să contribuie la for
marea și dezvoltarea .... _ 
personalități umane hi spi
ritul înaltelor exigențe ale 
moralei noastre socialiste.

♦ Spre seară, aceeași ins
tituție cultural-educativă, 
care își desfășoară activita
tea sub egida Comitetului o- 
rășenesc U.T.C., îi va invi
ta pe tinerii fruntași în pro
ducție amatori de distrac
ție, la „Carnavalul Nedeii 
vulcănene“, programat ' în 
grădina de vară a unității 
comerciale BSliaja\ Se vor 
strădui să creeze o atmosfe
ră plăcută petrecerii timpu-

(Continuare in pag. a 2-ui
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prioritară ii procesul de

Steagul roșu

Nil este o problemă simplă
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înfăptuirea principalului 
obiectiv, creșterea produc
ției de cărbune, pus in fața 
mineritului 
lui impune 
tinderea în 
liim înalt, 
mecanizare 
titafivă și calitativă a celor 
care lucrează în minerit. In 
acest context crește răs
punderea școlii, a tuturor 
factorilor educaționali, a că
ror activitate este destina
tă 'cunoașterii și modelării 
aptitudinilor, înclinațiilor 
intereselor copiilor și, 
această bază, orientarea 
integrarea lor socială în 
port cu nevoile forței 
muncă ale industriei minie
re din ■ Valea Jiului.

Este demn de remarcat 
interesul manifestat de ma
joritatea școlilor .din muni
cipiu pentru așezarea. în
tregii activități școlare pe 
temelia trainică a legăturii 
cu viața, cu producția, ră
cind, însă,; o analiză a op
țiunilor exprimate de elevii 
din clasele terminale — a 
VlII-a, ;i X-a și a Xfl-a — 
rezultă că factorii de ordin 
psihologic, pedagogic și so
cial, nu au desfășurat to
tuși o muncă plină de răs
pundere pentru orientarea 
spre profitdle solicitate. de 
economie. Așa ss explică 
faptul că din cei 1695 ab
solvenți ai clasei a VIII-a, 
161 cer să frecventeze treap
ta I la licee din alte județe, 
în vreme ce pentru Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni, la 
profilul mine sînt doar 14 
opțiuni
— 35, iar la Liceul 
Petroșani 68. La 
If-a din cei 1630 
ai clasei * X-a,

din Valea Jiu-
— pe lingă ex- 
conlinuare, în

a procesului de
— creșterea cân

Și 
pe
Și 

ra
de

la cel din Vulcan
> industrial 
treapta a 
absolvenți 
peste 100

optează pentru alte licee 
din afara municipiului, în 
timp ce pentru cele din Va
lea Jiului numărul mic al 
opțiunilor ridică o insufici
entă muncă de- orientare 
școlară. Și la școlile pro
fesionale situația opțiunilor 
diferă foarțo- mult de la o 
meserie la alta : pentru spe
cialitatea mecanic mașini 
și utilaje numărul opțiuni
lor este mare comparativ 
cu profilele de electrician 
și miner. Toate acestea in 
condițiile în care cei egre 
urmează aceste profile bene
ficiază, în plus față de bur
sa normală, de sume între 
50—-150 lei lunar și alte a- 
vantaje materiale. In ce 
privește situația opțiunilor 
clasai a Xll-'a : din cei 
absolvenți doar 220 se 
dreaptă spre Institutul 
mine, 80 spre producție, 
196 spre alte facultăți 
țara.

Analiza acestei situații 
conduce la o serie de mă
suri care trebuie: să aibă 

' rol prioritar în această pe
rioadă în activitatea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, conducerilor de școli, 
Institutului de mine și în
treprinderilor, pentru toate 
cadrele didactice, organiza
țiile i.'.TC. și de pionieri. 
Șînt necesare intensificarea 
muncii de reorientare șco
lară și profesională în 
scopul realizării planului de 
școlarizare la toate profi
lele antrenîrid în această 
acțiune colective de părinți, 
organizînd întîlniri între e- 
levi și părinți la școală și 
în întreprinderi, cu munci
tori fruntași, vizite în expo
ziții cu utilaje moderne ca
re sînt folosite în industria

496
în
de 
iar 
din
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Capră iosul sfîrșit de 
primăvara nu prea ne-a 
răslățal <u soare și cer 
senin. Așadar nu-i de 
mirare că ne refugiem 
din lînd în cînd în sălile 
de .cinema, mai ales cînd 
pe ecran se prezintă „Săl
baticul", o comedie elabo

rată cu ele
ganța franțu
zească și tem
perament ita
lian, avînd pe 
generic- do

uă nume care 
cesi.ta vreo t 
specială : 
și Catherine Deneuve. ,A- 
vîndu-se în vedere ritmul 
frenetic, acțiunea de 
neobișnuită bogăție, 
mărul impresionant al 
gurilor. „Sălbaticul" 
încadrează în sfera noți
unii d<- comedie teribilă, 
in acea categorie in care 
orice e <u putință și un
de regizorul, scenariștii, 
operatorul, dar mai cu 
seamă actorii. își dau dru
mul, 'amuzîpdu-so Vizibil 
de șansele practic ncli- 
mițate de a-și etala talen
tul comic

Povestea concentrată 
- în expresia „dragoste cu 

sila nu.se poalei' — e ve
che de cînd lumea. Nu in 

. zadar motivul a fost ex
plorat (ce explorat ? 
de-a dreptul stors!)

Cronica filmului

nu mai ne- 
recomandare 

Yves Montand

O 
nu- 
ga- 
se

miniera și vor urma săminiera și vor urma sa se- 
introducă în producție, spo
rirea numărului de activi
tăți in cadrul acțiunii „Por
țiile deschise". Mai multă 
atenție trebuie să se acor
de pregătirii prin consulta
ții și meditații a elevilor 
din clasele terminale care 
se vor prezenta la examene
le de treaptă, bacalaureat 
sau admitere în învățămîn- 
tul superior. De menționat 
că la cursurile de pregătire 
ce se fac în fiecare.dumi- 
nică la Institutul de mine 
participă un număr mic de 
candidați fapt ce dovedește 
o insuficientă preocupare 
din partea factorilor de răs
pundere.

Odată cu orientarea școla
ră Și profesională trebuie să 
se manifeste mai multă preo
cupare pentru asigurarea 
locurilor de muncă pentru 
cei care doresc s-ă se înca
dreze în producție și să-și 
completeze apoi studiile prin 
înyățămîntul seral. Absol
venții trebuie să fie repar
tizați pe lingă cei mai buni 
muncitori pentru a le asi
gura un climat bun de mun
că și o primire călduroasă.

