
JCS- rlHne‘*
SALA E£ L£ -TV"A

PROLETARI Dim TOATE TARILE. tJ-EHTtATÂI-.

Ir

roșu
încheierea vizitei 

oficiale de prietenie 
în țara noastră a 

tovarășului Todor Jivkov
DUMINICA, 8 IUNIE 1980ANUL XXXVI, NR. 8633

■ o

în lumina indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUSESCU,
la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.

■ ' A - . ■

întreținerea, revizia și repararea 
la timp și de calitate a utilajelor- 
un act de conștiință profesională

• In numai cinci zile utilajele au staționat din 
cauza defecțiunilor peste 69 de ore • In acesată pe
rioadă s-ău înregistrat 1897 om/zile absențe, din care 

boală • întreprinderea a 
naționale cu 3939 tone de

826. nemotivate și foi de 
rămas datoare economiei 
cărbune.

Iri ziarul nostru din ziua 
de 1 iunie a.c., informam 
cititorii despre modul cum depinde realizarea sarcini- 
isînt pregătite și organizate 
reparațiile de duminică la 
I.M. Aninoasa, Avînd în 
vedere importanța pe care 
o are în realizarea sarcini
lor de plan folosirea inte
grală și rațională a mași
nilor și utilajelor, am ur
mărit, după o zi de revizii 
și reparații, modul cum au 
funcționat timp de cinci zi
le utilajele; Chiar dacă 
spațiul nu ne permite o 
demonstrație absolută, vom

afirma de la bun început 
că problema cheie de care

lor de extracție, este ÎN
TREȚINEREA, REVIZIA 
ȘI REPARAREA LA TIMP 
Șl DE BUNA CALITATE 
A UTILAJELOR și, legat 
de aceasta, PROBLEMA 
ABSENȚELOR (nemotiva
te, concedii medicale). Con
siderăm că a trecut prea 
mult timp, aproape un se
mestru, ca să mai poată 
fi privite cu îngăduință ze
cile, sutele de ore de 
stagnări datorate defecțiu
nilor electromecanice. Ca
re este de fapt explicația?

Luni, 2 iunie, prima 
de lucru din săptămină 
abatajul mecanizat 
1 din stratul 3 sectorul I, 
unde s-au făcut cu o zi 
înainte revizii și reparații, 
cablul de la combină fiind 
prins între rama secției 
și transportor, s-a strangu
lat. Pînă a fost înlocuit, 
a trecut aproape un 
La abatajul mecanizat nr. 
2, din același sector 
strat, alte’’ defecțiuni-

■ natură electromecanică. Și 
încă ceva: oamenii care 
au fost planificați duminică, 
1 iunie, la revizii nu se pre
zentaseră, ca atare revizia 
s-a executat de către 
altă formație, dar... Tot 
sectorul I, în data de
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Brigăzi fruntașe 
în realizarea 

pianului 
la cărbune

i Consecvenți în reali- 
: zarea sarcinilor de plan, 
; minerii din brigada con- 
; dusă de Tilu .Teacenco, 
î care exploatează un corn- 
: plex mecanizat, au rea- 
: liza't peste Prevederi, de 
i la începutul anului, 8409 
: tone de cărbune. . Numai 
; în această decadă ei au 
i extras peste sarcinile de 
: plan 600 tone. plusul 
! amintit are la bază depă- 
j șirea productivității mun- 
I Cii cu 5000 ikq/post. O 
î altă brigadă caracteriza- 
■ tă prin ritmicitatea cu 
: care Tși realizează sarci- 
; nile de plan este cea con- 
i dusă de Franct.sc Faza- 
i kaș. In perioada care s-a 
î scurs din acest an, a 
ț extras peste plan 7500 
; tone. Hotărîți să-și reali- 
| zez© si în continuare în 
5 mod exemplar sarcinile 
1 de plan, ortacii lui Fran- 
: cișc Fazakaș raportează, 
î la zi. depășirea planului j 
la cărbune cu 36 la sută, 
iar la productivitate cu 
15 2 la sută.

Cuvinte de laudă și 
pentru brigăzile din ca
drul sectorului IV inves
tiții care au. realizat pes
te plan, de Ia începutul 
anului, 135 ml lucrări de 
deschideri. La zi, pe a- 
ceastă lună, plusul este 
de 6 ml. Dintre formați
ile care și-au adus o 
contribuție importantă 
în obținerea acestor suc
cese amintim pe cele 
conduse de Vasile Cer- 
ceza, Alexandru Laszlo, 
Ion Daniel și Nicolae Hu
lu ță.

5
s

Se montează cofiajeîe viitorului bloc 17 din 
peni. Echipa de dulgheri condusă de comunistul Petru 
Almaș s-a fătul cunoscută pe șantierul de construcții 
prin calitatea muncii efectuată.

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 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulga
ria, au semnat, sîmbătă di
mineața, în cadrul unei ce
remonii, care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, 
Declarația comună și 
Acordul-program privind 
direcțiile de bază ale dez
voltării colaborării econo
mice și tehnico-știînțifice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară ..............................

,1990.
La 

pat 
Ceaușescu și 
Jivkova.

Au luat parte

Bulgaria pînă în anul

ceremonie au partici-
tovarășele Elena 

Liudmila

tovarășii

Un moment deosebit în 
programul vizitei oficiale de 
prietenie efectuate în țara 
noastră de delegația de 
partid și de stat a Republi
cii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, l-a constituit mi
tingul prieteniei româno- 
bulgare, organizat sîmbătă 
în Capitală, în Sala Pala
tului Republicii.

La miting iau parte 
de oameni ai muncii din 
treprinderi și instituții 
cureș tone

Participanții la miting
tîmpină sosirea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov cu deosebită căldu-

mii 
în- 
bu-

în-

Sîmbătă, 7 iunie, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a făcut-o 
în țara noastră, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
delegația de. partid și de 
stat a Republicii Populare

Recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile 

Puncte de vedere privind recondiționarea pieselor de schimb
Ing. Iosif Kelemen, directorul I.U.M. Petroșani :

„Nu intră în profilul uzinei noastre, 
dar îi vom ajuta pe cei interesați0

— Noi șîntem o întreprin
dere constructoare de ma
șini miniere și sarcina 
noastră principală este de 
a realiza utilaje moderne, 
de înaltă' productivitate, u- 
șor manevrabile și care să 

. ofere uri grad ridicat de 
protecție a omului în timpul 
lucrului. Pe lingă aceasta 
ne preocupăm de autodotare 
și de mica mecanizare . des
tinate uzinei noastre, de re- 
condiționarea pieselor de 
schimb, de la mașinile-unel- 
te cu 'care sînt dotate ate-

tierele .și halele întreprinde- . 
rii. Pe lingă' toate acestea 
dăm o mină de ajutor și 
întreprinderilor miniere sau 
I.R.IJJ.M.P.-ului în efectua
rea unor operațiuni, a unor 
piese de schimb, pentru, 
re ei nu iu tehnologia 
dotarea necesare.

— Cu alte cuvinte, 
înțelegem că nu vă
cupați de recondiționai ea 
pieselor de schimb ?

— Deocamdată nu ne ocu
păm de recondiționarea pie
selor de schimb pentru uti
lajele miniere. Recondițio-

ca-
Și

să
o-

pre- 
sarcinile 

intrepriri-

năm însă , piese de schimb 
așa cum mai spuneam, pen
tru mașinile noastre. Dacă 
am executa noi rricondițio- 
nările ar însemna să 
luăm din 
LxM.UVM.P.-uiui
dare care este creată spe
cial pentru repararea și în
treținerea utilajului minier 
iar noi ne-am transforma 
înțr-o unitate de reparat.

