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■’RQLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, EJNÎȚEVA?

Ă-

In ziua de 14 iunie a avut 
•Ioc, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, ședin
ța Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
ă reliefat importanța deose
bită pe care o au pentru 
Orientarea activității minis
terelor, centralelor, unități- 
lor industriale, a tuturor 
pintenilor muncii care lu
crează în sfera producției 
materiale, Consfătuirea de 
Bcru din 29—30 mai de la 
_ C. al P.C.R. -și Ședința 
plenară lărgită a Consiliului 
ifiațîonal al Oamenilor Mun- 

~ cii din 13 iunie a.c. Aceste 
acțiuni, organizate din ini
țiativa și sub conducerea 
tovarășului N i c ol a.e 
Ceaușescu, se înscriu în 
practica promovată ferm de 
partidul nostru, de secre-, 
tarul său general, de a dez
bate problemele fundamen
tale ale 
mico-sociale a patriei 

„ activul de partid și de 
C cu cadre din economie, 

'cetare, proiectare, cu 
mai diferite categorii 
oameni ai muncii, de 
Sigura participarea tuturor 
'cetățenilor, a întregului po
por la conducerea economiei, 
a întregii societăți.

' Comitetul Politic Executiv 
dă o înaltă apreciere ex
punerilor prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de

dezvoltării econo- 
cu 

stat, 
cer
cel e 

de 
a a-

P.C.R. din 29—30 
Ședința plenară

la C.C.
mai și . . .
lărgită a Consiliului Națio
nal al 
din 13
o analiză aprofundată, exi
gentă, obiectivă a activită
ții desfășurate În econo
mie, a muncii organelor de 
partid și de stat, a fenome
nelor principale ce se ma
nifestă în prezent în viața 
economică au stabilit 
sarcini, orientări și măsuri 
de importanță fundamentală 
pentru realizarea hotărîri- 
tor adoptate de Congresul 
al XII-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat însemnătatea 
deosebită a indicațiilor da
te de secretarul general al 
partidului în ce pțjvește 
concentrarea eforturilor în. 
direcția realizării produc
ției fizice și nete, care stau 
la baza creării venitului na
țional. In acest sens, a fost 
relevată necesitatea de a 
se acționa cu toată ener
gia pentru sporirea produc
tivității muneii, valorifica
rea superioară a materiilor 
prime și materialelor, re
cuperarea și refolosirea re
surselor secundare, intensi
ficarea activității de cer
cetare științifică și tehno
logică, înfăptuirea în cele 
mai bune condițiuni a pro
gramului de investiții, creș
terea eficienței întregii ac
tivități economice.

Comitetul Politic Execu-

al 
la

Gamenilor Muncii 
iunie, care — făcînd

tiv ă apreciat, de 
că o importanță 
au indicațiile 
Nicolae Ceaușescu referitoa
re la aplicarea în viață a 
hotărîHIor de partid și de 
stat privind noul mecanism 
cconomîco-financiar, care 
pune accentul pe realizarea 
prodficției fizice, sporirea 
continuă 3 calității produ
selor și reducerea cheltuie
lilor, asigurînd astfel con
diții pentru creșterea renta
bilității, a veniturilor oa
menilor muncii.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat totodată, impor
tanța indicațiilor secretaru
lui general al partidului 
privind intensificarea ac
țiunilor politice, ideologice 
și organizatorice care să 
ducă Ia întărirea discipli
nei și creșterea răspunderii 
în muncă, la sporirea rolului 
organelor de conducere co
lectivă, a tuturor formelor 
democratice menite să asi
gure o participare largă 
a oamenilor muncii în înfăp
tuirea sarcinilor de produc
ție și ridicarea pe un plan 
calitativ superior a întregii 
activități economice și So
ciale.

In același timp, s-a a- 
preciat că îndeplinirea in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind realiza
rea, în cele mai bune con
diții, a planului pentru 
export trebuie să stea, zi

asemenea, 
deosebită 

tovarășului
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„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive1*.

de
In această dimineață, Pe- lor executate de fanfara reu- 

troșaniul întîmpină sărbă- nită a minerilor, coloana 
torește ziua care marches- sportivă care participă la fes. 
ză încheierea festivă a 
„Lunii manifestărilor politi- 
co-ideotogice, cultural-edu
cative și sportive". Centrul 
de atracție al acțiunilor va 
deveni stadionul Jiul, spre 
care se vor Îndrepta, pe 
arterele împodobite cu em
blema primși ediții, drape
le, ghirlande de brad și 
flori, lozinci etc., o mare 
mulțime de oameni, circa 
8 000 de participanți. Vor fi 
prezenți mineri, prepara
tori, constructori, energeti- 
cieni, alți reprezentanți ai 
categoriilor socio-profesiona-

(Continuare ta pag. a 4-a)

tivita tea de închidere a 
anului sportiv școlar și de 
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. In 
continuare se va desfășura 

‘ceremonia oficială, <-----
cuprinde o retrospectivă a 
acțiunilor desfășurate în ca
drul acestei luni și celebra
rea a '2050 de ani de la 
crearea primului stat daa 
centralizat și Independent, 
jubileu Căruia îl va fi în
chinat un cuprinzător pro
gram artistic.' Vor evolua 
tineri gimnaștl, fanfara reu- 