De modul cum va fi co-, 
ordonată această activitate 
de reorientare depinde rea
lizarea planului de școlari
zare la toate formele de în- 
vățămînt răspunzînd,’/ 
aceasta, scopului social, 
pregătire pentru muncă 
viață a tinerei generații.

Petru MARCU, 
activist al Comitetului 
muiiitipal de partid

Înainte de a aminti 
preocupările noastre, mă 
voi referi în cîteva cuvin
te la o alta problemă a 
cărei rezolvare revine in 
bună parte unităților mi
niere și care este într-un 
fel pregătitoare acțiunii 
de recondiționare. Respec
tiv, consider că este ne
cesar ca la unitățile mi
niere sa se facă deza
samblarea utilajului, ■ iar 
subansamblele și părțile 
componente să fie riguros 
sortate de specialiști, care 
vor trebui să le stabileas
că și destinația celor ce 
urmează să fie recondițio
nate. Unele piese și sub
ansamble pot fi recondițio
nate la noi, la I.R.U.MiP., 
altele la I.tl.M.P., iar pen
tru altele dispune mina 
posibilitatea executării 
ceste! operațiuni, 
xemplu, 
ajutorul 
schimb 
asigură 
folosirea, și cînd este 
voie recondiționarea, 
subansamble ale 
meniului hidraulic 
tare.

— Și acum am 
la activitatea dumneavoas
tră propriu-zisă, a specia
liștilor de la I.R.I.U.M.P....

— Pentru recondiționa
rea pieselor de schimb în 
general, pentru a fi cit mai. 
bine pregătiți, am trimis 
și au fost specializați la 
l.S.I.M. Timișoara și Te-

de 
a- 
e- 
cu 
do 

de noi, 
re
ne- 

unor 
etîhipa- 
din do-

Spre 
mina Lupeni, 
unor piese 
furnizate 
întreținerea și

rulehnica București cadre 
de la l.R.l.tl.M.P. pentru 
folosirea tehnologiilor noi . 
de recondilionare, care vor 
fi aplicate la piesele cu 
uzură mare. Pinii la apli
carea pe scară largă a 
acestor tehnologii, trebuie 
sa ne procupăin intens de 
pregătirea condițiilor ne
cesare aplicării lor, de îm
bunătățirea dotării tehnice, 
de apro.vizionareă cu ma
terialele solicitate. Uneori 
această activitate impune 
crearea unor adevărate flu
xuri tehnologice speciale.

Amintesc toate acestea 
pentru că aș dori să se în
țeleagă bine că recupera
rea, refolosirea și mai a- 
les recondiționarea piese
lor de schimb și a unor 
subansamble nu este o 
problemă simplă, care se 
face peste noapte. O pie
să recuperată și refolosi- 
tă, o piesă recondiționată 
este tot atît de importan
tă și trebuie să ofere a- 
celeași garanții de calitate 
și rezistență în funcționa^ 
re ca și una nouă. In ur
ma studiilor făcute, 
specialiștii pe care îi 
veni și care au fost

lui liber formațiile artistice 
și interpreții instrumentiști 
sau vocali ai clubului tine
retului. in compania muzi
cii și dansului, invitații vor 
avea parte, no asigură or
ganizatorii, și de numeroase 
surprize plăcu le.

+ întrecerile sportive ca
ro au continuat în această 
săptămînă. angrenînd practi- 
cănți ai unor discipline șpor-

„hledeia 
vulcăneană“

eu 
a- 

ins- 
truiți la Timișoara și Bucu
rești, cu dotarea tehnică 
de care dispunem, ne an
gajăm la o activitate mai 
susținută de reconditiona- 
re a unor piese de .schimb, 
pe care Ie vom nominaliza 
șl. le vom. aduce la cunoș
tință celor interesați (de; la 
unitățile miniere din Valea 
Jiului.

tive, precum fotbalul, hand
balul, voleiul, popicele, te
nisul de cîmp și de masă, 
șahul, se apropie de sfîrșit. 
In după-amiaza zilei .de as
tăzi, vor fi. cunoscuți deja, 
finaliștii acestei ediții, ur- 
mînd ca mîine, cei mai buni 
să fie declarați cîștigători 
ai trofeului „Nedeia vulcă- 
neană". împrejurul orei 19 
se vor acorda premiile, cu
pele și diplomele celor cla
sați pe primele locuri.

♦ In funcție de starea 
timpului, organizatorii Și-au 
mai propus și alte acțiuni, 
între care merită relevată 
proiecția în aer liber (în noul 
centru civic al orașului) a 
unor diapozitive și filme do
cumentare și artistice, reali
zate de cinefilii profesioniști 
sau amatori. (I. Valadă)

scenă, pe ecran, în litera
tură,, ba' chiar și în plas-‘ 
lică. în această privință, 
cei trei scenariști: Jean- 
Paul Rappeneau, Elisa
beth Rappeneau și Jean- 
Loup Dabadie merg pe. o 
cărare ce — între timp 
—: a fost băTătorită piiia

. Ja lățimea u-
------------ :' nei autostrăzi.

Cu ătit 
mare este 
ritul lor, 
coperind

Aspect de la al doilea 
salon național de artă 
fotografică, deschis la 

Clubul sindicatelor Vul
can, in cadrul acțiuniloi 
„Nedeii vuicănene".
Foto: Stefan NEMECSEK

mai 
me- 
des- 

în- 
tr-un subiect atît de frec
ventat relații noi.

Din momentul ajunge
rii lui Nelly pe vasul co
merciantului de legume și 
fructe (după ce mireasa 
dezertează în panică din 
iminenta strînsoare a căs
niciei indezirabile), asis
tăm la <> șaradă de eve
nimente de un haz -irezis
tibil

Știm cit de buni ac
tori sînt itves Montan' și 
Catherine Deneuve. Mai 
puțin faptul că sînt și ge
niali actori de comedie. 
Alături de Luigi Vannuc- 
chi, Tony Roberts; Dana 
Winter și Bobo Lewis, e- 
voluția lor constituie re
velația acestui film, care 
va oferi spectatorilor o 
deconectare mai mult de
cât plăcută.