Interviu realizat de
Dorin GHEȚA

(Luutinuare m pag. a 2 a)

Ilie Verdeț, Stanko Todo
rov, alte persoane oficiale 
române și bulgare.

După semnare, în apla
uzele celor prezenți, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov și-au strîns 
mîinile călduros, s-au îm
brățișat cu prietenie.

în cadrul aceleiași cere
monii, au mai fost semnate: 
Protocolul privind coordona- 
ea planurilor economiilor na
ționale ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Bulgaria pe perioa
da 1981—1985, de către to
varășii Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru ai 
guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, și Andrei Lukanov, 
membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. ai 
P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
Programul de colaborare

culturală și științifică între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Bulgaria pe perioada 1981— 
1985, de către tovarășele 
Sttzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste, și Liudmila Jiv- 
kova, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Comitetu
lui pentru Cultură.

în încheierea, solemnită
ții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jiv
kov au închinat o cupă de 
șampanie pentru întărirea 
continuă a prieteniei româ- 
no-bulgare, pentru dezvol
tarea tot mai intensă a co
laborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, 
în folosul și spre binele lor, 
al cauzei păcii, securității 
și coperărîi în Balcani, în . 
Europa și în întreaga lume.

prieteniei româno-bulgare
ră, Cu sentimente de dra
goste și stimă, cu intensă 
bucurie, expresie a satisfac
ției deosebite a întregului 
nostru popor față de rezulta
tele fructuoase ale 
dialog la nivel 
no-bulgar.

Se scandează 
rare, minute 
„ Ceaușescu—-Jivkov!", 
me devenite simbol al prie
teniei dintre cele două Țări 
și popoare.

In această atmosferă en
tuziastă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
iau loc în prezidiu.

Se află, de asemenea, 
prezidiu

noului 
înalt româ-

cu înîlăcă- 
în Șir, 

nu-

în
tovarășa Elena

în’frunte cu tova.Bulgaria, 
rășul Todor Jivkov, prini- 
secretar al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Vizita înalților oaspeți 
bulgari a reprezentat; prin 
întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, un nou și 
important moment în cro-

Ceaușescu, tovarășa Liudmi
la Jivkova, membrii dele
gațiilor celor două țări, alte 
persoane oficiale române și 
bulgare.

In sală, sînt prezenți mem
bri ai C.C, al P.C.R., 
Consiliului de Stat și 
guvernului; conducători de 
instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, perso
nalități ale vieții științifice 
și culturale, generali.

Participă șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați 
la București.

Fundalul scenei sălii Pala
tului este dominat de por

ai 
ai

(Continuare în pag. a 4-a) 
»

Todor Jivkov
nica bogatelor legături de 
prietenie și bună vecină
tate dintre România și_BuI- 
garia, deschizînd perspec
tive ample dezvoltării neîn
trerupte a relațiilor de strîn- 
să colaborare și cooperare 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în avan
tajul reciproc, în folosul 
cauzei generale a păcii și 
socialismului.

(Continuare in pag. a 4-a)
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„Luna manifestărilor politico-ideologice, 

cultural-educative și sportive"

• In dimineața zilei
de astăzi (ora 10,30), Tea
trul de comedie București 

susține, în compania artiș
tilor amatori ai Casei de 
cultură din Petroșani, un 
spectacol de varietăți in
titulat „Culese de la noi". 
După amiază (ora 19,30), 
tot pe scena . din Petro
șani, artiștii bucureșteni 
vor culege aplauze cu sa
vuroasa comedib a dra
maturgului american
Thornton Wilder „Peți- 
toarea".

• Studioul cinemato
grafic „Al. Sahia" din 
București va împlini, în 
curînd, trei decenii de e- 
xisteriță, jubileul va fi 
marcat în Valea Jiului 
printr-o serie do manifes
tări educative cu filmul

documentar în sălile de 
apel ale întreprinderilor 
miniere, în alte întreprin
deri și școli din Petro
șani. Printre acestea 
amintim galele de filme 
de educație sanitară, la 
Fabrică de tricotaje (mar
ți, ,ora 15), de informare 
politică și protecția mun
cii, la Șantierul nr. 2 
Livezeni al LC.M.M. fo
ra 17,30). Miercuri (ora 
14), elevii Liceului in
dustrial vor viziona la 
cinematograful, „7 Noiem
brie" pelicule1 documenta
re despre orientarea pro
fesională, educația pa
triotică și revoluționară, 
în vreme ce la I.M. Live
zeni (ora 11,45) vor rula

(Conlinuare in pag. a 3-a)
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preo- 
a co
de la 
mobț-

Partc , integrantă a vieții 
de partid, învațăminlul po
litico-ideologic pste condus, 
îndrufnat și controlat cu 
răspundere și competență 
de căire comitetul și organi
zațiile de partid. Această a- 
firmăție are la bază 
cuparea permanentă 
miletului de partid 
I.M. Paroșeni pentru
lizarea și conștientizarea 
comuniștilor in scopul înde
plinirii hotărîrilor Congre
sului al Xl.I-lea al partidu
lui, a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lu
cru de la C C. al P.C.R. Re
zultatele . econpniico-finan- 
ciare obținute de colectivul 

■ . j . srllrsă
ne

noslru în perioada 
din acest, cincinal 
dreptățesc să afirmăm 
munca
că,
mintul politico-ideologic 
contribuit la ridicarea 
ciențeî muncii noastre, 
nivelului de conștiință

în
că

politico-organizaîori- 
dezb.iterile din învăță- 

a u 
e!i- 

a 
,al 

membrilor de partid. Astfel, 
pe primele 5 luni ale anului 
1980 au fost extrase aproape 
6 000 tone de cărbune pes
te plan, iar de la începutul 
cincinalului 32 000 tone, 
producția netă valorică 
fiind realizată m proporție 
de 1.03,7 la sută, cu x> redu
cere a cheltuielilor materia
le de producție de 6,70 lei 
pe tona de cărbune extras.

In anul de învâțămînl po
litico-ideologic 1979—1980 
dezbaterile din cele 18 
cursuri, tematica aboidată, 
pregătirea propagandiști tor, 
materialul documentar folo
sit, stabilirea zilei învăță- 
mîntului au contribuit la 
legarea mai slrînsă a pro
blematicii politicii generale 
a par.idul.ui de activitatea 
practică a comuniștilor.

Atît in perioada anului 
de studiu, cit și acum cu 
prilejul convorbirilor reca
pitulative, în toate cursurile 
învățămîntuluL politico-ideo
logic dezbaterile sînt orien
tate spre problemele 
mai importante pe baza 
cinilor ce ne revin din 
cumentele Congresului 
Xll-lea al partidului, 
cuvinterile
Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirile de lucru de la

cele
sar- 
do- 

al 
din 

tovarășului

(Urinare din pagina I)

Legă mint de credință
pețească nici un efort, la 
nevoie nici viața, pentru 
a îndeplini în continuare 
sarcinile ,ce le revin.

Organele de miliție, din

Eveniment de o excepția- Pornind de la necesitatea 
nală • importanță în 
organelor de miliție, împli- lor, a ordinii de drept, 
nirea a 31 de ani de la cre
area de către partidul și 
statul nostru a 
populare, ne prilejuiește un 
moment de retrospectivă a 
activității fructuoase desfă
șurată în slujba poporului.. 
Bărbăția, curajul, dîrzenia 
și eroismul s-au manifestat 
permanent in activitatea co
tidiană a oamenilor ordinii 
publice, ștrăjuind cu vigi
lență, împreună cu cele
lalte organe de stat, mun
ca și viața cetățenilor, 
avuția națională, întărirea 
și apărarea legalității, pre
venirea și combaterea in
fracțiunilor, a oricăror aba
teri de la normele de con
viețuire socială. însuflețiți 
de nobilul ideal pe care îl 
slujesc, călăuziți de ideile 
profund umanitare de e- 
chitate și dreptate ce ema
nă din Programul partidu
lui, cadrele miliției mun
cesc cu abnegație pentru 
îndeplinirea îndatoririlor 
față de patrie.