___ ______ _____ nită a minerilor din Valea 
le din Vale, elevi, tineri în Jiului, laureată a Fesțivalu- 
uniforme de apărători ai 
patriei, artiști amatori, spor
tivi, pionieri. La ora 8 se va 
da startul într-o cursă ciclo
turistică pe ruta Petroșani 
— Vulcan și retur. In jurul 
orei 10, își va face intrarea 

oe gazon, în ritmul marșuri-

Vulcan, ansamblul de re
vistă al Școlii generale nr. 
6 din Petrila, artiști ama
tori din Cîmpu lui Neag, 
recitatori, etc. De aseme
nea, ca un omagiu adu» 
vrednicilor bărbați ai Văii 
Ia realizarea spectacolului 

care și-au anunțat contribuția 
cunoșcuții soliști ai ansam
blului folcloric bucureștean 
„Rapsodia română" și for
mații folclorice din Gorj, 
care vor evoca obiceiuri 
păstorești, vor oferi asisten- 
ței piese din tezaurul fol-

(Continuare In pag. a 2-a)

Răspunsul nostru prin fapte La mîna: Lupani

cit mai multe, pentru mineri
Din cuvîntare" de excep

țională însemnătate progra
matică rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședin
ța plenară lărgită a Con
siliului Național al Oameni- 
tal Muncii am reținut sar
cini și orientări majore ce 
vizează direct activitatea 
noastră, a constructorilor 
de mașini. Din multitudinea 
problemelor dezbătute la a- 
cest înalt for al oamenilor 
muncii din țara noastră, 
sublinierea făcută de secre
tarul general al partidului 
nostru, privind, necesitatea 
aplicării noului mecanism 
economico-financiar, crește
rea mai accentuată a pro
ductivității muncii, îmbună-' 
lățirea calității produselor, 
realizarea planului la ex
port și reducerea importu
ri ni se adresează, direct, 
țxbuă. Mă voi opri, însă, a- 
șupra unui aspect — reali
zarea sarcinilor la export și 
reducerea importurilor, a- 
coperirea pe plan intern a 
necesarului de mașini și 
jjtilaje precum și de piese 
de schimb. Este o sarcină 
de mare răspundere, care 
pe implică în înfăptuirea ei 
și pe noi, constructorii de 
țnașini de la I.U.M.P. Cum 
vom acționa ? încă din a- 
iest an se preconizează ca 
întreprinderea noastră să 
livreze subansamble și re
pere de metalo-construcție, 
pentru partenerul extern, 
pare este și furnizorul nos
tril în partea de construc
ție pentru complexe meca- 
^zate. Aceste subansamble 

repere stat executate ta 
secția prelucrări la rece, 
^ec prin mîinile lucrătorilor 
|Hn formația noastră. Iată 
iXțți ce ne însușim întruto- 
tal indicația secretarului 
General al partidului de a 
jpuno accentul pe creștere'a 
Productivității muncii și îm
bunătățirea calității produ
selor. aceasta fiind garanția 
că ne vom achita la timp,

cît și mai 
de sarcina 
astfel încît 
noi să fie

atît cantitativ 
ales calitativ, 
pentru export, 
colaborarea cu
dorită și pe viitor de par
tenerul extern. Pentru a- 
ceasta vom depune în bri
gadă 
efort

un plus de gîndire și 
în organizarea mai

Nicolae TUDOR, 
brigadă complexă —șef

secția prelucrări la rece, 
I.U.M.P.

(Continuare t» pag. a 2-a)

lui național „Cîntarea Româ
niei", șase coruri din dife
rite localități, în frunte cu 
renumitul cor mineresc 
„Freamătul adîncului" din 
Petrila, formații de dansuri 
populare, dansuri tematice 
și muzică folk ale școlilor 
din Petroșani, Lupeni și

Un nou sector, în fața pasului 
decisiv spre mecanizare

In lumina indicațiilor tovarășului 
CEAUȘESCU la recenta ședință lărgită a 
Național al Oamenilor Muncii, se . acționează pentru i

• APLICAREA NOULUI MECANISM ECONOMI- 
CO-F1NANC1 AR.

• Extinderea tehnologiilor de lucru
AVANSATE.

După cum ne-am convins, 
recent, la mina Lupeni, pro
bleme mari există și în sec
toarele cu potențial tehnic 
și uman -mai mie. Preocu
pări majore și elaborări 
tehnice superioare dovedesc 
și colectivele altor sectoare 
decît cele cu care ne-am 
obișnuit pînă acum, care 
ne-au atras atenția prin ni-

Mina Livezeni

NICOLAE 
Consiliului

velul ridicat al producției. 
Un exemplu îl oferă în a- 
cest sens colectivul sectoru
lui VII, unul din „sectoare
le mici" ale întreprinderii, 
confruntai la data actua
lă cu probleme tehnice de 
mare însemnătate, a- 
flat în fața pasului de
cisiv spre mecanizarea com-

plexă a unei importante ca
pacități de producție. Pre
gătirea condițiilor necesare 
realizării acestui pas preo
cupă întrequl colectiv, mo
bilizat de organizația de 
partid, hotărît să treacă cu 
bine probele unui exigent 
examen profesional.,

