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semestrial

Plenara lărgită

• I.M. PAROȘENI

Constanți în realizări, minerii de la Paroșeni se 
află și în această semidecadă a ‘lunii iunie' în fruntea 
întrecerii pentru mai mult cărbune ce se desfășoară 
între colectivele miniere din Vale. Plusul acumulat în 
această perioadă este de 500 tone cărbune. Cea mai 
mare depășire de la începutul anului a realizat-o sec
torul II — 5 750 tone de cărbune, urmat de sectorul I, 
cu 3 400 tone. S-au remarcat în obținerea acestor suc
cese brigăzile conduse de Titu Teacenco, 
zakas, Ijie Filiche, brigăzi care exploatează 
plex mecanizat.

Franc îs,c Fa- 
cîte un com-

• I. M. LUPENI

sarcinile deHotărît să-și realizeze în mod ritmic
plan, colectivul sectorului III de la l.M. Lupeni a rea
lizat, la zi, peste sarcinile de plan aferente lunii iunie, 
3 750 tone cărbune. De Ia începutul anului, colectivul 
sectorului a extras peste plan 11 000 tone de cărbune, 
Exploatînd cîte un complex mecanizat, construit la 
I.U.M. Petroșani, brigăzile conduse de Grigore Costa- 
che și Petru Bughes au depășit productivitatea: muncii 
planificată cu 1 550 kg/post.

V-

Colectivul de muncă 
al atelierului T.H. de la 
Paroșeni al I.R.I.U.M.P. 
raportează la zi realiza
rea saricinilor de plan 
pe primul semestru al a- 
nului curent. Acest suc
ces va permite vrednicu
lui colectiv de aici să 
realizeze pînă la finele 
semestrului o producție 
suplimentară de 4 mili
oane lei, reprezentînd o 
producție fizică de 3000 
bucăți- armături de dife
rite tipuri și peste 1 200 
bucăți țevi flanșate. Un 
aport substanțial în ob
ținerea acestor succese 
l-au avut formațiile con
duse de Ion Vanva, Vio
rel Curteanu, Dumitru 
Kovacs, 
toi, Ion 
maiștrii 
Nicolae 
tin Băloi.

Gheorqhe Apos- 
Balaci, precum și 
Carol Simonis, 

Bunduc, Constan-

J

„Luna manifestărilor politico-ideologice, 

cultural-educative și sportive"
A -
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0 manifestare științifică 
de prestigiu

leri, Ia Casa de cultură 
diîi Petroșani, s-au deschis 
lucrările simpozionului 
„Contribuția cercetării știin
țifice la dezvoltarea capa- 

-cilaților de producție și 
mecanizarea minelor și pre- 
pa rațiilor din Valea Jiului", < 
organizat de I.C.P.M.G. Pe
troșani. La lucrările simpo
zionului participă specialiști 
din întreprinderile miniere 
și preparații din Valea Jiu
lui, cadre de conducere din 
C.M.V.J., Institutul de mi
ne, din institutele de cerce
tări și proiectări miniere.

La deschiderea simpozio
nului au luat parte tovară
șul Petru Barb, prim-secrelar 
al Comitetului municipal de 
partid, membri, ai secreta
riatului Comitetului munici
pal de partid.
I Lucrările simpozionului 
au fost deschise de tovară-

șui Aurel Bîrlea, secretar al 
comitetului municipal de 
partid. Subliniind semnifi
cația simpozionului, vorbito
rul a arătat că această ma
nifestare științifică de pres
tigiu se înscrie printre ac
țiunile întreprinse pentru 
transpunerea în viață a in
dicațiilor și orientărilor con
ducerii partidului/ ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui,privind extinderea rapi
dă a mecanizării și moder
nizării lucrărilor miniere 
pentru asigurarea ritmurilor 
înalte de creștere a pro
ducției de cărbune. ■

Simpozionul a fost salu
tat din partea invitaților de 
către, tovarășii Constantin 
Marin, reprezentantul iMi-

decada dinA trecut o
luna iunie și ia blocul 17 
din zona viitorului centru 
civic al orașului Lupani nu 
se întrevede realizarea și 
predarea la termen a primu
lui tronson, 
cu 40 de a- 
partamente. Se 
înregistrează 
de pe acum 
o îngrijoră
toare rămînere
Una din cauzele 
mineri în urmă 
ie slaba productivitate 
muncii realizată zilnic.

„Radiografia" muncii con
structorilor de la blocul 17 
pune în evidență cauzele 
generatoare ale rămînerî- 
lor în urmă...

La prima oră a dimineții,

qhe Oprea,. Gheorqhe Pană, 
Ion Pătau, Dumi'ru Popescu, 
Ghcorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Ștefan 
Vollec, Ștefan Andrei, Mihai 
Gero, Nicolae Giosan, Suza- 
na Gâdoa, Ion Toniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin 
Rădoi, Ion I'rsu, Rit.hard 
Winter, Ilie Radulescu, Marin 
Vasile, precum și miniștri, 
membri ai Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, 
alte; cadre de conducere din 
economie.

In cadrul ședinței, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi. 
cii Socialiste România. Cu- 
vîntarea secretarului general 
al partidului a fost primită 
de participanți cu deosebit 
interes și deplină aprobare, 
fiind subliniată cu puternice 
și îndelungi aplauze, cu ura- 
le și ovații.

Cuvîntarea se da publici
tății.

în secțiuni, ca și în gru
pele de lucru, Ia care au luat 
cuvîntul peste 1 500 de to
varăși, participanții au dat 
o înaltă apreciere organiză
rii acestor dezbateri, care 
demonstrează preocuparea 
constantă a conducerii parti-, 
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a se consulta 
permanent cu activul de 
partid, cu.cadrele din econo
mie, cu masele de oameni ai 
muncii, de a intensifica par-

Vineri, 13 iunie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
avut loc, la Palatul sporturi
lor și culturii, ședința plena
ră lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Ședința a reunit peste 
6 000 de participanți — mem
bri ai Consiliului, cadre de 
conducere din ministere și 
centrale, președinți ai con
siliilor oamenilor muncii, și 
directori de întreprinderi, al
te cadre economice din uni
tăți industriale, de construc
ții, transporturi, comerț ex
terior, precum și cadre de 
conducere și alți lucrători 
din cercetare și proiectare.

La ordinea de zi s-au a- 
flaț concluziile dezbaterilor 
desfășurate în zilele de 11 și 
12 iunie, pe ministere de 
specialitate: construcții de 
mașini; metalurgie; indus
trie chimică; economia, fores
tieră și materialelor de cons
trucții; construcții industria
le; industrie ușoară; trans
porturi și telecomunicații; 
petrol, mine și geologie ; e- 
nergie electrică; industrie a- 
limentară; comerț exterior și 
cooperare economică inter- - 
națională; finanțe, precum și 
în 39 de grupe pe centrale 
— dezbateri privind proble
mele înfăptuirii în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
planului pe acest an și pre- 
qătirii producției pentru vi- . ticiparea acestora la stabili- 
itorul cincinal, în primul 
rînd, pentru anul 1981.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul ședinței plenare au 
luat loc tovarășa ' Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilio 
Verdeț, Iosif Banc. Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, ton 
Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludo- 
vik Fazekas, Cortîelia Fili- 
paș, Paul Niculescu, Gheor-

rea direcțiilor principale și 
adoptarea măsurilor concreta 
penlru traducerea în viață, 
în cele mai bune condițiuni 
a programelor de dezvoltare 
econom ico-socială a patriei 
noastre.