Sarcinile și indicațiile de
osebit de prețioase, izvo- 
rîte . din documentele 
partid, au o puternică 
rîurire dinamizatoare 
pra cadrelor de miliție, mo- 
bilizîndu-le pentru aplica
rea cu strictețe a măsuri
lor stabilite de partid și 
de stat pe linia orientărilor 
și îndrumărilor date de 
secretarul general al parti
dului, comandantul nostru 
suprem, tovarășul N1COLÂE 
CEAUȘESCU, pentru asigu
rarea creșterii eficienței 
muncii de prevenire a acte
lor antisociale, pentru res
pectarea strictă a legilor.

viațarespectării neabătute a legi- ,
Cif/ 

o condiție a progresului 
multilateral ai patriei, ca- _ .

miliției:' dre.le de miliție, prin în- Valea Jiului ygr depune e-
treaga lor activitate asi- forturi sporite pentru înde- 
gură respectarea strictă a 
Constituției,- a legilor țării.

feră cit mai prielnică sefni- 
narnlor recapitulative s-a 
indicat propagandiștilor să 
înceapă tema cu un cuvînt 
introductiv, punctând prin
cipalele probleme spre care 
vor li orientate discuțiile...

C.C. al P.C.R. din februarie 
și mai 1980 privind mobili
zarea întregului potențial u- 
măn și material la realiza-, 
rea indicatorilor cantitativi 
și calitativi ai‘planului eco-

.■ ---- ------,------- -- ------ - — : - - -7 —
bune. In acest Scop âm stă- Se vor referi la ultimele e- 

‘ bilit o scrie de masuri care 
vor sta în atenția noastră 
în vederea desfășurării in 
bune condițiuni a convorbi
rilor recapitulative în toate 
cursurile de învățământ. 
Voi enumera Câteva din a- 
cesle măsuri: membrii orga
nului nostru de , partid au 
fost repartizați pe cursuri 
contribuind la lămurirea și 
înțelegerea problemelor
puse iu discuție, dezbaterile 
vor ii oriemate în așa fel 
îneît sa constituie .cadrul 
adecvat în care cursanții 
să-și poată valorifica din 
plin cunoștințele acumula
te; vom organiza îrilîlniri ale 
propagandiștilor la punctul 
de documentare poiitico-i- 
deologică pentru pregătirea 

de
vor

nomic, a producției de căr-

temelor și a planurilor 
dezbateri, planuri care 
avea în vedere conținutul 
de idei și subordonarea lor 
spre scopul final •— Însuși
rea aprofundată a 
partidului.
rea temeinică a 
lor ne-am gindit să orientăm 
cursanții să abordeze temele 
în strinsă legătură cu via
ța, cu preocupările lor în 
vederea îmbunătățirii acti
vității politico-economi ce 
pe cate o desfășoară pro
pagandiștii, cu sprijinul 
b.o.b. vor sta de vorbă, mai 
ales, cu acei cursanți care 
mtimpină greutăți in asimi
larea cunoștințelor ajutîn- 
ou-i cu materialele de stu
diu necesare; cursanților le a 
fost indicată din timp bi
bliografia pentru studiu, în 
special 'documentele Con; 
greșului al Xll-lea și cuvm- 
i.irite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, 
pentru propagandiști vom 
asigura material documen
tar cu sarcinile economice 
pe acest an atît la nivel 
de întreprindere cit și sec
tor și cniar brigadă, planșe 
care să cuprindă ideile prin
cipale ale temei puse in 
dezbatere, grafice, diapoziti
ve. Pentru a crea o. almos-

politicii
Pentru orgăniza- 

dezbateri-

venimente politice interne, 
cuvînlări ate tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru a 
atrage atenția cursanților
asupra ideilor esențiale 
cadrul dezbaterilor, de 
dîncirea cu prioritate a 
lor mai actuale aspecte 
temei respective, 
în 
să .... ... . .
tru perfecționarea activității 
politice, economice și educa
tive.

Considerăm că ; succesul 
dezbaterilor recapitulative, 
depinde în mare măsură de 
modul cum ne vom ocupa 
do această acțiune, de pri
ceperea cu care propagan
diștii se vor pregăti, insis
tând pe realizarea unei strân
se legături 
teoretică 
contribuția 
să o aducă
la realizarea mărețelor sar
cini trasate do Congresul al 
Xll-lea al partidului, pentru 
a ne spori aportul la înflo
rirea și prosperitatea patriei 
noastre

din 
a- 

ce- 
ale 

solii ițind 
același timp cursanților 
Vină cu propuneri pen-

intre activitatea 
și practică, pe 
pe care trebuie* 
fiecare comuniști

socialiste.

Mihai STANCU, 
secretar adjunct cu 

propaganda la I.M. Paroșeni

Ec.

după 25 de ani

de 
în- 

asu-

plinirea la cote calitativ su- 
- porioire a sarcinilor ce le 

a drepturilor; și., intereselor revin din hoțărîrile Congre
sului al Xll-lea, din ordi
nele și indicațiile secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu., 
cu privire la dezvoltarea 
capacității lor de acțiune, 
în vederea prevenirii in
fracțiunilor și apărării cu 
fermitate a înaltelor co
mandamente ale societății 
noastre.

Făcîndu-și legămînt de 
credință în continuarea. tra
dițiilor de luptă și mun
că, ofițerii și subofițerii de 
miliție, probează cotidian 
dăruirea de sine, devota
mentul, curajul, dîrzenia, 
puuînd mai presus de orice , - 
interesele generale ale po
porului, pășind încrezători 
pe drumul deschis de 
partid, pentru edificarea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Lt. col. Emil CICIC, 
Comandantul Miliției 

municipiului Petroșani

legitime ale fiecărui cetă
țean, acțibhînd cu intransi
gență pentru înlăturarea 
oricăror abuzuri și 'ilegali
tăți.

Z.1UA MILIȚIEI

Cu prilejul sărbătoririi 
Zilei miliției, al celui de al 
31-lea an de existentă și 
muncă neobosită consacra
tă intereselor revoluției so
cialiste, cadrele de miliție 

de 
tova- 
A E 

co

raportează conducerii 
partid și de stat, 
roșului NI C OI. 
CEA U Ș E S C U, 
inahdantul nostru suprem, 
întregului popor că, pe de
plin conștiente de răspun
derea pe care o au în fața 
partidului și poporului de 
a apăra ordipea și liniștea 
publică, proprietatea socia
listă, bunurile fiecărui .ce
tățean, viața, libertatea și 
demnitatea persoanei, sînt 

. ferm hotărîte să nu precu-

întreținerea, revizia și repararea 
la timp și de calitate a utilajelor

(Urmare din pagina 1)

Ieri, la Institutul de mi
ne din Petroșani și-au dat 
întîlnire, după 25 de ani 
de la absolvirea facultă
ții,. absolvenții din promo
ția 1955 a I.M. Petroșani. 
Din această promoție fac 
parte numeroși ingineri 
care și-au adus o contri
buție substanțială la dez
voltarea mineritului Văii 
Jiului și al țării. Printre 
absolvenții de acum 25 de 
ani se află și tovarășul 
Ion Ciucu, prim-secretar 
al Comitetului județean de

partid, revenit în județul 
Hunedoara după ce ani 
de-a rîndul și-a desfășurat 
o prodigioasă activitate 
în alte centre miniere din 
țară.

Prilej de bilanț al unei 
perioade îndelungate de 
muncă, întilnirea le-a dat 
posibilitatea foștilor absol
venți să viziteze fostele 
săli de curs și labora
toare, să-și reîntîlnească 
profesorii și să participe 
la cel mai emoționant mo
ment : ora festivă.