C. ALEXANDRESCU

| (Urinare din pagina I) 
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leporter vrea să scrie des
pre membrii brigăzii se 
răsplndise cu iuțeală prin
tre minerii schimbului li 
condus de Marin Gavrilă. 
loan Codreanu, lăcătuș cu 
vechi state (30 de ani) în 
minerit și numai la mina 
Lonea, aiîrma: „In schim
bul nostru avem numai 
oameni unul și unul, care 
știu să-și organizeze mun
ca, știu că noi, minerii, 
sinlem, „judecați" după ‘to
rtele de cărbune extrase" 
Gheorghe Oruna, Constan
tin Bcnchca uteciști, cei 
mai tineri membri din for- 
mație, , s-au acomodai des
tul de repede cu abatajul, 
cu disciplina muncitoreas
că. Dovada,. in trei luni 
nici o absență nemotivătă. 
Teodor Zorită, 
lonaș, Vasile 
toți oameni de

i care își cunosc

seria și își depășesc zil
nic preliminarul.

chimbul lui Nicolae 
Chervase este ca- 
racterlzat prin hăr

nicia, spiritul de inițiativă 
și dăruirea cu care își în
deplinește operațiile în a- 
balaj. Gheorghe Cosma,

na mai mult de 100 tone 
cărbune. Așa se face că 
în urma înregistrării unor 
producții sporite, brigada 
și-ă înnobilat numele și 
prestigiul cu titlul de bri
gadă fruntașă în întrece
rea socialistă.

Se pot spune inul te lu-

Oamenii abatajului

Gheorghe 
luga sînt 

nădejde, 
bine

i Petru lieichiu, Gheorghe 
Vilan, specialist în hidrau- 
lică: omul care a lucrat 
peste un sleit de veac în 
nimeni, Ntcolae Aidelean 
și nuilți alții își depășesc 

‘zilnic ni medie cu 9 la sută 
productivitatea muncii 
niiicaiă. biici oamenii 
■Crislea Hagiu, un alt 
de schimb, nu sini
prejos. Cu V asile lălpăld- 
m, Ionel Bolog, Mihai 
Dum/iraehe, ușor „tar o fe
lie" pe șut. Asta înseam-

pla
iul 
șef 

mai

cruci irumoase despre a- 
ceaslă formație care expe
rimentează un complex 
mecanizat tip SSP și care 
a'-extras, peste prevederi 
3500 tone cărbune. Pe lin
gă condițiile de zăcăminț 
(piesiuiie, sărituri) forma
ția s-a confruntat cu unele 
greutăți în execuția ‘ta
liilor dc pășire ș; eaie 
a utilajului. „I’roiir tuhfii 
trebuie să stea mai mult 
lingă noi; să-și mute plan
șeta de lucru In abataj,

numai așa se vn ajunge la i 
o îmbunătățire calitativă 
a utilajului" — ne mărturi- ' 
sea maistrul Petre Corobea.
v j eți fi interesați să 

cunoașteți căile ca- 
re au condus la 

succesele pe care le-a ob- j 
ținut brigada: folosirea in
tegrală a timpului de lu
cru în abataj’, introducerea 
noilor tehnologii de cxlrac- . 
fie, dar dincolo de aceste 
precizări se află oamenii, 
energia și. eforturile lor, 
dorința lor de a da țării 
mai mult cărbune. Ip acest 
orizont, în această deschi
dere spre împlinirile vi
itoare, realizările, brigăzii 
Corobea ne apar mai bo
gate, mai armonios acope
rite de foita brațelor, . a 
pasiunii și vibrației sufle
tești a 
și știu 
chipul 
izbîndă 
tă de multe altele.

celor care au știut 
să dea voinței lor 
faptei, al izbînzii, 
care va fi urma-

INTILNIRE. Astăzi, 
| activul organizației de 
. pionieri din orașul Lu- 
I peni se întîlnește, în sala 
i de apel- a minei Lupeni, 
| cu membri ai brigăzii frun- 
, tașe în promovarea tehni- 
| cii miniere avansate, con- 
I dusă de maistrul electro- 
| mecanic Valentin Tofană.

Inlîlnirea se va . încheia cu 
un microspectacol artistic 
prezentat de pionieri. (A.M.)

• CQNCURS. Astăzi, de 
la ora 17, în sala Pala
tului Cultural din Lupeni 
are loc faza orășenească 
a concursului hunedoreăn 
„Dialog pe aceeași scenă" 
din cadrul . Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei". (M.A.)
• O CARTE PENTRU

ta,
FIECARE LOCUITOR, 
ultimele zile, biblioteca din 
cadrul clubului sindicate-,, 
lor Lupeni și-a îmbogățit 
zestrea cu încă 300 de lu
crări politice, beletristice 
și tehnicb-știnițifice. Fon
dul de cărți al bibliotecii 
numără aproape 40 000 do 
volume, ceea ce echiva
lează cu. cite o carte pen
tru fiecare locuitor al ora
șului.

9 ȘÂLIFICARE. 
cursuri "i"

.. l.P.C.V.J, 
vinile de 
sonalului 
zute pentru trimestrul 1.
In prezent, funcționează un 
curs pentru pregătirea pre
paratorilor lă secția ,de pre
parare Coroești, iar în a- 
cesle zile se va deschide 
un ,curs de electricieni la 
secția Petrila.

de calificare 
-și-a realizat sar- 
pregatire a per- 
muncitor, prevă-

• DEZBATERE. Azi, ora 
în sala „artelor, șliin- 
și tehnicii" de la Casa 
cultură Petroșani are 
dezbaterea ..lnvățămîn- 
și cultura în slujba 

„Po-
tul
poporului", din ciclul 
litica P.C.R. pentru ridica
rea nivelului . cultural al - 
maselor".

• A IEȘIT DE SUB TI
PAR foaia volantă „Nedeia 
yulcăneană" dedicată celei

de-a VlII-a ediții, infațt- 
șînd un amplu tablou al 
realizărilor î,n domeniul 6- 
conomiei și culturii, sec
vențe din ediția precedentă 
a tradiționalei manifestări.