Exigent, pentru . că secto
rul și-a propus un obiectiv 
care nu poate fi numit alt- 
fel. Intr-un limbaj măi. ă- 
parte, este vorba despre 
reducerea orizontului opti

on MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

La un minus de peste 70000 de tone de cărbune, 
în mai puțin de zece zile, transportul a paralizat 

producția minei aproape 100 de ore
Că mina Livezeni este una dintre întreprinderile 

miniere cu cei mai mare minus acumulat de la începu
tul anului și că se plasează de ani de zile pe ultime
le locuri din Valea Jiului — in ceea ce privește 
clasamentul realizărilor — face parte dintre cele mai " 
cunoscute lucruri din municipiu. Ceea ce se știe poate 
mai puțin este faptul că mina Livezeni este una din
tre nunele noi, în plin proces de dezvoltare, că este 
lina dintre cele mai mecanizate mine, dacă avem în 
vedere cantitatea și complexitatea utilajelor introduse 
în subteran (unde stat însă rezultatele?), că mina dis
pune de un personal lehnic-ingineresc numeros, dacăpune de un personal lehnic-ingineresc numeros, 
îl raportăm la producția obținută.

• Aproximativ 100 de maiștri, tehnicieni, 
ingineri și ingineri minieri, împreună cu 35 de 
tromecanci (în aceeași structură) coordonează, 
trolează și participă efectiv la realizarea unei produc
ții medii zilnice de aproximativ... 1000 tone de căr
bune.

Nu ne vom opri în rîn- 
durile de față la aceste as
pecte, ci doar la activita
tea sectorului de exploata
re șl întreținere a trans
portoarelor, un sector care 
are în mînă producția mi
nei, sectorul care asigură 
evacuarea cărbunelui din 
subteran. <Ee ne-a determi
nat să ne oprim la activitatea 

‘ “ Stagnările
l ca-

| acestui sector? Stagii 
I din fluxul de transport

sub- 
elec- 
con-

re paralizează activitatea 
întregii mine, stagnările ca- 
re-i obligă pe minerii aba
tajelor și lucrărilor de pre
gătire „să stea pe cărbu
ne", privind neputincioși la 
utilajele încremenite.

Să nu dispună sectorul 
de oameni calificați ?

• Jumătate din între
gul personal al sectoru
lui îl constituie munci
torii calificați, electro

mecanicii, dintre care o 
bună parte au fost trans
ferați chiar de la sectoa
rele de producție.

Să nu existe personal 
tehnic-ingineresc, maiștri ca
re să supravegheze, sa con
ducă activitatea sectorului ?

• Sectorul are ta ex
ploatare Și întreținere 
șase transportoare (cu 
covor de cauciuc și ra
clele), iar personalul teh- 
nic-ingineresc cuprinde 
doi maiștri, doi subingi- 
neri șir un inginer șef 
de sector.

Și, cu toate acestea, ca
litatea reviziilor și repara
țiilor lasă de dorit. Dovezi
le în acest sens Ie consti
tuie întreruperile care a- 
par în zilele de luni, după 
ce duminica ar fi trebuit 
ca utilajele să fie puse la 
punct.

• In luna mai, din- 
tr-un total de 28 ore de 
stagnări ale utilajelor 
de transport ta zilele de 
luni 22 au avut loc în 
prima jumătate a zilei.

Să exemplificăm in ac.st

sens : luni, 5 mai, Ia ori
zontul 300 banda este ră
sucită de la ora 8,20 la 
13,30; în 12 mai se rupe- 
o bandă și remedierea de
fecțiunii durează de la ora 
5,10 la 9,10, iar în aceeași 

zi, se scurtează(?I) o altă 
bandă la orizontul 400, în- 
tr , oi ele 9,45 și 12; în ziua 
de 19 mai (tot luni, deci) la 
un transportor cu raclete de 
mare capacitate se rupe lan
țul și întregul flux de trans
port este paralizat intre o- 
relo 10,30 și 21, timp în ca
re din abataje nu se dă nici 
o tonă de cărbune(l)

• Să fie o simplă 
coincidență că în ace
eași zi în cadrul secto
rului lipsesc nemgiivat 
șapte oameni, cu doi 
mai mult decît la secto
rul I de producție (sec
torul de exploatare și 

întreținere transportoare 
realizează aproximativ 
76 de posturi zilnic, iar

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri și-a încheiat lu
crările simpozionul „Con
tribuția cercetării științi
fice la dezvoltarea capa
cităților de producție și 
mecanizarea minelor și 
preparațiilor din Valea 
Jiului", desfășurat în zi
lele de 13 — 14 iunie 
a.C. la Casa de cultură 
din Petroșani. Așa cum 
v-am mal informat, după 
deschiderea în plen, sim
pozionul și-a 
lucrările pe 
„Metode și 
de exploatare" ; „Prepa
rarea și valorificarea 
cărbunelui** și „Utiliza
rea rațională a forței de 
muncă ta minerii", in 
secțiuni temele de cer
cetare au fost prezentate 
în sistem POSTER. In 
total au fost prezentate 
32 de lucrări. La dezba
terea lor a participat

continuat 
secțiunile 
tehnologii

Contribuție valoroa
să la cercetarea ști

ințifică minieră

un mare număr de spe
cialiști de la unitățile 
miniere, preparații, In
stitutele de cercetări, 
proiectări miniere și In
stitutul de mine Petro
șani. 7?