Sîntem de acord și execu
tam cniar unele operațiuni 
pe care dînșii nu au cu cine 

-șl cu ce le executa. Valoa
rea lor intră in realizările 
noastre, dar numai ca valoa
re, nu șf ca structură de 
plan. Noi avem linii tehno
logice, unde construim pie
sele necesare utilajului mi
nier, iar pentru a le recon
diționa trebuie să creăm alte. . 
linii paralele, ceea ce ar 
însemna să imobilizăm me
seriași și .așa mai departe. 
Or, nu cred că este in in
teresul întreprinderii și al 
economiei Văii Jiului, în ge
nera), 'șa mergem cu două 
limi paralele una pentru 
piese noi și alta pentru a 
recondiționa Pe cele vechi 
și uzate. Și asta în condițiile 
în care Combinatul minier 
Valea Jiului are o întreprin
dere specializa tă in repara
ții și întreținere.

Tovarășe diiector,

spuneați că nu vă ocu
pați de recondiționarea 
pieselor de schimb pen
tru utilajele miniere 
„deocamdată".

—- „Deocamdată", așa am

pînă nu demult ați fost 
și inginer șef electrome
canic de mină i

— Aș dori să fie consem
nate și înțelese dctar ca pă
reri și nu ca sfaturi cele

de schimb și dirijarea aces
tora spre cei specializați în 
recondiționarea lor, iar cele 
care nu pot fi recondiționate 
să urmeze calea știută, spre 
unitățile de colectare ița 
metalelor vechi. Toate a- 
cestea trebuie bine gînditej <• a i • • cesiea ireouie ome ginane,Nu intra în profilul uzinei sbo.~i.imii, «o. 

noastre, dar îi vom ajuta
pe cei interesați**

sar-
cu-
ca

to

spus, pentru că în perspec
tivă nu șiim dacă nu ne va 
revepi și noua această 
cină, dacă nu ne-o va 
prinde centrala noastră 
poziție de plan.

— Cum ați vedea
tuși organizată această 
activitate de recuperare, 
recandiyionure și refolo- 
sire a pieselor de schimb 
pentru utilajele miniere, 
ta nivelul întregii Văi, 
pornind și de la faptul că

ce voi spune în continuare. 
Consider că este necesară 
o centralizare și o dirijare 
competentă a acestei activi
tăți și nu lăsată la bunul 
plac al fiecărei întreprinderi 
miniere cu atît mai mult 
cu cit recondiționarea pie
selor de schimb presupune 
uneori tehnologii noi, dotări 
speciale și oameni bine ca
lificați. Trebuie organizată 
temeinic dezasamblarea uti
lajelor, sortarea pieselor

nomice rentabile, în condi
țiile când- o piesă de schimb 
recondiționată cu toate ser
viciile auxiliare — evacua
rea utilajului din subteran; 
dezasamblarea, sortarea păr
ților componente, transpor
tul acestora Și inclusiv re
condiționarea lor — trebuie 
să fie mai ieftină decît ,o 
piesa de schimb nouă, dar 
să aibă aceleași: calități 
funcționale. Nu-i simplu, 
nu-i ușor dar este pe deplin 
realizabil. Noi, ca întreprin
dere constructoare de ma
șini, sîntem gata să-i spri- 
juiim, în condițiile amintite 
pe cei care au nevoie 
serviciile noastre.

ri e

s-au defectat pompele de 
înaltă presiune și... alte 
trei ore de stagnare. De
fecțiuni cauzate din negli
jență sau nepricepere au 
mai fost înregistrate și la 
sectoarele II și III. Prac
tic, în săptămîna care s-a 
încheiat, în fiecare zi, în 
cadrul fiecărui sector; s-au 
înregistrat defecțiuni. De
fecțiuni care, pe lingă al
te repercusiuni au făcut 
ca sectoarele să rămînă 
mult sub plan. Bunăoară, 
sectorul I cu 2197 tone căr
bune, 
bună linie de front;
torul II, cu 457, sectorul 
III, cu 294,> sectorul lv 
cu 142 și sectorul V cu 
849 tone rămase sub plan. 
Nu ne-am propus să inven
tariem toate aspectele ne
gative, dar un lucru este 
clar: in numai cinci zile, 
utilajele au staționat din 
cauza defecțiunilor electro
mecanice : peste 60 de 
ore, cel puțin -așa 
rezultă din evidența pe ca
re o ține dispecerul. Asta 
fără să mai amintim de mi
cile întreruperi accidenta
le. In această situație mai 
poate fi vorba de calita
tea lucrărilor, de realizarea 
in mod exemplar a sarci
nilor de plan? Așa stînd 
lucrurile, trebuie să amin
tim că activitatea de în
treținere, revizie și repara
ție este un act de conștiin
ță profesională, de care tre
buie să dea dovadă între
gul personal muncilor al 
întreprinderii.

Uri alt aspect negativ' ca
re a condus la nerealizările 
amintite este cel al absen
țelor. în perioada analizată . 
(adică în cinci zile) la mina 
Aninoăsa s-au înregistrat 
peste 1897 zile/om absen
țe, din care concedii 683 
(nu este oare prea mare 
proporția?), 826 nemotiva-

care au 
situație 

cadre din

sector cu cea mai
sec-

te și foi de boală. Dacă fa
cem un simplu calcul ne 
convingem că, de fapt, da
că aceste absențe erau 
prestate în abataj, mina își 
realiza sarcinile de plan,' ba- 
chiar- le depășea.

Firesc,- cauzele 
generat această 
le-am discutat cu
conducerea sectoarelor și a 
minei. .Spicuim din discuți
ile purtate. Ion Borcea, 
maistru principal, secreta
rul comitetului de partid, 
sectorul I : „Indisciplina. 
Există, din păcate, multă 
indisciplină". Emanoil Bucur, 
inginer electromecanic, ad
junct șef sector: „Pentru 
buna întreținere și exploa
tare a utilajelor, este nece
sar ca și lucrările miniere > 
să fie corespunzătoare". Ion 
Vasile, inginer șef electro
mecanic al întreprinderii:

- „Avem multe lipsuri la ac
tivitatea electromecanică ; 
ele «instituie însemnate re
zerve, pe care ne străduim 
să le valorificăm". loan Al- 
bescu, secretarul comitetu
lui de partid pe mină : „Re
cent am făcut împreună cu 
șefii de sectoare o analiză 
a posibilităților de realiza
re a sarcinilor de plan, un
de s-a desprins faptul că 
pînă la finele lunii iunie, 
toate sectoarele își vor re
aliza planul de producție", 

în concluzie, nerealizările 
la producția fizică în săp- 
tămîna care s-a încheiat se 
datoresc neregulilor legate 
de respectarea regimului de 
exploatare a] utilajelor, sla
bei calități a reviziilor și 
reparațiilor și, de ce să n-o 
spunem, numărului mare de 
absențe nemotivate. Este a- 
devărat, aceste lucruri nu 
se pot rezolva peste noap
te, dar ele constituie re
zerve însemnate de reali
zare a planului de extrac
ție și de operativitatea cu 
care sînt rezolvate, depinde 
soarta producției viitoare.

• încheierea anului 
SORI IV ȘCOLAR, in ora
șele Pețrila, Vulcan și . Lu
peni are loc azi, începînd 
cu ora 9, încheierea anului 
sportiv școlar, 
țională defilar 
lor, vor urma 
și întreceri sportive.