Rubrică realizată de
D. GHEȚA

I
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Dialog cetățenesc

Calitatea prestațiilor, 
criteriu principal de apreciere 

din partea beneficiarilor

Din scrisorile sosite la redacție
Grădinarii de la blocul zece

Nu se , poate spune că, 
în Petrila, cooperația meș
teșugărească nu ar fi "re
prezentată suficient. Nu
mai în cadrul complexului 
din partea de est a orașu
lui există ateliere a- 
ie Cooperativei meșteșu
gărești „Unirea11, de repa
rații radio-TV, ceasornică
rie, foto, coafură Și. frizerie, 
croitorie pentru bărbați și, 
ue curînd înființat, de ju
cării pentru copii. Pres
tează servicii pentru popu
lație în aceste ateliere un 
număr de 36 cooperatori. 
De la bun început este în
să de relevat faptul că 
doar cîteva dintre aceste 
secții — cele de croitorie 
pentru bărbați și foto — 
își realizează sarcinile de 
plan, celelalte sînt departe 
de acest indicator esențial 
al . activității. Am căutat 
o explicație. Ascultîndu-i 
pe cooperatori, inclusiv pe 
responsabilul complexului, 
Carol Costinaș, am crezut 
Ia un moment dat că a- 
provizionarea cu diferite 
materiale este de vină. Am 
fost însă preveniți de to
varășul Ioan Culda, vice
președintele cooperativei ■ 
„Unirea11. „Demonstrăm cu 
bonuri și stocuri — subli
nia di:,sul —, că , toate 
unitățile din. cadrul com- . 
plexului, cu excepția fri
zeriei în privința lamelor 
de ras, au lost și sînt. bi-c 
ne aprgvizippale. Frizeri-;, 
țele sînt obligate să fo- 
fosească în locul lamelor, 
brice". Explicația slabelor 
realizări pentru cooperativă 
ale majorității secțiilor din 
cadrul acestui complex 
(nu și pentru cooperato
rii pare „uită11 să bonifice 
o parte din activitatea de- . 
pusă) vizează în primul 
rina orientarea (de ce' se 
constată abia acum acest 
lucru ?) greșită în ampla
sarea complexului la peri
feria Petrilei. Cauzele a- 
dev arate sînt însă mai 

multe, ele includ, între al
tele, calitatea nu întot
deauna mulțumitoare a 
prestațiilor și amînările re
petate ale termenelor de 
onorare a comenzilor. Nu 
am aflat în Petrila măcar 
un .singur beneficiar care 
să elogieze activitatea
meșteșugarilor coopera

Noutăti»

din comerț
< MAGAZINUL RA

DIO-TV cu sediul actual 
in piața orașului Petro
șani se va mula curind 
intr-un nou local din ca
drul complexului comer
cial din cartierul Aero
port (fostul magazin cu 
produse de uz casnic).

★

♦ LABORATORUL DE 
PREPARATE RECI din 
Petroșani (condus de 
loan Ilieș) și-a realizat 
sarcinile de plan de la 
începutul anului în pro
porție de 130 la sută. Ce
le 30 procente de depă
șire înseamnă produse 
qospodina peste pl a n, 
preparate și semiprepa- 
rate din carne și legume 
peste prevederi,- L.seamr.ă 
a răspunde prompt soli
ei țărilor . populației. 

tori, să îndrume pe alții 
spre unitățile complexului 
pentru diferite servicii, 
iar tovarășul Dumitru 
Grunță, vicepreședintele 
Consiliului popular orășe
nesc, spunea clar: „Cali
tatea prestațiilor făcute de 
cooperatori pentru popu
lația orașului Petrila nu se 
ridică la nivelul Cerințe
lor11.

Interlocutor;:] își argu
menta aprecierea . cu . ab
sența apei calde la frize- , 
rie și coafură, a. pieselor 
de schimb necesare pentru 
repararea mașinilor de 
spălat, frigiderelor, aspira
toarelor etc. la atelierul 
de mecanică fină și insta
lații sanitare, cu absența

totală . 1 a prestărilor la
domiciliu, inclusiv în do
meniul construcțiilor. De
cîteva luni, populația din:
partea de est a Petrilei es
te nevoită să se deplaseze 
pînă la cizmăria din cartie
rul 8- Martie sau chiar la 
Petroșani, pentru mici re
parații la . încălțăminte,: 
deoarece, după cum ne 
spunea .. vicepreședintele 
cooperativei, gestionarul 
unițățfi: de' cizmărie de la 
complex nu a făcut față o-
bligațiilor,. iar in locul lui 
nu se găsește alt coope
rator și astfel unității i 
s-a dat o altă . destinație, 
fiind transformată în sec-
ție' pentru confecționat ju
cării. Pentru reparațiile 
la încălțăminte, cetățenii 
din cartierul M. Eminescu, 
din Cimpa, Jieț n-au decît 
să umble pe drumuri. Pen
tru populația din oraș și 
din localitățile componen
te — Cimpa, Răscoala, Ta
ra, Jieț, etc. —, în care 
trăiesc mulți crescători de 
oi —, se simte nevoia li
nei unități, de întreținere 
și confecționare a cojoa
celor. „Dacă am primi spa

Deschis recent, Ia Vulcan magazinul profilat pe 
vînzarea cărnii, subproduselor din carne, a conserve
lor și altor preparate, se bucură de o bună apreciere 
din partea cumpărătorilor.

țiul adecvat din partea 
consiliului popular, am pu
tea deschide o cojocărie", 
spunea tovarășul loan Cul
da. Pînă se acordă spațiul 
respectiv,:,.,.crescătorii de. oi 
din Petrila își fac cojoa
cele la particulari din alte 
localități, iar orășenii și le 
repară la Petroșani. Drept 
replică la pretenția coope
ratorilor — după părerea 
noastră în parte motivată 
-—, vicepreședintele consi
liului popular spunea că, 
decît să solicite alt spațiu, 
cooperativa ar trebui să-și 
întrețină și folosească mai 
bine încăperile de care dis
pune deja în cadrul com
plexului și în alte clădiri 
din oraș. „Complexul nu 
este folosit la întreaga ca
pacitate și nici întreținut 
corespunzător" —- susținea 
vicepreședintele consiliului 
popular, fapt ce corespunde 
cu realitatea.

O rezolvare în avanta
jul populației orașului a 
problemei spațiilor necesa
re pentru prestările pe ca
re cooperatorii meșteșugari 
trebuie să le efectueze se 
află în ajungerea la un 
punct de vedere comun 
între conducerea cooperati
vei și consiliul popular.