In spiritul indicațiilor si 
orien'ărilor dale de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la cons
fătuirea de lucru de la CC. 
al P.C.R. din 29—30 mai a.c., 
participanții au analizat. în 
cadrul dezbaterilor modul în 
care se realizează sarcinile

actualului plan cincinal și 
au făcut propuneri concreta 
\ izînd îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, 
a cooperării inleruzinale, a 
aprovizionării tehnico-mate- 
riale menite a crea condiți
ile înfăptuirii prevederilor 
do plan la producția netă 
și fizică, a producției Ia ex
port, a tuturor indicatorilor 
economici. Totodată, vorbi
torii au pus un accent deo
sebit pe măsurile privind 
creșterea calității producției, 
reducerea cheltuielilor ma

de 
.și

reducerea cheltuielilor 
teriale, a consumurilor 
materii prime, energie 
combustibil, valorificarea 
materialelor recuperabile, 
pentru sporirea, pe aceaslă 
cale, â eficienței întregii ac
tivități.

Dezbaterile au constituit, 
totodată, un valoros schimb 
de experiență, președinți ai 
consiliilor oamenilor muncii, 
directori și directori econo
mici, contabili șefi, cadre din 
cercetare și proiectare, pre- 
zentînd pe larg modul în 
care soluționează, cu mij
loacele de care dispun, o 
serie de probleme importan
te privind îmbunătățirea or
ganizării producției și a 
muncii, creșterea eficienței 
întregii activități.

Cei care au luat cuvîntul 
au pus un accent deosebit 
pe măsurile menite a impul
siona lărgirea bazei proprii 
de materii prime, folosirea 
mai bună a capacităților de 
producție și a forț'i de mun
că, creșterea productivității 
muncii, modernizarea dotării 
cu mașini-unelte de mare 
complexitate, sporirea gradu
lui de mecanizare în activi
tățile de extracție, ridicarea 
gradului do integrare a pro
ducției, asimilarea de noi 
produse de înaltă tehnicita
te și complexitate.

O deosebită atenție a fost 
acordată pregătirii cores-

(Continuare în pag. a 2-ai
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Rapsodiei romane' tn mijlocul mineri lor de la mina Dilja. 
loto: Ion LICIU

nu funcționează 
decit sporadic.

cu pas,
Iri

an înu-

VW?

1 • Wli81 l '-țȘ

o macara 
de regulă 
Macaragiul, muncitorii beto- 
niști din formația condusă 
de Constantin Munteanu, 
cei cinci pensionari din e-

sPO4T FIX

in urmă, 
acestei ră- 
o constitu-

a

chipa condusa de Stoe 
Cernat așteaptă sosirea 
betoanelor... Dulgherii aș
teaptă evacuarea apei 
fundațiile inundate' 
noapte.
„alimentează11 acumulări de 
apă în gropile proaspăt să
pate pentru fundații. Cînd 
sosesc, betoanele înfundă

din 
peste 

Izvoare puternice

uneori benele, întrerupind 
activitatea zidarilor și mo
zaicarilor care lucrează Ja 
finisările interioare. Cauza? 
fenomenul 
produs în

de segregare, 
timpul transpor

tului eu auto
basculantele 
pe distanțe 
lungi. Există o 
„indicație", da
tă de condu

cerea grupului de șantiere 
Valea Jiului, prin care se 
cere șefilor punctelor de 
lucru să refuze recepția be
tonului astfel transportat și 
să recepționeze doar cel 
transportat cu autobetonie-

Viorel STRĂUȚ

ș

(Continuare în pag a 2-a)

după ultimeleAstiizi, 
cursuri, cea mai mare par
te a copiilor -- cei din 
inxațămintul preșcolar, 
primar și gimnazial — își 
vor lua, piuă la toamna, 
rămas bun de la școala, 
începe, așadar, multaștep- 
tata și binemeritata va
canța de vară, sau al „pa
trulea trimestru", cum 
se mai spune de 
elevi.

La mijlocul lunii 
în frumoasa 
vățămîntului 
școli este o 
nică, gîndul 
dreptîndu-se 
spre bucuriile

i
către

iu nie, 
a în-tradiție 

românesc, în 
•atmosferă u- 
elevilor, în- 

cu emoție 
rezervate

.ile vacanței. Pas 
tiimeslru după 
meslru, an după 
inteaza, ei sint însoțiți cu 
dragoste și înțelegere de 
dascălii lor pe cărările 
cunoașterii, formîndu-se în 
permanentă legătură- cu 
viața din Valea Jiului, 
din patria noastră, penlru 
a fi cetățeni demhi, cons
tructori însuflețiți de ro
mantism revoluționar ai 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, la Forumul tinerelu
lui.

Vacanța, începînd cu a- 
devărat în zile de vară,

an școlar
calme și senine, ca în
săși viața copiilor din ța
ra noastră, este o perioa
dă de odihnă și reconfor
tară, petrecuta sub soare
le litoralului sau in aerul 
înmiresmat al taberelor 
montane, în excursii și 
drumeții, în atitea și atî- 
tea posibilități care îi aș
teaptă. Oriunde ar fi, co
piii continuă procesul de 
educație, în conștiința lor 
iși găsesc un ecou deose
bit toate evenimentele din 
viața

La
spun 
cheie 
mii de copii din
Jiului, făcîndu-și tot felul 
de proiecte pentru vacanță.

poporului.
revedere, școală, își 
astăzi, cînd se în- 
anul de învuțămînt, 

Valea
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Sub semnul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția

Practica productivă a studenților
Element de primă' impor

tanță in pregătirea viitori
lor specialiști, practica pro
ductivă a studenților mineri 
se 
integrării insățămîntuiui cu 
cercetarea și producția. 
Despre obiectivele care se 
urmăresc în această perioa
dă de practică, am avut <) 
convorbire cu cotif. univ. 
dr, ing. Cornel HIRIAN, 
prodecamil Facultății de 
mine de Ia Instiliitul de 
m ne Petroșani.

— Tovarăș®, prodecan, aai 
dori să ne faceți o prezen
tare succintă a sesiunii de 
vată

Rezăfiâtele sesiunii de 
vară sînt calitativ supe/i- 
Oațe față de anii prccedeuți. 
PrbC’&nlui de 85 la sulă al stttuții de cercetare și pro

iectare minieră: Petroșani, 
Cluj-Napoca, Deva, Craiova.

— Dar latura practică, lu
crativi ?

•— Studenții își consoli
dează și îmbogățesc cuno
ștințele teoretice, dar par
ticipă și la activitatea de 
producție. Spre exemplu în 
Valea Jiului circa 70 la 
sută din studenții practi- 
cânți 'sînt încadrați în mun- 
că,ajutînd astfel C.M.V.J.-ul 
Ia completarea efectivului.

— Vă rugim cîteva cu
vinte despre coordonarea 
practicii.

— Cei 1 623 de studenți 
care se află acum in practi
că în 42 de centre din ța
ra, sint coordonați de ca-

de huilă din Valea 
Jiului.; . (425 studenți), a- 1 
nit II mine, ingineri (147, 
studenți) la minele de mi- 

dpsfășoară sub semnul nereuri din Deva, Brad,

dre didactice de sprecialî- 
late, pe cîte două serii a 
3 săptămîni. Avem cazuri 
cînd cadrele didactice co
ordonează practica în cen
tre unde au do rezolvat 
contracte cu întreprinderile 
miniere. -Convențiile de 
practică eu -fost încheiate 
cu 3 luni înainte cu toate 
centrele. In general studen
ții ’lucrează în colaborare 
cu cadrele didactice la te
mele contractate cu produc
ția. Spre exemplu la mina 
Paroșeni avem de rezolvat 
7 temei,- cuprinse intr-un

Moldova Nouă, anii III la 
exploatările „Ia zi“ și IV 
— în toate centrele miniere 
cu institute de cercetare și 
proiectare din țară.

— Care este, de fapt, te
matica teoretică pe care o 
«b ridează practica producti
vă ?

— La anii mici cunoaște
rea instalațiilor de supra
față (pompe, ventilatoare, . ___ , .
compresoare) și a lucrărilor ‘ plan de integrare bine gîn- 
geologice; La cei mari, aten
ția este îndreptată spre cer
cetare și proiectare în prin
cipalele centre care au in-

cinematografice

c 
S

TI 
C<

Sesiune de comunicări

(Urtnare din pagina 1)

si.udențiiut promovați deno
tă uu salt calitativ în pre- 
rțăiirea lor, iti preocuparea 
constantă a cadrelor didac
tice de â-i îndruma cu aten
ție și competență,

— Și acum, despre prac
tică...