Ieri, în cadrul simpo
zionului s-au desfășurat 
și două mese rotunde pe 
tema „Mecanizarea com
plexă — coordonată a 
ritmului de dezvoltare a 
producției de cărbune" 
șl „Rolul cărbunelui în 
viitor, cerințe și tendințe 
m valorificarea cărbuni
lor", la care a participat, 
de asemenea, un mare 
număr de specialiști, \

Prin amplul dialog și 
schimb de opinii purtate 
pe marginea lucrărilor 
prezentate în plen, pe 
secțiuni și la cele două 
mese rotunde, participa
rea numeroasă la dezba
terea temelor de impor
tanță majoră ale dezvol
tării și modernizării mi
neritului Văii Jiului ta 
pas cu Directivele Con
gresului al XII-lea al 
partidului, simpozionul 

și-a atins pe deplin sco
pul, constituind un pri
lej valoros de subliniere 
î căilor de îmbunătățire 
continuă a activității de 
cercetare științifică mi
nieră și creștere a efi
cienței acesteia in pro
cesul producției de căr
bune.
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Un nou sector, în fața 
pasului decisiv 

spre mecanizare
(Urmare din pagina I) 

mizării economice, impera
tiv care însoțește pas cu 
păs procesul de extindere 
a mecanizării. Fiecare noua 
cucerire tehnică trebuie să 
fie superioară celei prece
dente și este în firea comu
niștilor să procedeze cu 
exigență pentru a se situa 
la nivelul cerințelor expri
mate de această normă ge
nerală a progresului, . ’

Pe scurt, șeful sectorului, 
ing. Gheorghe VarhPiiic, 
ne-a relatat următoarele ; 
„Cele două abataje cu 
front scurt din stratul 13 
vor constitui peste cîteva 
luni un singur abataj fron
tal dotat cu complex de sus
ținere și combină de tăiere. 
Utilajele se află deocam
dată în plină activitate la 
sectorul VI, iar pentru pre
luarea lor s-ă realizat o lu
crare de • străpungere din 
blocul VII spre blocul VI. 
Preluarea utilajelor prin lu
crarea intermediară vă scuti 
un mare volum de muncă 
și va reduce durata punerii 
lor in funcție, de la circa 3 
luni, după soluția., clasică, 
la o lună de zile". Preci
zăm că după soluția clasică 
utilajele ar trebui scoase 
de la sectorul VI la supra
față și reintroduse în sub
teran, la sectorul VII.

Perspectiva folosirii utila
jelor ia sectorul VII este 
de durată mare, pînă în pre
zent a fost pregătit pentru 
exploatarea unui panou de 
60 mii tone și continuă lu
crările pentru deschiderea 
cîmpului minier din partea 
sudică a stratului 13. Gale
ria de cercetare cu care s-a 
înaintat pe o lungime de 
70 m scoate în evidență că 
stratul este bine dezvoltat 
și' va asigura un front de 
lucru pentru 2 —3 ani. Rit
mul de lucru la pregătirea 
celor 6 panouri din această 
zonă va fi accelerat, în cir
ca două săptămîni, prin do
tarea brigăzii cu o combină 
de înaintare care va per
mite obținerea unor viteze 
lunare de avansare de pes
te 120 ml.

Cîteva cuvinte pe tema 
optimizării economice la 

viitorul abataj. Organizația 
de partid, conducerea sec
torului au în vedere ca ran
damentele realizate la secto
rul VI, de cunoscuta bri
gadă condusa de loan. Kacso 
să fie depășite. „Vrem să 
obținem performanțe tehni
ce și economice superioare, 
ne-a declarat șeful de sec
tor, dar vom socoti că am 
realizat reducerea orizontu
lui de optimizare numai da
că ajungem la parametri su
periori într-un interval de 
timp mai scurt decît s-a a- 
juns la sectorul VI. In plus 
vom urmări îmbunătățirea 
tuturor indicatorilor calita
tivi ai activității noastre, 
inclusiv indicatorii care 
reflectă avantajele tehnicii 
noi: reducerea efortului fi
zic, creșterea gradului de 
securitate în subteran, îm
bunătățirea stării disciplina
re, afirmarea unui grad î- 
nalt de profesionalitate și a 
conștiinței socialiste înain
tate în formația de lucru".