Nu se poate reproșa con
siliului popular Petrila că 
nu ar fi dovedit preocupa
re și receptivitate față 
de dezvoltarea activității 
cooperatiste. In Petrila e- 
xistă, pe lingă unitățile 
cooperatiste menționate, 
un magazin de prezentare 
ăl cooperativei „Moțul" din 
orașul Brad, unitate .. în 
care se vînd dormeze, du-
lapuri, biblioteci, diverse 
confecții. Există, de ase
menea, un magazin pentru 
desfacerea produselor de
artjzanat. Trebuie făcut în
să pasul următor în direc
ția ridicării numărului 
prestărilor pentru popu
lație și a calității aces
tora la nivelul cerințelor 
actuale. De ce să alerge 
locuitorii orașului cu în
călțămintea și alte obiecte, 
pentru reparat, prin alte 
localități; cînd se pot crea 
condiții pentru efectuarea 
acestora în localitate ?,

Toma ȚAȚARCA

In ciuda timpului ploios și 
rece din ultima perioadă, 
■acțiunile de înfrumusețare 
au continuat în cartierul 
Aeroport din Petroșani. De-a 
lungul a mai multor zile, 
în puținele ore prielnice, ce
tățenii din blocul nr. 10 de 
pe strada Independenței au 
reușit să dea o plăcută în
fățișare zonei verzi din ju
rul blocului. Arborii orna
mentali, în număr de 60 
au fost văruiți de Alexandru 
Andrica, Arpad Gagyi șl E-

S-au apucat de treabă din toamnă... 
și de atunci nu fac nimic

La blocurile nr. 147 și 
149 intervenții din Paro- 
șerii termoficarea nu func
ționează normal din anul 
1977. Cauza? Gradul ridi
cat de uzură fizică și mo
rală a ihstalalațiilor de în
călzire.

După numeroase inter
venții făcute la organele 
locale, am fost asigurați că 
factorii de la E.G.C.L. Lu
pani, care răspund de asi
gurarea locuințelor cu căl
dură și apă caldă, se vor 
deplasa la fața locului și 
vor lua măsuri. Ce e. drept, 
au venit, au văzut, au ple
cat molivînd că instalați
ile interioare sînt complet 
uzate și este necesar să

O întîmplare 
plina de învățârființe

La un bloc din parcul 
copiilor — Uricani s-a 
produs un incendiu de la 
un : aragaz electric. Inlim- 
plarea a făcut ca tocmai 
în acel timp să nu fie apă, 
îhtrucît se lucra ia reme
dierea unei defecțiuni pe 
conductă. Au fost chemați 
pompierii de la I.M. Uri
cani. Pînă la sosirea lor, 
vecinii din bloc nu au 
stat pasivi, Aducind apă 
cu gălețile din Jiu, ei 
au reușit să stingă incen
diul. După o oră de la a- 
nurițare au sosit și pom
pierii. Cetățenii participan- 
ți la stingerea incendiului 
i-au întrebat de ce le-a 
trebuit o oră pentru de
plasare. Motivul întîrzie- 
rii ? De necrezut! In mo
mentul cînd au fost anun
țați de incendiu, cisterna 
specială era goală. A fost 
necesar - să se încerce um

Răspundem
IOAN ADOCHIȚEI, Petri

la : Sesizarea dv. este jus
tă. Pentru ca neajunsuri de 
genul celor semnalate de 
dv. să nu se mai repete vîn- 
zătoarea respectivă a fost 
pusă în discuția colectivului, 
punîndu-i-se totodată în 
vedere că la o nouă abatere 
va fj sancționată în mod 
exemplar,

DUMITRU ANTONIU, Pe
troșani : In urma unui son
daj efectuat în rîndurile 
cumpărătorilor de almana
huri turistice am constatat 
că marea lor majoritate au 
primit și calendarele incluse 
în prețul de cost al almana
hului, respectiv 15 lei. După 
cum ne-a declarat tovară- 

merik Lanyi. De îngrijirea 
trandafirilor și a boitei de 
trandafiri din fața scării nr. 
2 s-au ocupat Eugen Nagy, 
responsabilul blocului, și 
Dumitru Găman. Aranjarea 
rondurilor de flori au făcu
t-o Dumitru Lazăr, Teodor 
Gdsma, Ema Pop, Petru Man- 
dache, Maria Sitescu și 
Gheorghe Matei. Pe lînqă 
acțiunile de înfrumusețare, 
trebuie remarcat faptul că 
Ia acest bloc s-a inițiat și 
cultivarea de zarzavaturi.

fie înlocuite, dar, neavînd 
materialele, nu se poate 
face nimic.

In toamna anului 1979 
au sosit materialele pentru 
reparația capitală promisă 
și s-a pornit acțiunea la 
blocul 147. Lucrarea a 
fost însă întreruptă de 
sosirea iernii. In mod nor
mal, ea trebuia continuată 
în primăvara anului 1980, 
pînă la definitivare. Acest 
lucru nu s-a întîmplat și 
nu șîntem asigurați de 
continuarea ’ ei, din motive 
pe care numai tovarășii 
de la E.G.C.L. Lupeni le 
cunosc. De aceea, avem 
calda rugăminte față , de 
redacție de a interveni pe 
lingă ' conducerea E.G.C.L.

plerea cisternei, dar a- 
ceasta era spartă. S-au de
pus eforturi mari, dar in
tr-o parte se repara, în 
alta plesnea, In timp ce 
unul din pompieri explica 
situația, mă uitam cum sub 
mașină se făcea lac de apă 
din cauza spărturii din ca
zan. Situația a fost cunos
cută de organele compe
tente, dar măsuri nu s-au 
luat la timp. Această în
tîmplare trebuie să dea 
de gîndit celor care sînt 
datori să schimbe cazanul 
mașinii pompierilor, : res
pectiv gospodarii minei 
Uricani, pentru a nu avea 
necazuri și mai mari intr-o 
eventuală altă întîmplare. 
Motivările nu pot compen
sa pagubele.

Eîtimie -MARDARE,
Uricani

citi lor Hor
șui Constantin Cioc, de la 
difuzarea presei, au existat 
intr-adevăr cîteva almana
huri fără calendare amba
late probabil din greșeală 
la editură.

LOCATARII BLOCULUI 
G, strada Republicii, Vul
can : Perspectiva introduce
rii încălzirii .centrale in blo
cul în care locuiți și în altele, 
megieșe, este destul de în
depărta IK Este vorba de 
lucrări de amploare care .nu 
sînt planificate să fie exe
cutate îi. acest an. Pentru 
a scăpa de fum nu e cazul 
să solicitați schimbarea apar
tamentului. Soluția e mai 
simplă, prin curățirea la 
timp a coșurilor și sobelor 

Inițiatorii sînt. soții Nagy. 
și Maria Apetrii. Zilele tre
cute s-au sădit și seminat 
pe 3 straturi gulii, ceapă, 
pătrunjel, mărar. Această 
inițiativă, îilscriindu-se în 
lumina ultimelor indicații, 
ar trebui extinsă în întregul 
cartier Astfel s-ar acoperi 
în parte nevoia de zarzava
turi de felul celor Mențio
nate mai sus.