— Practica productivă a 
s uăvnțil >r se desfășoară pe 
ani do studii, astfel tacit 
la terminarea. institutului, 
fiecare student să cuprindă 
iu aria de lucru, în proce
sul de integrare, cît mai 
multa forme ■ de zăcăminte 
specifice. Studenții au fost 
repartizau in funcție de na
tura zăcămintelor, 
mine, ingineri, își 
ră practica la

dit, care sperăm să fie efi
cient. :

— O ultimă întrebare ; 
cura se descurcă studenții, 
acolo, la fața locului ? ■

■ — La toate unitățile mi
niere, studenții sînt rotiți 
în așa fel îneît să ia con
tact cu noile tehnologii, să 
cunoască situațiile concre
te, să descopere și să re
zolve avarii, să-și pună în 
aplicare 
zatorică.
sfîrșitul 
tică să 
■/uitatele noastre, care 
pot fi decit bune.

capacitatea organi-
Vă invităm Ia 

perioadei de prac
ra comunicăm re-

nu

Anii I 
desfășoa- 

m inele

Interviu consemnat de 
Mircea BUJORESCU

nisleriilui Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, și prof. dr. 
ing. Dumitru Fodor, recto
rul Institutului de mine din 
Pelroșani.

în plenul simpozionului 
au lost prezentate comuni
cările : „Rezultate și orien
tări ale colectivului 
I.C.P.M.C. pe linia moderni
zării și mecanizării minelor 
și preparațiilor, în scopul 
creșterii producției de căr
bune în cincinalul 1981 — 
1985 și în perspectivă1**, pre
zentat de dr. ing. Valeria 
Stanciu, director adjunct al 
I.C.P.M.C., și „Sarcinile cer
cetării' știiiițifice . privind 
dezvoltarea tehnică și teh
nologică a unităților mini
ere, în* vederea creșterii 
producției de cărbune, co
respunzător hotărîrilor Con
gresului al XII-Tea al P.C.R.**, 
prezentat de ipg. Iulian 
Costescu, director tehnic ăl 
C.M.V.J.

Simpozionul își continuă 
lucrările pe secțiuni.

Ieri s-au încheiat la' 
Lupeni manifestările or
ganizate în cadrul schim
bului de experiență „Pen
tru o nouă calitate in
activitatea politică și
cultural-educativă de 
masă cu filmul românesc 
în rețeaua cinematogra
fică hunedoreană’*. 
punctul de informare 
clubului sindicatelor 
desfășurat o sesiune 
.comunicări, în cadrul 
reia au prezentat refera
te Vasile Tudosie, șeful 
Oficiului de difuzare a 
filmului Timișoara, E- 
meric Horovitz, director

■ 'La 
al

s-a 
de 
că-

al întreprinderii cinema
tografice județene Hu
nedoara — Deva, Ioana 
Popescu, regizor la stu
dioul „Alexandru ,Sahia“ 
București, lulianâ Zam
fir, responsabila cinema
tografului „Cultural** Lu
peni, Adela Homorodean 
și Ovidiu Balogh, res- 
oonsăbili ai*cinematogra
felor „Flacără** și „Side- 
rurgislur din Hunedoa
ra, și Ion Dulămiță, res
ponsabilul cinematogra
fului „Unirea** din Pe
troșani.

Microspectacole 
în sălile de apel

Ansamblul ■ „Rapsodia 
Română**, invitat să par
ticipe la manifestările cu. 
prinse în „Luna manifes
tărilor politico-ideologice, 

’ Și 
Jiu- 
ora

cultural-educative 
sportive** din Valea 
lui, susține azi,

PROGRAMAREA

cursurilor de verificare a cunoștințelor la

UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE

CONDUCERE

® ȘTIINȚA CONDUCERII, anul fi, grupele A, B, 
D și E, în ziua de luni, 16 iunie, la Casa de cultură 

(gr. A), și Școala generală nr. 1 (gr. B, C, D și E)-;
• UNIVERSITATEA POLITICA ȘI DE CONDUCE

RE,. anii I și II, marți 17 iunie, la Școala generală nr. 1. 
Toate cursurile se.desfășoară îhcepînd cu ora 12.

c.

In conformitate cu prevederile Decretului nr. 
277/1'979, în scopul reducerii consumului și utilizării 
eficiente a carburasițitor și pentru o cît mai bună ser
vire a populației din Valea Jiului pe traseele de trans
port ' în coniuii, ilieepînd din 16 iunie a.c. șe stabilesc 
următoarele reglementări;,

l — înființarea unui dis
pecerat central în Piața 
V ictoriei din Petroșani, ca
re va coordona «ircuUția 
autobuzelor pe următoarele 
trasee î

LINIA 1 piața. Victo
riei Petroșani -to cartierul 
Aeroport cu un autobuz și 
o frecvență a curselor ce 
30 minute. Prima plecare 
din Piața Victoriei la ora 
5,00; ultima plecare din 
aceeași stație, la ora 0,3(3.

LINIA 2 —- Cartierul Ae
roport Petroșani
.țpiața veche) cu patru 
tobuze și o frecvență 
curselor de 15 minute, 
ma plecare din cartierul 
report la ora 3',30; ultima
plecare din Petrila la ora 
1,30.
' L.INIA 3 — Piața Victo- 
țîei Petroșani :— Lohea cu 
trei autobuze șî o frecven
ță a curselor de 20' de mi
nute. Prima plecare din Pia-

ța Victoriei la ora 3*,2O ; 
ultima plecare din Loneă ia 
ora 1,00, - ,,

LINIA 3 barat -— Cartie
rul Aeroport Petroșani • - 
Lonea cu un autobuz și o 
irecv ențâ a curselor| de 90 
de 
din 
ora 
din

microspectacole 1 în 
de apel ale mine-

i 10,30,
1 sălile

lor Uricani, Lupeni și la 
Casa de cultură Uricani 
(ora 171 și clubul sindi
catelor Lupeni (ora 20).
(M. B.)

■f

(Urmare din pag, 1)

rele. „Nu pot refuza un, 
transport cu autobasculanta, 
ni se destăinuie maistrul 
principal Mihai Popescu, 
fiindcă aceasta ar însemna 
să nu realizăm nici un stert 
din productivitatea planifi
cată zilnic. Și așa uneori, 
stau oamenii degeaba. Sînt 
nevoit deci să accept beto
nul oricum, altfel s-ar cere 
r< transportat, 1 repreparat,- 
cu cheltuieli suplimentare. 
De ce nu se iau măsurile 
care se impun la nivelul 
stațiilor unde se prepară- 
beloanele ?“ Intre discipli
na ierarhica și cerințele 
bunului mers al muncii pe

șantier, șefii punctelor de 
lucru sînt nevoiți să ac
cepte o soluție... practică. 
„Pînă la Liricani — ne spu
ne sing. Constantin Călă- 
toru — betoăneie aduse de 
la Livezeni sînt descărcate 
cu mari dificultăți din au
tobasculante, fiindcă ajung 
aproape întărite**. Și astfel, 
ziduri, mozaicari șt alți 
oameni calificați, în loc 
să folosească din plin tim
pul de lucru, sînt nevoiți 
să se lupte la descărcatul 
betonului din autobasculan
te... cu lopata și tîrnăco- 
pul.

In fiecare zi, productivi
tatea valorică planificată 
pe cap de constructor nu

17 
â- 
Și

cifra planificată. Dar, 
condițiile actuale, sînt

Pctrila 
au- 

a 
Pri- 
Ae-

«8
%

l

nule. Prima plecare din 
Piața Victoriei la oră 4,00; 
ultima plecare din Uricani 
la ora 1,00.