• DUBLAREA CAII FE-

După tradi- 
a sportivi- 

U'anons'rații-

RATE. în zona dintre Li- nelor prin magazinul aii- 
vezeni și Petroșani au în
ceput lui rările de amena- 

a terasamenlului pen- 
dublarea căii ferate.
REPROFILARE. Ihilta- 
comercială 310 „GOS

PODINA", de lingă restau
rantul „Minerul" din Petro
șani va fi reprofilată in 
rotiserie, urmând ca produ
sele laboratorului de pre
parate reci și semiprepa- 
rate să fie oferite gospodi-

jare 
nu

tea

mentar nr. 5, arlat în apro
piere.

• LA PETRILA. Unitatea 
nr. 38 electrice, responsa
bil Maria Duminică, își de-, 
pășește sarcinile de plan 
lună de lună. „Secretul" a- 
cestor realizări este buna 
aprovizionare, servirea 
promptă și civilizată a ce
tățenilor din partea între
țin iui personal lucrător, îp- 
tre care amintim pe luliana

Schmidt, Rozalia Macbrie, 
Păuna Popescu, Ileana 
Boros..

• CONCURS. Astăzi, la 
ora 10, în sala teatrului 
de . stat din Petroșani are 
loc concursul „Argheziană", 
ia care participă elevi de 
la liceele din Valea Jiului. 
Concursul este organizat de 
comitetul municipal al 
U.T.C. și de Teatrul de stat 
„Valea Jiului".

• SE ASFALTEAZĂ O

NOUĂ STRADA. în cartie
rul Vîscozâ din Lupeni a 
început asfaltarea străzii ce 
face legătura cartierului de că schimbul de experiență 
locuințe format din blocurile va contribui la diversifi- 
K-4, K-5, A-3, A-4, A-5 și 
altele cu șoseaua naționa
lă. Lucrarea se realizează 
din prevederile bugetare 
ale consiliului popular al 
orașului Lupeni.

• SCHIMB DE EXPERT- 
ENȚA. Un schimb de expe
riență s-a desfășurat joi în-

tre lucrătorii laboratoarelor 
de preparate culinare din 
Petroșani și Lupeni. Sperăm

carea și îmbunătățirea ca
litativa a sortimentelor cu
linare. I

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUȚ
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Citind o carte (1)
De la Zalmoxis la Genghis-Han

De Mircea Eliade

„Luna manifestărilor politîco-ideologlce, 
cultural-educative șl sportive"

(Urmare din pag. 1)
Apărută la Paris acum 

zece ani, ajunsa lucrare de 
referință în munca grea 
și nelipsită de riscuri a 
tracologilor și etnologilor 
noștri, 
inîinile noastre, 
în istoria religiilor, 
fesorul Mircea. ~ 
consacrat multe 
limpezirii unor 
neclare, dînd interpretări 
surprizătoare, dar fertile 
unor probleme ale istoriei 
noastre vechi. Rod al unei 
prestigioase documentații 
și nu mai puțin a unei 
munci de selectare, ordo
nare și interpretare a 
datelor, lucrarea încearcă 
și reușește o performanță 
nu ușor de atins: într-o
lume relativ săracă a in
formațiilor literar-istorice 
despre strămoșii noștri 
daci și religia lor, să cons
truiască un sistem 
menit să faciliteze înțele
gerea problemelor 
cuție. Iată așadar pentru 
început o încercare de 
răspuns la întrebarea: de 
unde vine numele dacilor? 
Autorul avansează 
ipoteze; una din ele 
cele mai 
și anume 
tinde că 
în limba frigiană 
Prin urmare dacii 
numesc pe ei înșiși lupi, 
ori cel puțin asemănător 
lupilor. Ritul de inițiere 
militară a tinerilor ajunși 
la vîrsta bărbăției semni
fica tocmai acest lucru ;

iat-o . ajunsă și în 
Specialist 

prb- 
Eliade a 

eforturi 
aspecte

coerent

în dis-

cîteva 
are 

numeroase șanse 
aceea care pre- 
dâos înseamnă

— lup. 
se de-

gur conștienți de raportul 
între lup și război: dova
dă simbolismul stindardu
lui lor". Este întrutotul

preschinibarea lor spiritua
lă în lupi.. Texte iraniene, 
indiene, informații privi
toare la vechii germani și 
greci lasă să se întrevadă posibil ca epitetul ritual 

. că un asemenea ritual era ......................... .. -
cunoscut și în alte părți.
Legenda privitoare 
descendența romană 
întemeierea Romei asigură 
lupului un loc cu adevărat 
vizibil. Din reprezentări

la 
Și

războinic să fi fost un im
portant factor de mobiliza
re pe timpul întinderii ma
xime a statului ; întemeiat 
de Burebista. Vechimea 
complexului religios al lu
pului se găsește în afara .

2050 de ani
de la formarea

primului stat dac 
centralizat

și

cunoscuteclare și bine .... .... 
știm că stindardul dacilor 
înfățișa un cap de lup. 
Este foarte adevărat, acest 
cap era purtat de un trup 
de balaur, dragon, aspect 
asupra căruia Mircea Elia
de nu insistă; rămîne fapt 
că lupul reprezenta sem
nul, emblema unei confre
rii războinice care se dorea 
răbdătoare, tenace, agresi
vă, precum eponimul ei. 
„Etapele procesului .

spune Mircea Eliade — prin 
care apelativul unui grup 
a devenit numele unui 
întreg popor ne scapă", 
dar, continuă mai departe 
autorul, „dacii erau desi-

independent
discuției. Statuete de lup 
și dansatori cu mască de 
lup au fost găsite în am
bianță neolitică. Pînă în 
zilele noastre s-a perpetuat 
un dans al inițierii război
nice — călușarii, iar jocul 
cu măștile — capră, lup, 
cal, ne ește apropiat și îl 
vedem la fiecare sărbăto
rire a Anului nou. Foarte 
interesantă și aceasta dă 
înțeles titlului cărții, este 
legătura pe care Mircea 
Eliade o face între mitul 
genealogic roman — Romu
lus și Remus crescuți 
lupoaică, lupul dacic și 
a treia apariție a. 
simbol Pe cerul

de 
o 

acestui 
istoriei

noastre: întemeierea prin
cipatelor române, după
marile invazii ale lui 
Genghîs-Han care procla
ma drept strămoș al său. 
lupul cenușiu unit cu o 
căprioară... Era de aștep
tat ca într-o asemenea lu
crare să-țf-,- găsească spațiu 
un important capitol privi
tor Ia religia dacilor. Ar
gumente, opțiunile pentru 
o poziție sau alta, interpre- 

în 
Du- 

magis- 
traco- 

care

țările și-au găsit loc 
discuțiile științifice.
cînd mai departe 
tralele deducții ale 
logului I. I, Russu, 
afirma pentru Zalmoxis un 
caracter de 
mîntului" 
încearcă să
tura zeului și cu aceasta 
implicit a cultului. Anali- 
zînd știrile literare (de alt
fel sărace și echivoce) a- 
junge la concluzia că Zal
moxis repetă pe pămîntu- 
rile noastre vechea, temă 
iraniană a ocultației și e- 
pifamiei (moarte și înviere 

■ rituală). Coborîrea lui Zal
moxis într-o peșteră, ră- 
mînerea lui acolo un timp 
și reapariția. — toate a- 
cestea au un caracter mi
tic și semnifică, în ultimă 
instanță, procesul veșnicei 
deveniri.

„Zeu al ■ pă- 
Mircea Eliade 
sesizeze struc-

(Va urma)

Viorel MORARU2>e !a o duminicii ta alta

.., electroniștii bulgari au 
realizat un computer care 
reproduce vorbirea, fiind 
capabil să redea oral, orice 
text scris, chiar și cele mai 
grele cuvinte, în zeci de 
limbi ? Avantajul noului a- 
parat, constă în faptul că 
nu necesită un mare volum 
al memoriei, avind totodată, 
posibilitatea îmbinării mai. 
multor sunete, intonații și 
accente. Computerul va a- 
vea largi întrebuințări 
economia națională, in 
ință și tehnică.