Pe ce se bazează sectorul 
VII în fața acestor cerințe . 
ale progresului tehnic și 
economic ? Pe oameni ca 
loan Rotaru, Eugen Vladar, 
Gheorghe Zaharia, Emil Ko- 
pandi, Florea Barbu, Cor
nel Udroiu, actualii șefi de 
brigadă. Pe corpul tehnic- 
ingineresc, format din ca
dre cu experiență. Dintre 
mineri, de „asemenea, sînt 
mulți care posedă expe
riența lucrărilor în abataje 
mecanizate. Iar proba unei 
temeinice experiențe prac
tice au făcut-o și pînă a - 
cum, fiind holărîți să o 
continue permanent. De la 
începutul anului, sectorul 
VII al minei Lupeni a rea
lizat o. producție suplimen
tară de peste 5000 tone 
cărbune, căreia in această 
lună minerii vor să-i mai 
adauge 1000 tone.

In fața unui examen greu, 
sectorul se pregătește in
tens susținînd pînă atunci 
examenul la fel de greu ce
rut de realizarea producției 
zilnice. Graficul realizări
lor indică de la începutul 
anului o „ritmicitate mo
del", ceea ,ce confirmă că 
sectorul este bine pregătit 
pentru pasul decisiv pe ca- 
re-1 va realiza în curînd.

(Urmare din pagina 1)

bună a muncii, în o mai ju
dicioasă reparlizare a mun
citorilor pe lucrări și schim
buri, asigurarea unei disci
pline ferme îneît fiecare 
dintre noi să dea lucrări de 
cea mai bună calitate, să 
îndeplinească exemplar o- 
bligațiile de producția. Im
plicit, ne sporim preocupă
rile pe linia pregătirii pro
fesionale. In componența 

brigăzii noastre complexe, 
cu peste 70 muncitori, mai 
mult de jumătate sînt tineri, 
o bună parte posedînd ca
lificarea de sudori și lăcă
tuși. iar o altă parte urmea
ză cursurile de calificare și 
policalificare.

„întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu‘
Malvina Urșianu este cre

atoarea inspirată a unor fil
me de actualitate, remarca
bile prin tonul lor foarte 
personal Adeptă convinsă 
a filmului de autor — în 
care este scenarist și regizor 
deopotrivă — ne propune: 
prima ei peliculă de inspi
rație istorică, una de ma
xim interes, mai cu seamă 
prin faptul că ocolește cu 
tenacitate orice șablon al 
genului, optînd pentru un 
travaliu artistic de înaltă 
exigență ce-și fixează ca 
scop conturarea unui me
saj grav, rostit cu toată res
ponsabilitatea.

Intr-un interviu, cineasta 
a făcut o afirmație care, 
credem, este un excelent 
punct de pornire cind pro
cedăm la analiza primului 
ei film istoric. Mărturisind 
că figura lui Alexandru Lă- 
pușneanu — unui dintre cei 
mai interesanți domni ai 
Moldovei — a exercitat- o 
deosebită atracție asupra ei, 
fiindcă personajul, intr-o e- 
pocă tragică, a trebuit ^.să 
lupte crîncen pentru apă
rarea Moldovei, Malvina Ur
șianu consideră . filmul ei 
drept un eseu despre pute
re. Și, intr-adevăr, accentul

calitate, cit i 
pentru mineri
Tineri cum sînt N coliie 

Dragomiroaie, Viorica Lun- 
gu, Virginia Daj și alții, ca
lificați inițial ca strungar; 
și frezori, au dobindit la 
cursul dc policalificare și 
meseria de sudor puțind c- 
fectua acum lucrări com
plexe, de tehnicitate înălță.

Posedînd un astfel de 
potențial -uman, brigada 
noastră urmărește acum nu 
doar realizarea normei pro- 
priu-zise, ci îndeplinirea 
normei fizice, deci realiza
rea produsului finit, coi tri
bunul aslfel direct, așa cum 
ne cere conducerea partidu
lui nostru, la realizarea pro
ducției fizice.

Organizîndu-ne superior 
activitatea, folosind bi
ne capacitatea mașinilor- 

în film nu cade pe specta
culozitatea unor scene de 
luptă, ci pe un conținut 1- 
deatic dens, prin care ni se 
arată fața nevăzută, necu
noscută a istoriei și puterii.

încă din primele cadre 
e limpede faptul că pe Mal
vina Urșianu n-o comple- 
xează circumstanțele mai

Cronica filmului

puțin obișnuite aie subiectu
lui istoric. Cineasta sinteti
zează și în acest caz ace
leași principii estetice, care 
o călăuzesc în domeniul 
filmului de actualitate: ve
ridicitate, credit dramatic, 
tensiune în mișcarea idei
lor. Cu toate că turnarea 
a fost anticipată de o do
cumentare copleșitoare, în 
film nu simțim nici o clipă 
izul reconstituirii pedante. 
Dimpotrivă, realizăm inten
ția, finalizată de altfel, de a 
trata personajele istorice nu 
ca pe niște eroi despărțiți 
de noi de stratul gros al 
vremii, ci ca pe niște oa
meni vii. Condiția tragică 
a lui Lăpușneanu rezidă

unelte, timpul de lucru, în
tărind disciplina, brigada 
noastră a realizat an de an 
sarcinile de producție, iar 
secția prelucrări la rece a 
îndeplinit și ea planul la 
producția fizică începând 
din martie a.c„ lună de lu
nă. Vom face totul pentru 
a spor; realizările și a în
deplini integral planul pe a- 
cest ultim an al cincinalului, 
pentru a contribui Ia asi
gurarea programului de me
canizare a mineritului cu 
mașini și utilaje miniere de 
calitate superioară, necesare 
minerilor Văii Jiului pentru 
sporirea continuă a produc
ției de cărbune. .