LINIA 6 barat —-Piața 
Victoriei Petroșani — Băr-

autobuz- și plecări-' din
■ Piața Victoriei la orele 5;

6; 7; 12; 13; 14; 15; 20; 21. 
LINIA 19 — Cartier Ae-

■ report — Dîlja cu două au
tobuze și o frecvență a

Stadiile fizice de execuție pot fi respectate
se realizează la blocul 
din cauza neritmicității 
provizionării cu betoane
a manoperei suplimentare 
necesară la descărcatul au
tobasculantelor sau înfun- 
dării benelor cu be
ton insuficient de bi
ne ame s t e c a t. „Dacă 
am fi aprovizionați con
form comenzilor și dispozi
țiilor, cu cantitățile de be

aduse 
noi, cu 

dispu- 
șc-ful 

de Ia

ton cerute zilnic și 
cu autpbetonierele, 
comenzile de care 
nem — ne asigură 
punctului de lucru 
blocul .17 — am putea de
păși.în medie cu 800 — 1000 
lei/muncitor productivita
tea valorică zilnică, față de

Ieri, 1 
dreptul 
control < 
fost opri 
lă (31-D 
nînd T.( 
Ioana V 
torul au 
n-a putu 
de parei 
o avea, 
se justif

. tovarășul 
ș viciu, d< 
î Lupeni, 
^zie!“. Ci 
: pînă tîrz 
Ș te, și n- 
î să comp 
E gală de; 
ș se cuno 
1 terzjyo 
t form di 
| în vigo; 
: plasări | 
; ce o ris 

ranți. O 
j rul în i 
î să plă 
ț nar un 
: port, ar

CU
ț
t

|

5

în 
zile 

cînd nu realizam nici 25 la 
sută din productivitatea 
planificată**-

, Astfel, lucrările înaintea
ză anevoios. Din birouri se 

' planifică riguros randamen
tele pe utilaje, productivi
tatea pe oameni. Dar nu se 
urmărește în aceeași măsu
ră realizarea ăcestof indi
catori, la nivelul punctelor 
de lucru, prin asistență 
tehnică operativă și stabili
rea măsurilor care se im
pun. Iar termenele prevă
zute inițial pentru predarea 
apartamentelor atît de so
licitate nu se respectă, ci 
se... reprogramcază.

Condu 
sile Nai 
za I.T.A 
de un 
fie â ri 
te acte 
fluturat

. foaie d( 
: cînd să 
: ficare 
: tatat că 
: temeiati 
j astfel, f 
: cu mus< 
: tovehici 
; rificare; 
i pe 198( 
îjoc pe 
; nisetul 
i cu alte 
: vărat r 
ilalți p; 
țfic. A 
; timp l

minute. Prima plecare 
cartierul Aeroport la 
3,30; uRita plecare 

Lone«i la ora 1,30.
LINIA 4 — Piața Victo

riei Petroșani — Cimpa cu ■■ț-. ; •
im autobuz și o frecvență minute,
a curselor de 80 de minu
te. Prima plecare din Pia
ța Victoriei la ora 3,45, ul- 
tima plecare din Cimpa la 
ora 23,15.

LINIA 5 — Piața Victo
riei— Merișor cu un auto
buz și plecări din Piața 
Victoriei la orele 5,30; 7,30; 
12,30; 14,45.

LINIA 6 — Piața' Victo
riei Petroșani — Uricani cu 
trei autobuze șî o frecven
ță a curselor de 00 de mi-

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani
informează publicul călător

LINIA 11 — Corcești 
l.M. Vulcan cu două auto- 

cursei 
Prima 
la ora 
de la 
i;40.

_ _____ Corcești —
... Crividia cu un autobuz și 

o frecvență a curselor de 
60 de niiiiute.. Prima pleca
re din Coroeșii la ora 4,00; 
ultima plecare din Crividia 
la ora 2,00.

buze și o frecvență a 
lor de 10 minute. . 
plecare din Corcești 
3,30 j ultimă plecare 
l.M. Vulcan la ora

LINIA 12

0 ZII A ABSOLVENTU
LUI, Azi in. toate liceele 
municipiultii se încheie 
„Săptă-mîna .. . absolventului**, 
manifestare tradițională, de
dicată tinerilor -care vor 
păși într-o rioua etapă din 
Aiățiț: i‘6f.
:•'& TURNEU în această

dimineață, un colectiv ar
tistic <le la Teatrul de stat 
din Petroșani a plecat m 
turneu pentru perioada 15— 
26 iunie — pe litoral cu co
media „Pele și caii verzi1* 
de Mircea M. lonescu. Pri
mul spectacol va avea Ioc 
miînc la ' Mangalia, iar ul
timul in 26 i-unie pe sce
na Teatrului de Comedie 
din București.
; LA -CLUBUL ■ SINDICA-

balcni cu șase autobuze și 
o frecvență a curselor de. 
15 Jl— I Prima plecare 
din Piața Victoriei la ora 
3,30; ultima plecare din 
Bărbăteni la ora 1,30.

LINIA 7 — Piața Victo- 
. riei Petroșani — Aninoasa 
cu trei autobuze și o frec
vență ța curselor de 30 de 
minute. Prima plecare din 
Piața Victoriei la ora 3,30; 
ultima plecare din Aninoa
sa la ora 22,45.

LINIA 16 — Piața Victo
riei Petroșani— Jîeț cu un

curselor de 20 de minute 
Ia orele de vîrf. In afara 
orelor de vîrf, frecvența 
curselor va fi de 30 de mi
nute. ■, ■ - v

II — înființarea dispece
ratului Coroeșii care va co
ordona circulația autobuze
lor pe următoarele trasi c :

' LINIA 8 — Corcești —■ 
Bărbăteni cu patru autobu
ze șî o frecvență a curselor

: de 15. minute. Prima .pleca
re din Coroeșii la oră 3,30; 
ultima plecare din Bărbă-

, teni la ora 1,45.

LINIA 13 --- Corcești — 
Dealul Ba-bii cu un autobuz 
și plecări din .Corcești la 
orele 4,30; 7,00- 13,00; 15,00; .

Același dispecerat va re
gla circulația ; autobuzelor 
și pe traseele Uneam, -Lu
peni și dubluri. '

Ill — înființarea dispece
ratului Bărbăteni care va 
coordona circulația autobu
zelor pe următoarele trasee:

LINIA 9 — Bărbăteni' — 
Piața Lupeni cu două auto
buze și o frecvență a curse
lor de 20 de minute. Prima 
plecare din Bărbăteni . la 
ora 3,30; ultima plecare din 
piața; Lupeni la ora 2,00.

LINIA 10 — Bărbăteni — 
Cîmpu lui Neag cu un au
tobuz și o frecvență' 
curselor de două ore. 
ma plecare din 
la ora 5,00; ....
din Cîmpu lui' 
22,00.

LINIA 15 — 
(orașul nou — 
cu un autobuz 
ță a curselor de 10 
Rrinia plecare din 
la ora 3,30; ultima 
de la l.M. Uricani 
1,30. In funcție de 

'lăți, autobuzele de 
ggele local Uricani 
băieiii - ' 
asigura și legătura între

: orașele Lupeni și Uricani.
Pe . toate traseele de 

transport în comun din Va
lea Jiului se vor. lua mă- 

' suri de reglementare a dis
tanțelor dintre stații astfel 
incit media distanței între 
două stații să fie de peste 
0,6 kilometri. I

Pentru- orice relații, pu
blicul călător se poate a- 
dresa dispeceratului din 
Piața Victoriei Petroșani, 
telefon 42801, număr la ca
re pot fi solicitate și taxi- 

:l m-etrele.

a 
Pri-

Bărbăteni 
ultima plecare 

' Neag la ora

local Uricani 
l.M. Uricani) 
și “o frecven- 

minute. 
Uricani 
plecare 
ia ora 
necesi- 
pe tra
și "Băr- 

piața Lupeni vor

: NI
; Intr-i
■ cute,
j 31-BV-
: coloane 
îT.C.I. 1 
sita in

i Pe f‘ 
; Transpi
: Șei 1-1 i ic
i de 6 1 
; doar ă' 
î navetă
: ducător 
j volan,
■ ter, n-, 
î-tifice
ț ta un 
; primit
i Ar li
| Li e f «S. 
j travalo
; de țra 
ț nale..;"
î« ■

TELOR LUPENI s-au înche
iat cursurile universității 
cuiidral-șiisnțifice. Cu acest 
prilej, cei peste 100 
cursanți au vizionat o ga- Lupeni și a studenților ă- 
lă de filme realizăîe 
cineciubul ,,Ainafilm“.