...un arhitect vienez 
autorul unei invenții de o 
deosebită semnificație în 
condițiile actualei crize 
mondiale a energiei: mo
bila calorifer? Arhitectul a 
avut ingenioasa idee de a 
monta între panourile de 
lemn și foliile de placaj ale 
mobilierului o fină rețea 
din fire de aramă, izolate 
cu ajutorul unei paste spe
ciale, termoconducloare. 
Rețeaua se încălzește cu un 
curent de la prizele bana
le din locuințe, prevăzute 
cu transformatoare care re
duc tensiunea electrică la... 
12 volți. Temperatura ob
ținută, reglată de termoșta- 
te, nu depășește 35 grade 
Celsius. „Mobila-calorifer" 
face de prisos încălzitul 
clasic, permițînd importante 
economii de energie.

in
ști-

este

...studiind interjecțiile fo
losite în diverse limbi ale 
globului, un profesor a a- 
juns să aibă o valoroasă 
„colecție" în acest domeniu, 
interesantă mai ales sub a- 
speclul comparării diverse
lor forme interjecționale fo
losite în lume pentru reda
rea acelorași fenomene ? 
Iată spre exemplu în An
glia. pentru scurgerea lichi
dului înlr-o sticlă se excla
mă „giag-glag", în China 
„glob-glob, krul-kruk, în In
donezia „bul-bul“ în rusă, 
iar în spaniolă „tot-tot-tot“

filme documentare despre 
realitățile 
liste.

României socia-

„Nedeia vulcăneană"

Astăzi, 
șaptea zi 
căriene", sini programme 
festivitățile de .încheiere 
a ediției a VllI-a, care 
se vor desfășura pe ga
zonul stadionului 
rul“ din Vulcan, (în 
•de timp nefavorabil, 

.. clubul sindicatelor).
Continuare, formațiile 
tistice din municipiu

în cea de-a 
a „Nedeii vul-

Mine- 
caz 

la 
In 

ar
și 

județ vor participa la pa
rada portului, obiceiuri- 

. lor și cântecului popular. 
La vremea prînzului, ba
za de agrement „La Brazi" 
va deveni amfiteatrul na
tural al desfășurării pro
gramului artistic „Cînțec, 
joc și voie bună", cu ca
re prilej oamenii muncii

aflați lă iarbă verde își 
vor îndrepta preferințele 
spre muzica populară și 
ușoară, vor putea urmări 

-evoluția dansatorilor sau 
grupurilor folclorice care 
reînvie obiceiuri tradițio
nale. In „Țîrgul meșteri
lor populari" vor fi pre- 
zenți ceramiști din jude
țele limitrofe. Vă invi
tăm să admirați piesele 
realizate de creatorii Bor
za Valea și Gheorghe Ne- 
dea, olari din satul Obîr- 
șa, comuna Tomești, ju- 
dețul Hunedoara. Sîntem 
informați că lucrătorii de 
la I.C.S. Mixt Vulcan au - 
luat toate măsurile pen
tru a asigura o servire 
ireproșabilă, punînd Ia 
dispoziția participanți- 
lor la marea sărbătoare 
o gamă largă de produse 
culinare și bere. Odată 
cu invitația de a „partici
pa la această .tradițională 
sărbătoare a meleagurilor 
jiene vă dorim petrecere 
plăcută. (Ion VULPE)

Cronică rimată

Ce ne facem fără fotbal ?

(pare a ii cea mai origina
lă). Pocnetul unei arme este 
redat în 
„pan-pan", 
neză prin 
iar în
„bac-vum"

franceză prin 
în rusă și polo- 

„pif-pif“ și 
japoneză 
etc.

„bah“ 
prin...

.«.cea mai lungă 
dintr-un document 
conține 1 344 de cuvinte 51 
virgule, 28 paranteze, 13 }i- 
nioare și 63 alte semne de 
punctuație ? Și poate fi ci
tită într-un proiect de lege, 
redactat de un grup de par
lamentari ai statului austra
lian Tasmania, referitor Ia 
controlul prospecțiunilor 
petrolifere din largul ocea
nului.

frază 
oficial

Cules de 
ing. Hie BREBEN

■ "

Primul avion solar
Paul Mac Cready, „părin

tele" avionului cu pedale, 
a prezentat la Los Angeles 
ultima sa invenție: primul 
avion propulsat doar cil 
ajutorul energiei solare, de
numit „Gossamer Penguin"

Aparatul, care. a zburat 
deja la joasă altitudine pe 
mici distanțe, nu cântărește 
decît 22,6 kg și are o des
chidere a aripilor de 
metri, fiind echipat 
18 000 celule solare..

Mac Cready și-a declarat

22
cu

intenția de a construi 
model mai puternic, „ 
Challenger", 
copere distanța de 160 km, 
iar ulterior, de a efectua u» 
zbor internațional.

Inventatorul a admis că 
acest tip de aparat nu este 
de utilitate practică 
și deci nu crede în 
avionului .solar, dar, 
el, experiențele vor 
ța cercetările asupra extin
derii ariei aplicațiilor posi
bile ale energiei solare.

un
Solar 

capabil să a-

directă • 
viitorul 
a spus 
încura-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I

Ploi de plumb, bacoviene, «ne-risoțesc cotidian
Mai prindem un pic de soare (cam puțin în acest ani) 
Uite-așa ne trece vremea, între-un vînt și două ploi, 
Care-n străzi și cartiere, nasc „troiene" de... noroi! 
Problema cea mai spinoasă, ce frăinintă mii de vieți 
In această perioadă, nu e ploaia, cum credeți 
Ci, așa
Pentru

Oameni

Tocmai

cum știm cu toții, s-a sfârșit campionatul 
care-au suferit plozi, sugari, copii
copți, pensionari, sau într-un cuvînt, tot., 

natul.
am aflat deunăzi că . „Jiul" se odihnește la 

mare
Insă, parcă-i un făcut, ei fac plajă... fără soare 
Probabil că și acolo au promoție de... rsoare 
După cum s-au comportat acasă și-n deplasare 
Apa mării e-ncălzilă tot în;funcție de... meci 
Cum ne-au necăjit pe noi... una caldă, două reci 
Dar, așa cum spun băieții, cu capriciile lor 
Lipsa din localitate naște un oftat în cor 
Cine ne mai necăjește cînd ratează din careu .? 
Pe cine, cînd mai cîștigă, îl privim ca pe un zeu ? 
Ce ne facem fără fotbal? E întrebarea slogan 
Pe care cu toți ne-o punem vara-n fiecare an.
Dar, nostalgia se pierde, cînd deschidem cîte-un 1

„Sport"
»

ORIZONTAL: 1) Pre
numele unui compozitor 
și interpret de muzică u- 
șoră. creatorul „Lumii mi
nunate pentru copii" —- 
Prietenul cel mai bun al 
copiilor (fem.); 2) Ucenic 
— Copil mic (fig.J; 3) Co
piii lui.,, Constantin Chiri- 
ță; 4) Cântecul cravatelor 
roșii cu tricolor — Din... 
dotare! — Fete mici! 5) 
Accesoriu la căruță — 
La... revedere, copii! 6) Un 
bun prieten al copiilor la... 
televizor; 7) A avea mulțu
mirea pe... față; 8) Un co
pil la... școală -— Ies bu
luc la lumină; g) Din.,. 
copilărie! — La... învățat, 
copii! Teren... lucrat;

.10) Sarcini pionierești.
VERTICAL ; 1) Copii

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I

Și citim că anul ăsta, pînă șl „naționala"
N-a cîștigat nici un meci, deși a susținut... opt !