în faptul că personajul re
fuză să devină executorul 
impersonal al sentinței is
torice gala semnate, cre- 
zînd fanatic într-o dimensiu
ne iluzorie a personalității 
sale, care l-ar predestina 
pentru un rol decisiv in is
toria Moldovei.

Vedem așadar, că Mal
vina Urșianu realizează în 
„întoarcerea lui Vodă Lă
pușneanu" o proiecție foar
te originală a raportului 
dintre destinul individului 
și istorie, raport în care 
descifrăm lesne viziunea 
modernă asupra istoriei, 
transfigurată artistic intr-un 
mod exemplar Distribuția 
excelentă — George Mo- 
toi, Silvia Popovici, Vale.iu 
Paraschiv, Melania Ursu, 
Silvia Ghelan, Eugenia Bo- 
sînceanu și Cornel Coman 
•—, imaginea lui Al. întors - 
reanu și Gheorghe Fischer, 
alături de munca regizorală, 
transformă acest film intr-un 
semnificativ eveniment ar
tistic

C. ALEXANDRU

festivitatea 
de încheiere

(Urinare din pagina 1) 

doric și coregrafic popu-

Dupa-amiază, la punctele 
de agrement și la cabane 
vor desfășura atractive ac
țiuni culturale, turistice, 
sportive și de fecreere în 
mijlocul, naturii la care sînt 
invitați miile de. oameni ai 
muncii din Vale care-și 
petrec aici sfîrșitu] de săp- 
lămîiui Pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani vor Susține două 
spectacole (orele 17 și 20) 
artiștii „Rapsodiei române"

Prima ediție a „Lunii ma- 
ni testărilor politico-i.deolo- 
gice cultural-educative și 
sportive" s-a bucurat de o 
deosebită atenție din par
tea oamenilor muncii -din 
municipiul nostru, fiind O- ' 
norată și de prezența unor 
prestigioase colective artis
tice din. Capitală. In răs
timp de o lună s-au desfă
șurat ample acțiuni pol it i- 
co-ideologice, de creație 
tehnico-științifică și de pro
ducție, întreaga Vale a 
devenit scena unor specta
cole de‘ înaltă ținută artisti
că realizate de formațiile 
de amatori din municipiu și 
județ, de Teatrul bucur oș
tean de comedie, renumita 
formație corală „Madrigal", 
cenaclul „Flacăra" al tine
retului revoluționar, forma
ția vocal-instrumentală „Sa
voy" și ansamblul „Rapso
dia română" al Consiliului 
Central al U.G.S.R. In ace
lași timp, s-au desfășurat 
competiții de masă la dife
rite discipline sportive ca
re au antrenat mii de oa
meni ai muncii. De aseme
nea, integrate în suita ma
nifestărilor din această lu
nă, cea de a1 X-a ediție a 
Festivalului de artă foto
grafică, muzică și poezie 
„Cîntecul adâncului" și cea 
de-a VIII-a ediție a „Nedeii 
vulcănene" au cunoscut o 
desfășurare calitativ supe
rioară edițiilor precedente, 
constituind o Îmbinare or
ganică a tradiției artistice 
cu activitatea creatoare a 
oamenilor muncii desfășu- S-: 
rată în scopul realizării u- 
nor producții record. (LV.)

(Urmare din pag. f)
sectorul I, 250 de pos
turi) ?

-Aceasta a fost, in mare, 
situația din luna mai, (lu
na în ore ihiua a rămas 
sub plan cu aproape 19 000 
iO 'c). și numai în ceea ce 
privește apariția defecțiuni
lor și avariilor in fluxul’de 
transport în zilele de luni, 
după reviziile și reparațiile 
de duminică (dacă âu avut 
loc). " ; A:'.'

Să se fi îndreptat activi
tatea sectorului amintit în 
ui ,ui iunie ?

• In mai puțin de ze
ce zile din luna iunie, 
defecțiunile și avariile 
din fluxul de transport 
au ținut producția minei 
in loc aproape 100 de 
ore.

■Prin urmare, situația nu 
numai că rămîne neschim
bată, dar se și înrăutățește. 
Defecțiunile și (.variile în 
fluxul de transport se țin 
lanț, condiționindu-se și 
favorizind, una apariția ce
leilalte. Spre exemplu, în