© EXPUNERE. La .Școala 
de calificare; a ruinai Lupeni 
a avut Loc o expunere pe 
tema: „Statul dac centrali
zat și independent, : condus 
de - Burebista, în configura-

de

de

ția politică a Europei ace
lor timpuri'*. Expunerea a 
lost făcută in fața noilor 
încadrați în muncă la mina

Ilaț'i în practica productivă.
:■:. ® TRIBUNA -..DEMOCRA
ȚIEI SOCIALISTE. La că-

..minul de nefamlEști nr. 5; 
al minei Lupeni a avut loc 
vineri, in cadrul „Tribunei 
democrației socialiste**, o 
expunere pe tema : „Fața

m m.wnsita» «■■Tibia*

în față cu semenii noștri**. 
Acțiunea a fyst urmată, de 
o gală de filnje documenta- ' 
re, realizate de cineciubul 
din Lupeni.

0 ÎN FAZA DE OMOLO- 
GARE, jn vederea diversi
ficării specialităților și pen
tru a veni în sprijinul .gos
podinelor, colectivul Fabri
cii de morărit și panifica
ție a pregătit și prezentat 
spre omologare trei noi pru

duse semipreparate. E vor
ba de foi Marina, Toi cu 
bulion și foi cu miere de 
albine, f iind vorba de pro
duse gustoase le așteptăm 
cîlt' mai repede . în unitățile 
de

: RE
Mîin

; permis: 
î turismi 
‘ person. 
: re de
: SOț.
: va ÎI 
: poseso 
; să piei 
spre z 
și stat

. maicii 
celor 
să dov 
ță spo 
în apr 
acum .. 
vacant 
evenin 
se ii 
strictă' 
t olosir 
averti: 
pliearc 
te- rec 
prever

desfacere..

Rubrîcă realizată de 
Dorin GHȘȚA
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Luna manifestărilor politico-îdeologice, cultural-artisti ce și sportive

3 6,30, 
ului fix
Livezenj, a 
autospecia- 

0, aparți- 
•raiova, co- 
. Conducă- 
iron Cojan 
renta foaia 
fiindcă nu 

cercat 
H duc 
ner 
fg. 
tfe( 

fi 
o zi înain- 
flvut timp 

- foaia le- 
sport... Or, 
c® sint în-

«>n- 
iilor legale, 
■tfel de de- 
eare se fa_ 
fe _ carbu- 
acă ingine- 
ar trebui 
din buzu- 
de trans- 

eda la fel?
CA PE 
IULA
il auto Va

ta autoba- 
oșani, oprit 
de circula
și prezin- 
oontrol. a 
distanță o 

urs... încer
ca o veri
sta cons- 

motive în- 
Procedeze 

ițea omul .. 
căciulă. Aii- 
u avea ve
nea anuală 
ezenta un 

la tneca-

t
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recțte. Era,
te, un ade-
pentru cei-

mți la tra-
stopat la

Festivalul „Cîntecul adincului", ediția a IX-a

Premiul I și „lampa de anr‘
Valeriu Butulescu 

debutat ca poet., în 
mă cu vreo nouă 
in paginile ziarului nos
tru. Distanța poetică 
dintre elevul de odinioa
ră și inginerul de as
tăzi de la I.U.M.P. se 
măsoară în maturizarea 
uneltelor poetice, cele 
două titluri de laureat 
al tradiționalului festival 
„Cîntecul adincului" (pre
miul special al ziarului 
„"Steagul roșu" în 1"973 
și premiul 1 în 1980) și, 
sperăm, într-un cit de 
curînd volum de debut.

Vizita cenaclului „Flacăra" 
al tineretului revoluționar 
rămîne un eveniment' nota
bil în această primă ediție 
a „Lunii manifestărilor pg- 
litico-ideologice, cultural-ar- 
tistice și sportive", cu atît 
mai mult cu cît această ins
tituție obștească de cultură 
și artă se dovedește, în ciu
da unor prorociri, viabilă și 
mereu tinără. Contrar aș
teptărilor. în programul de 
la Petroșani n-au figurat de- 
cît cîteva nume de rezonan
ță ale „întâmplărilor" cena- 
cliste, care și-au dat, totuși, 
silința să cucerească sala. 
De fapt, a fost, mai bine 

-zis, „o seară Victor Soca- 
ciu", într-un recital patetic, 
cu care prilej a redemons- 
trat că rămîne unul dintre 
cei mai talentați barzi ai mu
zicii tinere, dincolo de mo-. 
dă sau meandrele gustului 
public. De asemenea, susți
nut de verva poetului Adri
an Păunescu, tandemul Do- 
ru Stănculescu — Sorin 
Minghiat și-a realizat piese
le de succes, in fața unui 

. public caro s-a încălzit greu, 
deși repertoriul lor era va-. 
ri.at ca genuri și amplitudine 
lirică. A evoluat într-un 
crescendo plăcut vocea vil- 
ceanului Laurențiu Mărgi- 
neanu, cu un timbru apar
te, dar modulat după efecte 
spectaculare. Pledoaria pen
tru folclorul autentic, un 
crez artistic declarat al ce- 
naclului, a fost susținută și 
de Mari®. Nagy, al cărei re
pertoriu s-a stabilizat în,: ju
rul unor pieșe de efect, ca- 
re-i pun în valoare calitățile 
vocale și frazarea singula
ră în rîndul folkiștilor.

Spectacolul de la Petro
șani rămîne în istoria ce
naclului și pentru cîteva 
„numere" inedite; cascada 
debuturilor a fost inițiată 
prin apariția actorului din 
Vale, Corvin Al-cxe. în lip
sa animatorilor „de servi-

i
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alizată de
TRĂUȚ, 
f miliției 
șani

ciu" ai cenaclului, singurul 
nostru reprezentant a făcut 
dovada cunoscutei sale pre
zențe scenice, recitind o 
străveche și folosită parodie 
soresesană, după o fabulă a 
lui Grigore Alexandrcscu. 
De asemenea, o surpriză 
plăcută, Ileana Calinovici, 
descoperită recent la Dro- 
beta-Turnu Severin. Grija 
cu care își alege repertoriul 
(admirabilă punerea pe no
te a poemului „Nu mor caii, 
cînd vor clinii", semnată de 
concitadinul ei, poetul Va
leriu Armeanu) denotă am

Debuturi și absențe

reîntîlnire cu generosul pu
blic al Văii s-ar impune. De 
altfel, ideea aparține chiar 
conducătorului de cenaclu, 
care a promis, într-un vii
tor apropiat,
Petroșaniului în circuitul ar
tistic al prestigiosului co
lectiv de avangardă a poe
ziei și muzicii tinere. Cu 
toate acestea merită releva
tă solicitudinea cenacliști- 
lor prezenți, care au ținut, 
ea In ciuda altor angaja
mente presante, să onoreze 
cu prezența sărbătorile 
Văii.

biția de a pătrunde demn 
pe porțile cîntecului, cu o 
zestre vocală impresionan
tă, brodată temperamental 
în canoane tradiționale, ca
re totuși ajută la persona
lizarea tinerei artiste. In 
fine, mentorul cenaclului, 
poetul Adrian Păunescu și-a 
dovedit respectul pentru pu- 

‘ în
cu 

apariția în revista „Flacăra'") 
a poeziei „Felinarul", care 
l-a impresionat, ca și altă
dată, pe compozitorul Victor 
Socaciu. Cu aplauze (n-au 
fost critici muzicali printre 
spectatori) a fost întîmpinat 
și debutul „.compozitorului 
Adrian Păunescu, din re
centa sa vizită pe malul bă- 
trinului fluviu, ini on in
dii-so ca autor total al cîn
tecului „Dunărea păcii".