Mircea dBUJORESCU

Critica fumatului 
făcut pe nefumători 
se creadă pe undeva 
muritori

viitoru- 
D-ale... co- 
Uite! (pop); 
plăcere de 

mare; 7) A

grădiniță — Strigare la... 
catalog; 2) Un copil bun —- 
Aprinde... lampa! 3) Silin
ță; 4) Cele mai bune la... 
carte — Stîlpi hidraulici 
— închipuirea... 
lui (mase ); 5) 
piilor (fem.) —• 
6) Mimate cu 
copii în pauza 
face... ochi mari -— Un co
pil de la Sat; 8) Aproape... 
atîța! — Mediu natural 
colindat vara de toți copiii 
(pi.); 9) Nota trei— 
nota patru... — La 
mă! 10) Timbrul 
bebeluș — și... un 
mont complex mult 
de copii.

o... ri- 
unui...

ali- 
guslat

Gloria militară : a cău
ta după nemurire în va

liza morții
Iitr-un ghiozdan, între 

o carte de engleză și o 
metodă de pian zări, stri
vit, un crimpei din copi
lărie ,

Chiar și In rîndul gi- 
ganților există gigănței

Sîntem dispuși să soli- 
î darizăm cu învinșii noș

tri, de indală ce-i vedem 
întinși Ia podea

Bărbații deosebesc ru
jurile numai după gust

Fericirea absolută tre
buie să aibe Ia bază o 
criză totală de idealuri

Bineînțeles, cadavrele 
ipoliondrice trebuie ime- ; 
dial mumificate. î

Valeriu BUTULESCU -i
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:
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i
Petru CR1ȘAN,

Lucia PLOSCARU
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încheierea
<.tfjcw.«xwxxxxna «jOtxxxMjfcxxx»*

URICANI : Găină saul 
vultur.

de prietenie în țara noastră FILME

a tovarășului Todor Jivkov
IHitingul prieteniei 

romăno-bulgare
Ceremonia plecării

tovarășului Todor Jivkov
'Urmare din pag 1)

£--------------------------------------------- —

tratele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări, 
precum și de urarea in lim
bile română și bulgară „Să 
se dezvolte și să se întă
rească continuu relațiile de 
prietenie frățească, solida
ritate și colaborare multila
terală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 

' Comunist Bulgar, dintre Re- 
Jiublica Socialistă România 
și Republica Populară Bul
garia1 “

Mitingul este deschis de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al" 
P.C.R,. prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești. al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Intimpinați cu deosebită 
însuflețire, cu îndelungi o- 
vații și urale, la miting iau 
cuvîntui tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu- 
b.icii Socialiste România, șl

Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cuvântările rostite de cei 
doi conducători de partid și 
de stat sînt urmărite cu 
deosebită atenție, cu larg 
interes și deplină satisfacție 
și subliniate în repetate rîn- 
durp cu vii și puternice a- 
plauze.

In uralele celor prezenți 
la miting tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează prietenește, 
salută cu mîinile strîns u- 
nite mulțimea care îi aclamă 
cu însuflețire.

Miile de participanți la 
miting dau astfel expresie 
stimei pe care o poartă ce
lor doi conducători de partid 
și de stat, satisfacției pen
tru noul dialog la nivel î- 
nalt româno-bulgar, care se 

o 
nouă și strălucită pagină în 
cronica relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

încheie astăzi, înscriind

Lucrările sesiunii P.N.U.D.
GENEVA 7 (Agerpres). — 

La Palatul Națiunilor din 
Geneva se desfășoară lu
crările celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de ad
ministrație al, Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), la 
care participă. 48 de state 
membre, printre care și 
România.

Pe ordinea de zi figurea
ză o serie de probleme im
portante referitoare la în
tărirea rolului P.N.U.D. în 
sprijinirea eforturilor
dezvoltare economico-socia- 
lă ale țărilor rămase în 
urmă, în lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii 
ordini economice internați
onale. ' Atenția Consiliului 
va fi concentrată asupra 
elaborării viitorului pro-

de

gram de asistență tehnică 
al P.N.U.D. pentru țările 
în curs de dezvoltare pe 
perioada 1982—1986 și a 
asigurării fondurilor necesa
re finanțării acestui pro
gram.

Țara noastră se pronun
ță pentru respectarea în 
continuare a principiului 
universalității P. N. U. D,, 
care să asigure accesul 
tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare, la programele 
de asistență ale P.N.U.D., 
ponderea cea mai mare a 
fondurilor urmînd a fi atri
buită țărilor cel nrai puțin 
dezvoltate. In acest • scop, 
țările dezvoltate vor tre
bui să-și sporească substan
țial contribuția la finanța
rea viitorului program de 
asistență al P.N.U.D.

(Urmare din pag. 1)

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jiv- 
kova au sosit împreună la 
aeroport.

Mii de bucureșteni veniți 
aici să salute pe cei doi 
conducători de partid și de 
stat au întîmpinat cu ova
ții, cu urale sosirea tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu—• 
Jivkov“, nume devenite 
simbol al prieteniei româ- 
no-bulgare, cei prezenți ex- 
primînd deplina satisfacție 
a întregului nostru popor 
pentru rezultatele deosebit 
de fructuoase ale convorbi
rilor la nivel înalt româ- 
no-bulgare care vor da un 
nou impuls conlucrării fră
țești dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Ceremonia plecării a în
ceput prin prezentarea o-

norului de către o gardă 
militară.

Primul -secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bul
gar și-a luat, apoi,: rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române venite să-l sa
lute la aeroport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la .membrii dele
gației bulgare — tovarășii 
Stanko Todorov, Petăr 
Mladenov, Andrei Lukanov 
și Petăr Diulgherov,

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat, apoi, un călduros 
rămas bun de la tovarășul 
Todor Jivkov. Cei doi con
ducători de partid și de stat 
s-au îmbrățișat, și-au strîns 
mîinile cu căldură și prie
tenie.

La rîndul lor, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmi
la Jivkova și-au strîns cu 
căldură mâinii^, s-au îm
brățișat.

La ora 13,30, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Duminică, 8 iunie
- PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cumpăna ; Re
publica : Prezentatorul;
Unirea : Sălbaticul.

PETRILA : Un polițist 
incomod.

LONEA : Osînda.
ANINOASA : Deznodă

mânt Ia frontieră.
VULCAN — Luceafă

rul : l se spunea „Buldo
zerul* ; Muncitoresc: Ac
cident.

LUPENI — Cultural î 
Marea neliniște; Munci
toresc : Decolarea.

URICANI: Găină 
vultur.

Luni, 9 iunie
PETROȘANI — 7

iembrie : Furtul calului; 
Republica : Școala curaju
lui ; Unirea: întoarcerea 
lui Vodă Lăpușneanu.

PETRILA,: Un polițist 
incomod.

! LONEA : în ochii tăi e 
î întreaga lume.
I VULCAN Lucefărul: 
i Sălbaticul; Muncitoresc : 
I Accident.
• LUPENI — Cultural: 
; Prezentatorul; Muncito- 
î resc: Decolarea.

*

sau

No-

TV
Duminică, 8 iunie

8,30 Tot înainte! 9,05 
Film serial: întâmplări din
Țara Curcubeului. 9,30 
De strajă patriei. 10,00 
Viața satului. 11,30 Fotbal: 
Rapid — Progresul — în 
divizia națională B. Trans
misiune directă de la Sta
dionul „23 August*. 13,15 
Album duminical. 16,00 Te- 
leSport. 17,-15 Șah. 17,30 
Film serial: Potopul. Pre
mieră TV. 18,25 Permanent 
la datorie. Reportaj cu pri
lejul „Zilei Miliției*.. 18,35 
Micul ecran pentru cei 
mici: O lume minunată 
(VII). 19,00 Telejurnal. 
19,15 Călătorie prin țara 
nea. 19,40 Antenă „Cîntă- 
rii României*. 20,55 . Film 
artistic. Cei trei mușche
tari. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor a- 
mericane. 22,10 Telejurnal. 
Sport.