3 iunie, un transportor de 
mare capacitate este blocat 
cu cărbune de la 8 la ora 
10,. la 10,30 începe să „pa
tineze" o bandă și astă pi
uă* la ora 11,30, limp în 
care se mai rupe și o al
tă bandă, iar remedierea 
defecțiunii durează de la o-

este mai grav, la ora 4,20 
se constată că banda nr. 3 
de la orizontul 300 a fost 
sfîșială pe o lungime de 
430 m. • Cum de nu s-a 
observat, ce a făcut perso
nalul de supraveghere?,.. 
Nu se știe încă. Defecțiunea 
a fost remediată abia a do-

schimbată, dar în 6 iunie, 
la ora 13,45, se desprinde 
de la căpsare și „fuge" 20 
m. Remedierea are loc la 
ora 17. La mai puțin de o 
oră, (17,45) aceeași bandă 
se desprinde din nou și 
este repusa în funcțiune 
după ora 19. Dar, numai

iunie, nu se mai desprinde 
banda nr. 3, ci... banda nr. 
1, care și ea „fuge" 30 m, 
iar remedierea durează trei 
ore și jumătate. Banda nr. 
3 nu se mai desprinde, dar 
este sfîșiată, din nou, pe 
420 m lungime (în aceleași 
condiții ca și prima dată,

Un minus de peste 70 000 de tone 
de cărbune, în mai puțin de 10 zile

ra 10,30 la 12,15. Cind fo
lii i părea ța este în ordine, 
se înfunda un siloz, între 
orele 12,30 și 17,45.

A doua zi, In 4 iunie, a- 
ceeași bandă se rupe, din 
nou, și stă între orele 10,30 
— 16,30, iar cele două si
lozuri de la orizonturile 
300 m și 400 m se înfundă 
pe rind, 'unul de la 7 la 
15,30, iar celălalt de la 
13,20 la 19. Dar, ceea ce

ua zi, la ora 6 20.
• In 5 iunie, mina li

vrase din această cau
ză, doar... 56 tone de 
cărbune.

: • De la începutul a-
nului, conducerea între
prinderii a aplicat 50 de 
sancțiuni administrative 
personalului din cadrul 
sectorului.

Banda <u pricina a fost

pînă la ora 22, cînd din
nou se desprinde de la
eepsare. Defecțiunea s-a 
remediat la miezul nopții, 
ca a doua zi să înceapă cu 
desprinderile de la capsare 
care au condus la stagnări, 
între orele 10—12 și
19,45 — 22,30 .

Urmează duminică, ziua 
de repaus, zi de revizii și 
reparații. Luni, însă, în 9

și tot ca și prima dată cau
zele nu sînt elucidate), -iar 
defecțiunea durează de la 
ora 10 pînă a doua zi la o- 
ra 3,45.

• Toate defecțiunile 
și avariile au loc in 
condițiile în care mina 
a acumulat ce) mai ma
re minus de la începutul 
anului — dintre unitățile 
miniere ale Văii Jiului,

aproape 0 treime din mi
nusul total al C.M.V.J.

In această situație, CE 
TREBUIE FĂCUT LA SEC
TORUL DE EXPLOATARE 
ȘI ÎNTREȚINERE A TRANS
PORTOARELOR DE LA 
MINA LIVEZENI PENTRU 
CA ACTIVITATEA SA SE 
DESFĂȘOARE NORMAL, 
pentru ca sectorul să fie un 
sprijin în realizarea produc
ției planificate și nu o frî- 
nă ?Sau, poate, nu esle 
vorba doar de răspunderea 
sectorului pentru situația e- 
xistentă în activitatea de 
transport, de evacuare a 
cărbunelui din subteran, ca
re stagnează producția mi
nei Livezeni ?

Răspunsurile la aceste 
întrebări din partea cadre
lor din conducerea minei 
Livezeni, a organelor și ț>r- 
ganizajiilor de partid, sin
dicat, U.T.C. și organizați
ilor democrației și unității 
socialiste, le vom insera în 
ziar în măsura în care le 
vom primi.

• SCHIȚA DE SISTE
MATIZARE a comunei A- 
ninoasa, elaborată de Insti
tutul de proiectări din De
va, se află expusă într-o 
sală special amenajată a 
consiliului popular al co
munei, cetățenii fiind soli
citați să-și expună punctele

de vedere și să facă pro
puneri pentru îmbunătățirea 
ei.

♦ 100 DE TINERI din mu
nicipiul nostru participă, 
mîine, la acțiunile patriotice 
inițiate pentru efectuarea 
canalizării pluviale și altor 
amenajări la noul stadion 
din Petroșani.

• RITMURILE demografi
ce ale Văii Jiului înregis
trează salturi nemaiîntîl- 
nite în anii precedenți. Ast-

fel, pînă ieri, numai în re- magazinului alimentar -nr 
ședința municipiului au fost 2u, cartierul 8 Martie — Pe- 
înregistrați 700 născuți
127 familii noi.

• CLUBUL I.M.P. va
pune, în curînd,'de un bar In curînd, pe lingă unitate 
studențesc și o sală de’ dans, 
în
compartimentare
jare a unor clădiri
De remarcat că 
desfășoară în 
prie.