Spectacolul de joi sea
ră, promițător prin debut, 
s-a sfîrșit poate mai iute 
docil își închipuiau și pro
tagoniștii săi, și nu după. 
miezul nopții. Atmosfera re
ținută a sălii șl curmarea 

. bruscă a dialogului artistic 
au lăsat impresia că nevoia 
de comunicare continuă, o

fon WIPE
P,S. Nu este pentru prima 

oară cînd în sala de spec
tacole pătrund indivizi puși 
pe „bruiaj" și persiflare. O- 
dată cu identificarea lor, 
recomandăm să fie testați 
asupra cunoștințelor lor 
despre normele civilizate de 
comportare.

I 
I

vulturului 
colonial

btic, prin prezentarea 
premieră (concomitent

Vraja sufletească a „Madrigalului*4

Muzica •
în cadrul multiplelor și 

variatelor acțiuni, ccmțmute 
în „Luna manifestărilor po- 
lit'icu-idaplog.ce, caltural-e- 
ducative și sportive" ni Va
lea Jiului (15 mai — 15 iu-, 
nie), momente cu totul me
morabile le-au constituit 
concertele do aleasă ținută 
artistica susținute de co
rul „Madrigal". Aceia care, 
în postură de spectatori, au 
luat loc în sălile Palatului 
cultural din Lupeni- și Ca
sei de cultură din Petroșani 
au- trăit clipe, de incaudes- 
cenlă emoție estetică.

Corul „Madrigal", care 
ciută sub egida conservato
rului „Ciprian Porumbes- 
cu"din București,® început 
să se înfiripa în 1963. Sub 
bagheta celui care avea să 
se afirme ca un mare maes
tru al artei dirijorale mon
diale, prof, univ. Marin 
Constantin, s-âu reunit cîți- 
va foști comp<>ii.enți valo
roși ai ansamblului artistic 
al L. t'.C., fondat în 1950, 
precum și tinere absolven
te , ale: conservatorului, pro- 
venite din corul de copii al 
radiodifuziunii și corul Pa
latului Pionierilor din Bucu
rești. , .

Timp de doi ani, acest 
mănunchi de .nameni mar-, 
câți de un extraordinar ta
lent a muncit asiduu, în 
anonimat. în : 1965, „Madri
galul" ă debutat promițător 
la „Festivalul muzicii bra
șovene", după care a parti
cipat la festivalul-concurs 
„George Enescu", îepiirtîhd 
un succes răsunător. De a- 
tunci încoace, an de an. for
mația a fost solicitată să e-

ș 
!
•i.

î
i

De departe...
Mai cobori o toamnă de 

păsările-» stol tăcut plecară 

strugurii se coc la noi î» vie 
viile se coc lă noi fn țară

Și
Și
Șl

pe dealuri

Mai coborî o toamnă de pe dealuri
Și peste munți mai pribegi b vară.

Cracovia '78 
Valeriu BUTULESCU

Ehei!
Mai de mult iepurii 
na opuneau nici o

.«ț. rezistență, 
învățaseră 
să muște 

mergi prin 
pădure 

însîngerată 
de cultură 

în vMul baionetei. 
Cu cită eleganță îmi

purtam ciomagul. 
Bleslemul privighetorilor 
era mai xlulce.

Valeriu BUTULESCU

Nici mieii nu

Era destul să

cu o halcă

Pv4r@șani.CeiwcM „Bacara", pe scena Casei de coliara vector Socâcui

Bardul „Mioriței"

volueze în toate țările Eu- 
:rtțpei și în JSXJ.A., a parti
cipat Ia .festivalurile., de inu- 
z.ică contemporana de ia 
Zagreb și B rim, Utadp a 
obținut premii de prestigiu. 
Corul „Madrigal" a însoțit 
delegațiile da stat ale 
României conchise de pre
ședintele țării, tovarășul 
McoȘfce Ceaușescu, in Tur
cia și S.U.A., -a concertat 
la sediul O.N.u. pentru per- 
son.'-.risl diplomatic acreifitat. 
Iată de ce această forma
ție egrală este nu numai o 
ambasadoare a artei muzi
cale românești, ci și un me
sager politic al țării.

Prin; ce a reușit „Madri- 
garaî" sâ cucerească lumea 
in 15 ani? In primul rînd 
prin excepționala calitate și 
armonie a vocilor,, priirtr-o 
prezența scenică originală; 
apoi, printr-un repertoriu de 
o întinsă arie tematică, ca
re cuprinde muzică veche 
românească și universală, 
nna®ic.ă~de inspirație folclo
rică și muzică contemporâ- 
niă de avangardă. Compo
zitori români și străini de 
reputație își dedică in ex
clusivitate creațiile lor mu
zicale corului „Madrigal". 
Tbîodată -el: rămîne fidel in
tenției inițiale de a se re
actualiza muzica Renaște i j, 
j ustif ieîndu-și astfel denu-' 
mirea. Acest cîntec eșțe în
truparea artistică a spinta- 
lui popular, așa buni corul 
„Madrigal"., este' chinteșc 
uriașului talent artistic 
poporului- român.

Contribuția „Madrigalului" 
la dezvoltarea artei corale 
românești a sporit, sensibil,

prin participarea la . mani
festările artistice circumscri
se Festivalului național 
„Cjiaitarea României", ceea 
ce a implicat apariția unei 
multitudini de formații ca
merale. în acest fel „Madri
galul" își probează justa sa 
orientare tematică și inter
pretativă, fiind principalul 
catalizator al înfloritoarei 
mișcări .artistice corale.

Armonia muzicală supra
firească a acestor voci se 
reflectă desăvîrșit în ar
monia umană a colectivului 
artistic. Membrii formației 
sint soliști, dirijori și chiar 
organizatori. Prin mesajul 
ei de emoționantă puritate, 
armonia muzicală și sufle
tească a „Madrigalului" a- 
cordează simțirea și cuge
tele oamenilor.

laun L ASCII

V
I
J

A' 
\

obișnuită, 
de sunet 

pentru mu
ci cunoscut

O biografic 
Tînârul inginer 
găsește timp șî 
zică, cu care 
mari satisfacții ca instru
mentist, solist, textier 
compozitor. Triplu laureat 
al Festivalului national 
„Clntarea României", ar- 
botinei totodată și alte 
distincții artistice. A cu
noscut consacrarea alături 
de Dan Andrei Aldea, Ra
du Gheorghe, Adrian . I- 
vanițchi, Mircea Viritilă 
și ceilalți component! ai 
cenaclului Flacăra. Ați 
ghicit, deslgiir, este vor
ba afe unul dintre cei mai 
tațlertferți. band ai muzicii 
tinere, prezent zilele aces
tea la sărbătorile Văii.

— Unii „nu înghit" mu
zica tinără și „autorii to
tali", fără studii superioa
re — I-am abordat, după

n-a urmat filologia.:
spectacolul de joi seara, adevărați, care dau lumină 
pe Victor Socaciu, iiindcă co.ncretă, te simți obligat 
despre dinsul este vorbă, să le dărui lumina spiri-

— Cenaclul „Flacăra", tulul.
succesul iormațiilor folk — Cu ce proiect intîm- 
(care se respectă I) dove- pinați pe iubitorii muzicii 
dese contrariul. Muzica ti- tinere?
nără constituie un mijloc 
de comunicare, dar ade
vărata muzică nu este un 
simplu divertisment, cil în
seamnă 'poezie și sensibi
litate melodică. Unii 
decretat că nu poți fi 
păzitor decît dacă ai ab
solvit conservatorul, 
răspund acestor 
Mari printr-o mitre bare 
cînd și unde a urmat "filo- îndrăgească. Acesta 
log ia bardul „Mioriței" ?