Constantin DANILA,
Petroșani

Lupeni în vederea continuă
rii reparațiilor începute 
la cele două blocuri. 
Ne-am gîndit că poate în 
felul acesta organele care 
răspund de rezolvarea a- 
cestei situații vor deveni 
mai receptive și vor trece 
neîntîrziat la acțiune. Nu 
de alta, dar nu dorim să ne 
găsească și iarna viitoare; 
cu încălzirea centrală tot 
nepusă la punct.

Sebastian D1ACONESCU, 
strada Jiul — Paroșenî, 
bloc 149; sc. II, ap. 10

î „DISTRACȚIE ?". Loca- 
I tarii din blocul 7 de pe

strada Saturn din 
. tierul Aeroport — 
I șani au o nemulțumire.' 
■In apropierea L___
1 respectiv se află un că- 
I min de nofamiliști locuit 
Ide sțudenți. Intre orele

22—24 unii dintre ei se 
I „distrează" aruneînd pe

geamuri, sticle și borcane 
care se transformă in- 

I tr-un covor de cioburi. 
• Pe lînqă faptul că în cio- 
Iburi se pot tăia copiii ca

re se joacă aici, zgomo- 
Itul produs de spargerea 

sticlelor și borcanelor 
I conturbă liniștea locata

rilor care nu se pot o- 
dihni. In plus dau un as- I 

Ipect neplăcut în jurul ; 
_ căminului. Nu se >o*

lua, odată pentru totdea- j 
una, măsuri pentru era
dicarea acestui obicei nu 
tocmai civilizat ?

i i
I Semne | 
hle întrebare I

I’ . .... *.... I
car- I 

Petro- I 
fțumire. ți. 
blocului |

I
I
I
I
I
I
I
I
Ii
I

SEMNAL NERECEPȚIO
NAT. Pe la începutul lu
nii apriJi<‘ in ziarul „Stea
gul roșu" a apărut o no
tă critică întitulată „Se 
trece pe recepție?". In 
articol se sugbra Consi
liului popular al orașului 
Lupeni precum și orga
nelor competente de la 
mina Bărbăteni, mină ai 
cărei muncitori trec peste 
puntea de lingă cartierul 
Zănoaga să ia inițiativa 
de a schimba sau întinde 
cablul care o susține, 
precum și de ,a fixa pe 
margini un parapet , din 
plasă de sîrmă. Deși a 
trecut de atunci mai bi
ne de o lună. încă nu s-a 
recepționat rritica. Gîn'l 
se va face ? (D.C.)



XJrmare din pag. 1) a urat colectivului noi și 
importante succese în ac
tivitatea sa.

Următorul obiectiv al vi
zitei l-a constituit Faculta
tea de mecanică a Institu
tului politehnic din Cluj-Na- 

___  ___ __ j __ _ poca. puternic și vechi cen- 
combustibililor inferiori și al învă-țăminiului româ-
reducerea consumurilor.

Tovarășul Todor Jivkov 
s-a interesat de caracteris
ticile tehnice și performan- 

. țete unor produse, a reți
nut cu interes modul de 
organizare a fabricației a- 
gregateJor termoenergetice, 
competența colectivului u- 
nității.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
sînt invitați să viziteze în 
continuare unitățile combi
natului "destinate producției 
de utilaj greu.

în hala de montaj — un
de a fost amenajată și o 
expoziție tehnică — tova
rășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov le sînt 
prezentate numeroase utila
je, unele în stare de func
ționare, concepute și pro
duse de căire muncitorii și 
specialiștii Co mb in a tu 1 u i 
pentru unități constructoa
re de mașini, chimice și pe
trochimice, de prelucrare a 
minereurilor și pentru alte 
sectoare economice.

Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreci
ind realizările obținute de 

. muncitorii și specialiștii 
combinatului și rezultatele 
unităților de cercetare de 
aici, a, indicat să se urgen
teze introducerea în .pro
ducție a agregatelor termo- 
energetice care funcționea
ză pe bază de combustibil 
inferior, șă se acorde în 
continuare atenție creșterii 
randamentului tuturor tipu
rilor de agregate energe
tice.
. La încheierea vizitei, to
varășul Todor Jivkov a a- 
preciat valoarea de ansam
blu a acestei mari și mo
derne unități românești 
constructoare de mașini și

producerii de agregate e- 
nergetice cu parametri su
periori, preocupările colec
tivului de a găsi soluții teh
nologice avansate pentru 
folosirea tot mai largă a

nesc, unul din cete șase 
institute de îuvățămint su
perior de pe raza matrici- 
piului, care cupriwde 19 
facultăți.

La sosirea coloanei oficia
le de mașini, pe platoul din 
fața facultății, ca și pe arte
rele laterale de acces, se 
află o mulțime impresionan
tă de tineri și tinere, dor
nici să facă înalților oaspeți 
o primire sărbătorească.

Oaspeții sînt invitați în 
holul facultății, unde este 
amenajată expoziția Cen
trului universitar C,'«.-Napo
ca, Prin panouri, grafice și 
date, expoziția înfățișează 
procesul de învățămînt și 
dinamica evoluției sale, 
transpunerea în practică a 
hotărîrilor de partid privind 
integrarea activităților de 
învățămînt, cercetare și 
producție.

Sînt vizitate apoi, rind 
pe rind, microexpozițiile tu
turor institutelor de învă- 
tămînt care compun centrul 
universitar. Tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sînt informații asu
pra principalelor caracteris
tici ale activității desfășura
te în domeniile mecanicii, 
construcțiilor și electroteh
nicii agriculturii și horticul
turii, medicinii și farmaciei, 
altor științe, muzicii și arte
lor plastice.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au cuvinte 
laudă pentru o serie de ma
chete, dispozitive, repere, 
care constituie rodul lucră
rilor de diplomă efectuate de 
studenți la cursurile de zi 
și serate.

In semn de profundă pre
țuire, înalților’oaspeți le 
sînt oferite medalii confec
ționate din aceste pulberi,

a e

de

Duminică, 8 iunie
8,30 Tot înainte 1 
9D5 Șoimii patriei.
9,15 Film serial; Inlîmpfări 

din țara curcubeului".
9,40 Cu cîatecui și jocul

«ivind înscrise pe față și re
vers numele celor doi con
ducători de partid și de 
stat, precum și data memo
rabilă a acestei vizite.