Luni, 9 iunie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.' 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 19,25 
Dosarul energiei. 19,40 De 
pe scenele lirice ale lumii. 
20,05 Cadran "mondial. 
20,25 Documentar științific: 
„Mașina verde*. 21,15 Ro
man foileton: Bastardul.
Episodul 4. 22,05 Telejur
nal.

in lu/mf
intîlniri ale tovarășului 

Virgil Cazacu cu 
conducători ai P.C. 
și P.M. din Olanda
HAGA 7 (Agerpres). — 

Tovarășul Virgil Cazacu, 
. membru al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., reprezentan
tul Partidului nostru la 
Congresul al XXVII-lea al 
Partidului Comunist din 
Olanda, a fost primit de to
varășul Henk. Hoekstra, 

președintele P.C. din Olanda.

★

Președintele Partidului 
Muncii din - Olanda, Max 
Van Der Bergh, și Jan Van 
Der Traa, secretar cu pro
blemele internaționale al 
partidului, s-au întâlnit, la 
Amsterdam, cu tovarășul 
Virgil Cazacu.

ȘAH Breviar

1
/

CEA DE-A 66-A SEȘUJNE 
a Conferinței Internaționa
le a Muncii, ale cărei lu
crări se desfășoară la Ge
neva, a hotărît, în unanimi
tate, admiterea Republicii 
Zimbabwe ca membru al 
Organizației internaționa
le ,a Muncii (OIM), care ast
fel are în prezent 143 de 
membri. Reprezentantul
României a luat cuvîntui și 
a sprijinit cu căldură cere
rea de admitere prezentată 
de Zimbabwe.

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— jurisconsult sau jurisconsult principal
— economiști, subingineri, tehnicieni, 

merceologi pentru activitatea de 
aprovizionare

Concursul se va ține în data de 20 iu- 
stra-

HUA GUOFENG, premie
rul Consiliului de Stal al 
R.P. Chineze, l»a primit pe 
Simon V-. Mu Zenda, vice- 
premier și ministru al afa
cerilor externe al Republicii

Zimbabwe, aflat într-o vizi- 
’ ta în China. După cum 
transmite agenția China No
uă, au fost examinate pro
bleme privind cooperarea 
între cele două țări.

nie 1980, ora 10, la sediul unității din 
da M. Eminescu nr. 22, Petroșani.

De asemenea, încadrează direct 
prin transfer :

— conducători auto
— buldozerist!
— excavatori ști
— revizor tehnic
— tractoriști-rutieriști
— automacaragii, mecanici auto, 

trician auto, vopsitori, tapițer, vulca- 
nizator

— revizor tehnic, automacaragii, meca
nici auto, electrician auto, vopsitori, 
tapițer, vulcanizator pentru autoco- 
loanele Uricani, Lupeni și Petroșani

—-, muncitori necalificați pentru depozi
tul central Varnița Petroșani (băr
bați). -

Retribuția și

sau

»
elec-

Pioniera Cristina Bă- 
dulescu, campioană 

județeană
Timp de 4 zile, în sala 

sporturilor din Deva, s-a 
desfășurat etapa județeană 
a Campionatului republi
can individual de șah (FT 
B). rezervată juniorilor I 
și II. Municipiul nostru 
a fosț reprezentat de pio
niera Cristina Bădulescu de 
la Asociația sportivă „Cons
tructorul* minier Petroșani 
Și de elevul. Adrian Mes- 
zara de la „Preparatorul* 
Lupeni.-

Cristina Bădulescu s-a 
clasat pe primul loc la ca
tegoria junioare II și s-a 
calificat pentru turneul fi
nal pe țară. Adrian Meszara, 
la juniori mari a obținut lo
cul II în clasamentul final.

S laicu BALOI

s-a

• FOTBAL, Divizia C: 
Minerul Deva — Știința Pe
troșani 4—0. Campionatul ,_a_____ _____ _
județean: Metalul Hunedoa- . na Bulbucan și Florin Tufiș 
ra — Minerul Uricani 6—1; 
Pârîngul Lonea— Minerul. 
Paroșeni 0—2; Minerul A- 
ninoasa — Constructorul 
Hunedoara 1—0; Avintul 
Hațeg — I.M.C. Bîrceâ 1—2; 
Metalul Simeria — C.F.R. 
Petroșani 13—0. E.G.C.L. Pe
troșani — Preparatorul l’e- 
trila 1—5. „Cupa Tudor Pa- 
raschiva". Selecționata mu
nicipiului Petroșani — Se
lecționata- Hunedoara 3—5 
în finala competiției județe-' 
ne. Campionatul municipal : 
Minerul Bărbăterti — Prepa
ratorul Lupeni'4—2.

© ATLETISM. Duminică. 
1 iunie a.c., pe stadionul 
Jiul Petroșani a avut loc (e- 
tapa pe localitate a „Crosu
lui da vară* pe" clase. Au 

’■participat sportivi ai școli-

lor generale nr. 1, 2, 4, 5, 6 
și 7 din Petroșani, lată cîș- 
țigătorii pe clase : I - Adria- 

ârabii de la Școala gen. nr. 
6; a Il-a: Felicia Suciu, 
Școala gen. nr. 6. și Cristian 
Căldărar, Școala gen. nr. 4 ; 
a Hl-a : Rodica Filimon și 
Dumitru Popa, ambii de la 
Școala gen. nr. 4. ■ a IV-a : 
Eva Horvath și Draqoș Cră
ciun, ambii de la Școala 
gen. nr. 4 ; a V-a : Eva 
Tordoi și Costel Lăzăroiu, 
ambii do. ia Școala qen. nr. 
4; a Vl-a: Mihaeîa Bădi- 
cuț, Școala gen nr, 2, și 
Daniel Sandu. Școala qen. 
nr. 4 ; a Vil-a : Aurelia Da
vid, Școala qen; ni, 2 și 
Zoi ian Galfy. Școala gen. 
nr. 4; a VIII-a: Ghizela Tor
doi, Școala gen. nr.. 4 și 
Teodor Havriluc, Școala 
gen. nr. 2.

A. SLABII și S. BALOI.

LA MAPUTO au avut -loc 
convorbiri intre ministrul 
mazambican de externe. 
Joaquim Chissano, și Rami
ro Saraiva Guerreiio, mi
nistrul de externe al Brazi
liei, aflat în vizită în Mo- 
zambic. Âu fost examinate 
căile -de dezvoltare a relați
ilor de colaborare Intre ce
le două țări în domeniile a- 
gricu Hurii, învățămîntului 
public și universitar, pescui
tului și în alte sfere âe ac
tivitate.-

MINISTRUL TAILANDEZ 
de externe, Șithi Sawetasila, 
aflat în vizită la Londra, a 
avut convorbiri cu cmolo- 

' qul său britanic, lordul Car
rington. Au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și probleme in

ternaționale de interes co- 
'.rtiun.

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

Relații suplimentare la biroul organiza
re, personal, învățămînt, retribuire (telefon 
149, 43412, 43483).

COOPERATIVA „STRAJA" LUPENI 

cu sediu! în Lupeni, strada 23 August, nr. 9, 
încadrează de urgență muncitori calificați 

în următoarele meserii :
— tîmplari
— cizmari
— croitori confecții bărbați
— instalatori sanitari.
Condiții : acte de calificare în meseria 

respectivă.
Mai încadrează :
— un responsabil unitate tîmplărie pen

tru secția din Vulcan.
Informații suplimentare se primesc zil

nic la serviciul personal-învâțămînt al coope
rativei „Straja" Lupeni, telefon 112 și 140.

’ ' ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