—■ Reveniți 3n Vale., cu 
cenaclul, pentru <a doua 
oară...

— ...și cu inima strînsă

I
la 
voi 
clar 

sper

au
corn-

Le 
conles-

of

I l
I 
I 

i pn- I 
oi de- j

I

— înregistrez un disc 
L.P., sint mereu prin ța
ră cxt „Antena României", 
acreditat drept consultant 
muzical. Voi . compune, voi 
clnla. Și ca atenție deo
sebită pentru vrednicii mi
neri dintre Jiuri, 
ma reîntîlnire le 
dicu un modest 
un cîntec pe care să-1 

vă 
constitui, totodată, și răs
punsul la invitația de a 
participa la sărbătorile 
Văii Jiului de la îngemă
narea primăverii cu vara, 

de ewiojite ca și prima oa- timp dovedit fertil pentru i 
tră. In fiite lutior bărbați cKratorii. de artă. (I.V.) •
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Plenara lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

(Urmare din pagina I)

punzătoare și înfăptuirii in
vestițiilor prevăzute • în a- 
cesl. an .și a celor ce vor in
tra în funcțiune anul viitor, 
pârtieipanții reliefînd măsu
rile ce se impun pentru rea
lizarea tuturor obiectivelor 
la. termenele prevăzute șl 
cu cheltuieli materiale redu
se, pentru livrarea ritmică 
a utilajelor tehnologice, în
deosebi pentru capacitățile 
incluse -în planul pe 1980.

Numeroși vorbitori au in 
sistat asupra măsurilor care 
se impun pentru îmbunătă
țirea substanțială a activită
ții de întreținere și exploa
tare a instalațiilor .și utilaje
lor, pentru asigurarea func
ționării "normale și ritmice 
a ‘acestora, facînd propuneri 
coi’cre'e vizînd creșterea res
ponsabilităților în ’programa
rea și efectuarea unor repa
rații de calitate și asigurarea 
cu Piesele de schimb nece
sare. \ j

Abordîndu-se aspecte ale 
aplicării noului mecanism e- 
conomico-financiar, vorbito
rii au evidențiat o serie de 
probleme care se cer solu
ționate în vederea perfecțio
nării activității consiliilor 
oamenilor muncii, aplicării

în mod cit mai judicios a 
autoconduccrii muncit orești 
și autogestitinii. S-au făcut 
critici privind activitatea din 
unele întreprinderi în care 
nu s-a înțeles suficient de 
clar și aprofundat holărîrea 
de partid și de. stat în acest 
domeniu. S-a subliniat, tot
odată, necesitatea unei preo
cupări sporite pentru reali
zarea producției fizice, a 
producției nete, a benefici
ilor. care să asigure cointe
resarea reală a tuturor oa
menilor muncii, creșterea e- 
ficîenței întregii activități 
economice.,

Participanții la dezbateri 
au subliniat 'măsurile . care 
trebuie adoptate și modul 
cum trebuie acționat pentru 
îndeplinirea în cele mai bu
ne condițiuni a planului de 
export, pentru îmbunătățirea 
activității întreprinderilor 
productive; a ministerelor e- 
conomice. făcîndu-se propu
neri concrete pentru acope
rirea cu contracte a planu
lui de export, pentru îmbu
nătățirea calității produselor 
exportate, pentru diversifi
carea structurii comerțului 
exterior, pentru ridicarea 
rentabilității activității în a- 
cest domeniu. Participanții 
au dezbătut, totodată, diferi

te ' aspecte privind reduce
rea importurilor, evidențiin- 
du-se măsurile ce trebuie în
treprinse pentru z acoperirea 
îh mai mare măsură din ța
ră a necesarului de materii 
prime și materiale, în con
diții de eficiență economi
că sporită, a necesarului de 
mașini și utilaje,' precum și 
de piese do schimb pentru 
care se cheltuiesc încă im
portante resurse valutare.

După ședința plenară a 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, participanții 
s-au întîlnit din nou pe mi
nistere de specialtate. In a- 
cest cadru, s-au purtat discu
ții concrete în legătură cu 
modul de îndeplinire a indi
cațiilor și orientărilor cu
prinse în cuvântarea secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu, pri
vind îndeplinirea integrală a 
planului de producție la toți 
indicatorii, cu deosebire la 
producția fizică și netă, creș
terea mai accentuată a pro
ductivității muncii, realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de export, ridicarea conti
nuă a calității produselor, 
pregătirea și desfășurarea 
Corespunzătoare a activității 
de investiții, perfecționarea

organizării și conducerii pro
ducției, sporirea eficienței 
întregii activități economice.

Participanții ău subliniat 
că ' această acțiune a consti
tuit un deosebit, de important 
prilej de analiză și dezbate
re, de schimb do experien
ță, de înțelegere și aprofun
dare a problemelor esenția
le ale activității egonomice. 
Exprimînd mulțumirea și sa
tisfacția pentru această nouă 
acțiune ce a avut loc din 
inițiativa secretarului.general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții și-au 
exprimat convingerea că ea 
va reprezenta un important 
sprijin în mobilizarea tutu
ror resurselor, a tuturor for
țelor pentru ridicarea pe un 
plan tot mai înalt a întregii 
activități economice. In nu
mele colectivelor din care 
fac parte, ei s-au angajat să 
acționeze cu toată energia, 
abnegația și priceperea pen
tru înfăptuirea neabătută, e- 
xemplară a sarcinilor actua
lului cincinal, pentru pregă
tirea și realizarea în cele 
mai bune condițiuni a hotă
rârilor celui' de-al XJI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

Continuarea lucrărilor plenarei
Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

Vineri după-amiază, lă - 
Ateneul Român au continuat 
lucrările plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

Plenara a luat în dezba
tere următoarele docu
mente:

1. Raport cu privire la 
modul in care lucrează con
siliile de conducere și bi
rourile executive ale minis
terelor ; repartizarea atri
buțiilor pe membrii colec
tivelor de conducere, e- 
xcreilarea acestora de că
tre ministru, adjuncții minis
trului și secretarii de stat. 
Modul în care se lucrează: 
cu centralele industriale și 
■cum își exercită ele atribu
țiile conferite de lege. Pre
ocuparea pentru soluționa
rea problemelor ridicate de 
unitățile subordonate ;

2, Raport privind activi- 
taiea consiliilor de Condu

cere ale ministerelor, con
siliilor oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi 
pentru realizarea planului 
de comerț exterior și de co
operare economică interna
țională pe anul 1980;

3. Raport asupra modului 
în care s-au realizat de că
tre ministere măsurile pri
vind aplicarea săptămânii 
de lucru de 46 de ore și 
concluziile ce se desprind 
pentru trecerea la generali
zarea acestei acțiuni ;

4. Informare privind des- 
fășurarea adunărilor gene
rale ale oamenilor ’muncii 
din perioada ianuarie — 
februarie 1980;'

5. Planul de acțiuni pri
vind organizarea adunărilor 
generale semestriale ale oa
menilor muncii (iulie — au
gust 1980). ,*

Pe marginea documentelor 
înscrise la ordinea de zi au

luat cuvîntul numeroși par- 
ticipanți.

în cadrul dezbaterilor, 
vorbitorii au dat. o înaltă 
apreciere cuvîntărij rostite 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îri ședința lărgită 

■a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, docu
ment de excepțională în
semnătate pentru activita
tea pe care o desfășoară 
organele de conducere co
lectivă, toți oamenii mun
cii, pentru înfăptuirea, în 
bune condițiuni, a -sarcini
lor de plan pe 1980, pe în
tregul cincinal, a obiective
lor stabilite de Congresul 
al Xll-lea al partidului.