In fața standurilor care 
prezintă realizările învăță- 
Kiîntului agronomic și zo
otehnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pe pro
fesori și stodenți -pentru 
succesele obținute, recoman- 
dîndu-le ca noile soiuri de 
plante omologate să 
înmulțite și răspîndite 
suprafețe agricole cit 
întinse.

Tovarășii Nicol

fie 
pe 

urai

tre țările noastre.
Ultimul obiectiv al vizitei 

l-a constituit întreprinderea 
„Unirea" — cea mai mare 
unitate producătoare de ma
șini textile din țara noastră. 
Sosirea oaspeților este in- 
tîmpinată cu puternice a- 
plauze și ovații. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat răspund cu deosebită 

’ simpatie acestor entuziaste 
manifestări de dragoste și

a e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
sînt invitați să viziteze în 
continuare cîteva dintre 
sectoarele Facultății de me
canică — gazda propriu- 
zisă a întregii vizite.

Un prim popas are loc 
în Laboratorul de hidrauli
că. Aci, oaspeții sînt infor
mați că, pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a trecut cu suc
ces la realizarea pe supra
fețele existente a unei te.- 
meinice activități de micro- 
producție.

Următorul reper al vizi
tei îl constituie laboratorul 
de mașini-unelte, unde se 
obține, de asemenea, o 
eficiență economică ridicată. 
Aici, pe lingă activitatea de 
instruire, cercetare și -mi- 
croproducție este asigurat
procesul de specializare a 
cadrelor dintr-o serie de 
unități economice ale jude
țului.

La încheierea vizitei, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu șl Liudmi
la Jivkova au avut cuvinte 
de laudă la adresa cadrelor 
didactice, personalului teh
nic și studenților, felicitîn- 
du-i călduros pentru reali
zările obținute Și urîndu-le 
noi succese. S-a exprimat, 
totodată, convingerea că 
relațiile dintre institutele 
de învățămînt superior din 
România și Bulgaria se vor 
dezvolta în sprijinul bune
lor raporturi statornicite în-

tîndu-se spre noul hotel 
„Belvedere".

prețuire.
Oaspeții sînt invitați 

viziteze hala de montaj 
neral și alte sectoare 
bază ale întreprinderii, 
de le sînt prezentate

să 
ge- 
de 

un- 
_ ____ _ cei« 

mai "noi produse realizate 
de colectivul de creație ști
ințifică și tehnică al unita- 
tU'în incinta totrepriuderii 
este expusă o parte din ga
ma de mașini-unelte și e- 
chipamente hidraulice pro
duse de fabrica componen
tă a întreprinderii, utila
je care se remarcă prin 
înaltul grad de universali
tate.

Gazdele informează pe 
înalții oaspeți că datorită 
nivelului tehnic ridicat, ma
șinile textile purtind mar
ca acestei vechi întreprin
deri clujene sînt tot mai 
mult solicitate peste ho
tare, printre țările "importa
toare un loc de seamă o- 
cupîndu-1 Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov 
a felicitat colectivul fabri
cii pentru rezultatele obți
nute și a avut cuvinte de 
apreciere pentru colabora
rea dintre colectivul clu
jean și colectivele între
prinderilor bulgare.

în continuare se vizitea
ză laboratorul de mașini- 
unelte și atelierul' de pro
ducție mecanică — unitate 
de bază a facultății desti
nată practicii propriu-zise 
a studenților.

După vizitarea unităților 
economice și de învățămînt 
superior, coloana oficială 
de mașini străbate din nou 
arterele frumosului muni
cipiu Ciuj-Napoca, îndrep-

încheindu-și vizita 
frumosul oraș de pe Someș, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova, împreună cu 
celelalte persoane oficiate 
române și bulgare, au pără
sit joi după-amiază munici
piul Quj-Na:poca.

Cei doi conducători de 
partid și de stat străbat în
tr-o mașină deschisă arte
rele principale ale munici
piului, îndreptîndu-se spre 
aeroportul iSomeșenî. Din 
nou zeci de mii de 
clujeni salută cu bucu
rie pe* to v a r ă ș i i 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, pe tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova. Răsună puter
nice urale, se ovaționează

în

Sosirea

îndelung pentru conducăto
rii de partid și de stat ai 
celor două țări, pentru dez
voltarea pe mai departe a 
prieteniei româno-bulgare.

în numele oamenilor 
muncii clujeni, tovarășul 
Ștefan Mocuța adresează to
varășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășe
lor Elena Ceaușescu . și 
Liudmila Jivkova calde 
mulțumiri pentru vizita în
treprinsă pe aceste stră
vechi meleaguri românești.

în uratele celor prezențî 
pe aeroport, avionul pre
zidențial decolează, îndrep- 
tîndu-se spre București.

La scurt timp după sosi
rea în Capitală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todo* 
Jivkov, tovarășele Elenă 
Ceaușescu și Liudmila Jiv
kova, împreună oi mem
brii celor două delegații, 
au 
la

plecat cu un tren special . 
Sinaia.

la Sinaia
Cunoscuta stațiune mon

tană Sinaia a intimpinat 
sărbătorește pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, pe tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova,

La coborîrea din tren, to
varășii -Nicolae Ceaușescu . 
și Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova au fost înt îm
binați a de tovarășul 
Cîrcei, prim secretar
Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., președintele 
Consiliului popular jude
țean, care le-a urat, în 
numele tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe aces
te . meleaguri, 
bun

Pe

Ion 
al

gării, numeroși locuitori aî 
frumoasei stațiuni de pe 
Valea Prahovei au aclamat 
îndelung pe cei doi con
ducători de partid și de 
stat.

. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășele Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jîvkova au răs
puns cu prietenie aclama-. 
țiiloT mulțimii.

Coloana de mașini s-a 
îndreptat, apoi, spre reșe
dința 'rezervată distinșilor 
oaspeți.

.... De-a lungul traseului, re
găsim aceeași ambianță en
tuziastă, care
pregnanță trăinicia și pro
funzimea relațiilor româno- 
bu’gare.

relevă cu

venii.
peron, ca

un cordial

șl în piața

onoareaIn
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comu
nist , Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul-

tovarășului 
secretar

gârla, a tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jiv
kova, tovarășul Ștefan Mo- 
cuța, prim-secrelar al Comi
tetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean a ofț-' 
rit, joi, la hotelul „Belvede
re", un dejun, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

19,40 De pe scenele lirice 
ale lumii.
Cadran mondial.
Documentar științific.
Roman foileton : „8a*>- 
tardnt". Episodul 4. 
Telejurnal.
Marți, 10 iunie
Teieșcoală.
Film serial r Dallas —
Compania petrolieră 
Ewing".

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală,.

20,05
20,25
21,15 18,00

pe plaiuri dobrogene. 22,05 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album .duminical 
albumul 
îjj turneu.
Woody, ciocăjiîtoarea 
buclucașă.
P.S. pe 0 pagiaă de' 
ziar.
Caleidoscop muzical- 
distracti v.
Telesporl.

17,15 Șah.
17,30 Film serial: „Patoputl". 

Premiera TV. Ecrani
zare după romanul lui 
Henryk Sienkiewicz. 
Producție a sludiou- 
rildr poloneze în co
laborare cu studiouri
le sovietice. 
Permanent Ia datorie 
— Reportaj cu prile
jul „Zilei miliției". 
Micul ecran pentru 
cei mici. 
Telejurnal. 
Călătorie prin 
mea.

Antena „Cinlării Româ
niei".
Film artistic „Cei trei 
mușchetari". Premieră 
pe tară. Producție a 
studiourilor americane.

22,10 Telejurnal. Sport.
Ltuii. 9 iunie

16,00 Emisiune în limba ma
ghiară. 
1001 de seri.

Cu 
dumtaiya'l...

14,00

14,40

18,20

19,00
19,15

20,55

18,50
19,00 Telejurnal.
19,25 Dosarul energiei

țara

18,30

10,00
11,00

18.50
19 00
19.25

ție a festivalului „Pri
măvara arădeană".
Atenție la... neaten

ție.
Călătorie în lumea 
operei.
Educația sanitară — 
Alimentația in timpul 
verii.
1001 de seri. 
Telejurnal.
La ordinea zilei 
conomte.
Noi, femeile !19,40

20,20 Telecîheinafeca 
ciul

PROGRAMUL Țy

în e-

Cu prilejul aniversării 
a 200 de ani de la naș
terea marelui patriot 
și revoluționar. 
Jurnalul științelor 
al călătoriilor, . 
7-lea continent (LI). 
Telejurnal.
Vineri 13 iunie
Telex. 
Teleșcoală.

Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea loto. 
La volan.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.
Muzică ușoară.
Din 
lor.
Fiim 
Șa". „ . .........
Producție a casei d.e 
filme .5.
Telejurnal.
Sîmbătă, H iunie

9,30 Cuts de limbă spanio- 
6 lă, ■ ’

9,59 Teic'cînemateca (relu
are). .

11,40 'Limba noastră. 
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural —- ări 

tistic — sportiv.
18^5 Săptămîna politică. 
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Călătorie prin țara 

•meac U. r
19,45 Teleenciclopedia.
20.30 Publicitate. .
20/35 Film serial: „Dallas 

— Compania petrolie
ră Ew ing". Episodul

21.25 De pe scenă în arenă. 
Spectacol de varietăți 
înregistrat în arena 
Circului de stat.

22.30 Telejurnal. Sport.

21.30

22,10

16410
16,05
16,30

Ci-
„Mari actori*' . 18,3 a

18,50
19,00
19,25
19,45
20,00

16,25 Curs de limbă 
-jleză.
-tinerar
Clubul

en-
9

16,45 lt
17,10
17,55 Revista

TV.
Almanah pionieresc. 
1001. de seri.
Telejurnal.
Dosarul resurselor 
folosibile. \ 
Ancheta TV.
Teatru TV: „Nu e săr
bătoare în fiecare zi" 
de A. N. Ostrovski. 
Premieră pe țară.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 11 iunie

16.00 Telex.
16,05
16,25

lusitan, 
tineretului, 
social-politică 22,10

20,20

și 
Al

Astăzi,

tezaurul arhive-

artistic: „Bevan- 
Prctnicră TV.

18,30
18,50
19,00
19,25

16,45

17,00

re-
11,50
16,00
16,05

„Mingea de foc". Pre
mieră pe țară. Produc
ție a studiourilor ame- 

■ ■ ricane.
Telejurnal.

Joi, 12 iunie
Teieșcoală. 
Roman-foiletop : 
lardul". 
Telex.
Telex,
Școala la școala 
calități.
Curs de "limbă 
Reportaj pa glob.

16.25
1.6,45 ______ . . ....
17,05 Viața culturală.
18,15

„BaS-

noii

rusa.

22,10

Teieșcoală.
Curs de Limbă germa
nă.
Corespondenții jude
țeni transmit.

I De la Mureș pin* la 
Criș — Sel.ecțîuni dp 
la cea de a X-a edi-

Film documentar — 
Regiunea Kent. 
Desene animate „Sind- 
bad marinarul*1. 
Telejurnal.
La zi, în agricultură. 
Ora tinerelului.
Concursul și festiva
lul cîntecului popular 
„Maria Tănase". 

20,55 Tudor Vladlmirescu —

1.8,35

19,00
19,25
19.40
20,30

Ia TV ■ I
raia „Dimitrie Ki- | 
riac“ —■ Pitești 1980. I 

.20,05 Film artistic : „Omul • 
îără ideMtitate“. Pre
mieră TV. Produc
ție a studiourilor 
bulgare.

21,40 Atelier . de creație 
liter ar-artistică.

16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
16.30 Emisiune în 

germană.
18,20 Tragerea loto.
18,35 Imagini din Suedia.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Reflector.
19.50 Festivalul jnterju.de-

țean de muzică co- 22,05 Telejurnal,

limba
1
I 
i
I 
I ș
i 

.?

Tragerea excepțională Prciwexpres
la care se atribuie ;

> Autoturisme DACIA 1300
e ClȘTlGURl ÎN NUMERAR de 50 000, 

15 000 lei etc.
• EXCURSII in R.S. Cehoslovacia, 

R.P. Ungară sauR.D, Germană și 
Moscova, la Jocurile Olimpice

® Se efectuează 9 extrageri în trei faze
• Se extrag 47 numere
• Ciștigurile se acordă pe 11 categorii
• Biletele seria T (25 lei) vă oferă su

plimentar posibilitatea de a obține 
excursii la Jocurile Olimpice de la 
Moscova — 1980

© Vinzarea biletelor — de luni, 2 iunie, 
pînă simbâtâ, 7 iunie 1980.
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