Participanții la dezbateri 
s-au angajat să acționeze 
<u fermitate, în spiritul o- 
rientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru ' pregătirea temeini
că a adunărilor oamenilor

muncii, ce Vor avea loc în 
perioada iulie—august 1980, 
pentru creșterea rolului și 
a j.ăspunderii organelor de 
conducere colectivă în în
treaga activitate economică 
și socială, pentru adîncirea 
democrației muncitorești.

în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, vorbitorii 
s-au angajat să acționeze, cu 
toată energia, pentru trans
punerea în viață a politi
cii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, pentru înfăptuirea sar
cinilor, orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înflorirea continuă a 
patriei socialiste, pentru 
creșterea permanentă a 
bunăstării, maleriale și spi
rituale, a întregului nostru 
popor.

Plenara a adoptat, în una
nimitate, documentele su
puse dezbaterii.

LA BUENOS AIRES a 
încetat din viață, îh vîrșiă 
de 83 de am, Geronimo. 
Arnedo Alvarez, secretarul 
general al’ Partidului Comu
nist din Argentina. Arnedo 
Alvarez a devenit secretar 
general al partidului în 
1938.,

1 A NEW YORK a avut, 
loc plenara C.C. al P.C. din 
S.U.A., care a examinat o 
serie de probleme actuale 
ale situației interne și in
ternaționale. O atenție de
osebită a fost acordată ale
gerilor prezidențiale și sar
cinilor comuniștilor din 
campania electorală.

SUB AUSPICIILE Asocia
ției ucrainene de prietenie 
și relații culturale cu stră
inătatea . și ale. filialei re
publicane din Ucraina a 
Asociației de prietenie sovi- 
eto-române (Ă.P.S.R.), la 

. Kiev a avut loc o adunare 
festivă dedicată împlinirii 
a 100 de ani de la naște
rea poetului Tudor Arghezi.

IN EDITURA ATENIANA 
„Kaktos" au apărut, în con. 
diții grafice excelente, se- 
lecțiuni din operele lui Pa

ndit ' Iștrati. Traducerile 
sini semnate de scriitorii 
G. Karouzos, Q. Tremi, A- 
Paiidelaki și S. Panouzi.

MINISTRUL AFACERILOR 
-EXTERNE al Irakului, Șa- 
adoun Hammadi, și-a înche
iat vizita oficială de trei 
zile la Paris. El a conferit 
cu • omologul său francez, 
Jean. Francois-Poncet, și a 
fost primit la Palatul Ely- 
see de președintele Franței, 
Valery Giscard d'Estaing.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agențiile Reuter și U.P.I., 
generalul Luis Garcia, co
mandantul forțelor terestre 
a anunțat că „forțele arma
te sînt fidele legii" și vor 
respecta decizia președinte
lui Lidia Gueiler de a orga
niza alegerile prezidențiale 
la data fixată — 29 iunie.

STATELE UNITE au pro
cedat joi dimineața în sta
tul Nevada la o experiență 
nucleară subterană de o pu
tere între 20 și 150 kilo- 
tone, a anunțat Ministerul 
Energiei al S.U.A. Este a 
șaptea experiență nucleară 
americană din anul acesta.

FILME
PETROȘANI— 7 No

iembrie : Safari Expres, 
Republica t Omul care 
ne trebuie; Unirea: în
toarcerea Iui Vodă. Lă- 
pușneanu,

LONEA: Sălbaticul.
ANINOASA: Cine mă 

strigă.
VULCAN — luceafă

rul : Cumpăna; Muncito
resc : Knock-out.

LUPENI — Cultural: I 
se spunea Bu ldozerul. 
Muncitoresc: Umbra lui 
Casey. -

URICANI: Prezentato
rul. ; ;

TV
9,30 Curs de limbă 

spaniolă. 9,50 Telecine- 
niateca (reluare). 11,40 
Limba noastră. 12,00 
Concert educativ — 
cartea de aur 
popoarelor :

Grieg. 13,00 Mozaic cul- 
ural-artistic-sporliv. 18,35 
Sâptămînă politică. 18,50 
1001 de seri.. 19,00 Tele
jurnal, 19,25 ‘ Călătorie 

prin țara mea. 19,45 Tele- 
encictopedia. 20,30 Publi
citate.- 20,35 Film serial: 
..Dallas — Compania pe
trolieră Ewing". Episodul 
40 21,30 De pe scenă îil 
arenă — Spectacol de va
rietăți 22.30 Telejurnal. 
Sport.

LOTO
REZULTATELE TRAGERII 
LOTO DIN 13 IUNIE 1980

Extragerea I: 50 37 90
66 23 11 84 46 77.

Extragerea a Ii-a: 15
20 87 12 16 19 9 42 67.

Fond de cîștiguri:
855433 lei, din care re

Din 
a muzicii 

Edward

bort categoria 
lei.

78 117

Grupul școlar Lupeni - 
județul Hunedoara

Pentru anul școlar 1980—1981 organi
zează înscrieri la următoarele tipuri.de școli 
si forme de învătămînt :

I LICEUL INDUSTRIAL
TREAPTA I (clasa a IX-a) curs de zi.
Se primesc absolvenți ai clasei a Vlll-a, 

promoția 1980 (băieți și fete), fără concurs, 
la următoarele profiluri :

— mine, petrol, geologie
— mecanică

. — electrotehnică.
înscrierile se vor face pe baza fișei tip de 

înscriere, a adeverinței medicale și a dovezii 
de vaccinare și revaccinare, în perioada 16— 
25 iunie. Elevii, pe timpul școlarizării, pot 
beneficia de bursă de stat sau de între
prindere. .

TREAPTA a ll-a (clasa a Xl-a)
Se primesc absolvenți ai treptei I (cu^ 

vîrsta de maximum 19 ani la 15 septembrie 
1980) pe bază de concurs, la următoarele 
profile :

— mine, petrol și geologie (băieți)
— mecanică (băieți și fete)
— electrotehnică (băieți).
înscrierile se fac pe baza fișei tip de 

înscriere, a adeverinței medicale și a dovezii 
de vaccinare și revaccinare, în perioada 1—8 
iulie 1980. Concursul de admitere are loc, 
în perioada 9—14 iulie 1980, la următoarele 
probe:

— matematică — scris
— fizică — scris
Examenele, de diferență — dacă candi- 

dații provin de la alte profiluri — se vor sus
ține în perioada 2—7 iulie. în funcție de re
zultatele la învățătură, elevii pot beneficia 
de bursă de stat.

II. ȘCOALA PROFESIONALĂ
Se primesc absolvenții treptei I de liceu 

pe bază de concurs.
înscrierile se fac în perioada 1—8 iulie 

la următoarele profiluri :
— construcții și montaje miniere (la ca

re se primesc băieți și fete)
— profil minier (băieți)
— mecanic (băieți și fete)
— electrotehnică (băieți). •
Concursul de admitere constă în :
— control medical eliminatoriu
— probe de aptitudini — eliminatoriu- 
Informații suplimentare se primesc la

secretariatul școlii, zilnic la telefon 129 sau 
la sediul școlii, strada 7 Noiembrie nr. 43, 
între orele 7-15.

Autobaza Uzina de Transport 
Local Petroșani
strada iscroni nr. 3

. încadrează i ■. '■■■ ■■■■
— economist - ; ;-v
— conducători auto categoriile B, C, 

D« E
— strungari
— sudori ; ?
— mecanici.
Condițiile de încadrare și remunerare, 

conform Legilor 12/1971 și 57/1974.
Relații suplimentare la Biroul personal- 

invățămînt, telefon 43328.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Buzdu
gan Constantin, eliberată de 
I.M'. Vulcan. Se declara nu
lă. (483)

PIERDUT ecuson nr. 5718 
și legitimație de serviciu pe

numele Dimache Doina, eli
berate de preparația Petri- 
la. Se declară nule. (484) S

SCHIMB apartament două 
camere (încălzire centrală) 
Lupeni, contra garsonieră 
Petroșani. Informații telefon 
250 Lupeni.
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