• BILANȚ. Colectivul țiți de învățătoare, a par-

Și trila, a 
cinci luni 
pășire dedis-

înețeiat primele 
din an cu o de- 
peste 50 000 lei.

va lua ființă o secție de
urma lucrărilor de re- desfacere a produselor lac- 

și amena- late și de panificație,
anexe. (T.D. Bălan).

lucrările se • EXCURSIE. Un grup
regie pro- de elevi de la Școala gene

rală nr. 1 Petroșani, înso-

ticipat joi la excursia te- la emoționantul moment al 
matică „Turui Văii Jiului" citirii catalogului, 19 foști 
Scopul excursiei a fost cu- colegi - marea majoritate 

j șo- — Cll toții trăind clipe uni-
muncipiu- ce de bucurie și nostalgii 

ale reîntîlnirii cu profesorii 
și diriginții.

noașterea dezvoltării 
ciaJ-economice a i 
lui și a frumuseților natu
rii. : ■ :

• INTILNIRE. Ieri, a a- 
vut loc înțîlnirea de 25 de 
ani a absolvenților din pro
moția 1955 de la Liceul din 
Petroșan,, secția maghiară. 
I: localul Școlii generale 
nr. 1 au răspuns „prezent"

Rubrică realizată de
Ion VULPE
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Monumente hunedorene de cultură, 
în Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului

rcțeaua, din ce în ce 
amplă, a muzeelor et- 

liber din 
Muzeul tehnicii

Și 
și

caracter na- 
l etnografic 

devină o

In 
mai 
noqrafice in aer 
România 
și meșteșugurilor populare 
din Dumbiava Sibiului o- 
cupa, am putea spune, lo
cul col mai de seamă. A- 
ceasla datorită tematicii 
sale speciale : apariția 
dezvoltarea principiilor 
gindirii tehnice, materia
lizate în unelte și instalații, 
precum și proporțiilor im
presionante pe care le are 
ocupînd o rezervație de 
96 ha, circuit 
întins pe 42 
gul unei alei 
peste 5 km.

Avînd un 
țional, muzeul 
sibian tinde să . .. 
frescă veridică a istoriei, 
varietății și originalității 
tehnicilor și meșteșugurilor 

‘“■populare, adueîndu-și o con
tribuție valoroasă la. eluci
darea unor probleme esen
țiale ale istoriei civilizației 
poporului român și la con
servarea unor autentice do
cumente materiale privind 
spiritul inventiv al maselor.

Instalațiile, atelierele și 
qospodăriilc țărănești sînt 
transferate aici din toate 
zonele etnografice ale țării, 
urmărindu-se, în mod firesc, 
reprezentarea proporțională 
a întregului teritoriu națio
nal.

Meleagurile hunedorene, 
intens locuite din vremuri 
imemorabile, parte integran
tă a ariei de etnogeneză a 
poporului nostru, oferă cu 
generozitate etnografilor, 
ca și arheologilor, istorici
lor și lingviștilor, numeroa
se și valoroase dovezi ale 
vechimii și continuității u- 
nor unelte, nțeșteșuguri și 
tehnici tradiționale de lu
cru. Legate strîns de înde
letnicirile oamenilor, unel
tele și instalațiile străvechi 
aduse în muzeu din ținutu
rile hunedorene dovedesc a 
fi monumente de cultură 
populară de certă valoare,

expozițional țij Metalici, 
ha, dc-a lun- 
ce însumează

grefa cardiaca

Sydney Cash, în vîrstă de 
47 de ani, a primit o nouă 
inimă la spitalul Papworth, 
In apropiere de Cambridge

Operația, care a durat 
patru ore și opt minute, ^-a 
desfășurat normal, a 
clarat un purtător de 
vînt al spitalului.

Aceasta este cea

altă
su- 
se 

ve-

Na- 
bri- 
Ita- 
din 
din

despre

Dr. Petru TURCI

■ ■■

încadrate in aproape toate 
subgrupele tematice.
Cămara de alimente de 

Cerbi'a este o autentică 
peru dăltuită în lemn 
simplitate, echilibru și bine 
proporțională, cu arcade de 
o deosebită valoare 
tic a.

Moara hidraulică
Dăbîca, datată 18-18, cu 
inscripție în chirilică 
frontonul sculptat, acționată 
de o roată cu aripi, este pri
mul monument reconstruit 
în 1964 în muzeu. Din Mun- 

ai masivului 
Apusenilor, de la Almaș-Să- 
Iișfe, a fost transferată o 
moară cu admisie superioa
ră, tip răspîndit în toată ța
ra.

In domeniul prelucrării 
oleaginoaselor, s-a utilizat 
o mare diversitate tipologică 
de pive și teascuri, acționate devărat complex de indus

trii țărănești, alcătuit din 
joagăr, circular, meliță, 
zdrobitoare de semințe cu 
săgeți verticale și polizor, 
toate acționate de o imensă 
roată hidraulică.

artis-

de

de om, cu forță animală sau 
forță hidraulică. De la Nă- 
dajdia provine o uleinița, la 
care piua este construită 
din 11 ciocane acționate cu 
piciorul, tip răspîndit în Ba-

Și
sud-vestul 
Muntenia

Cri-șana, 
Transilvaniei și 
subcarpatică. De la Grid, a 
fost adusă o uleiniță la care 
piua este acționată de forță 
animală, iar de la Ohaba, o 
instalație de «leit, cu piuă 
cu săgeți, acționată hidrau
lic. Printr-un angrenaj de 
roți dințate a fost adaptat 
și teascul 
draulică.

Din 
meșli) a 
nument ce constituie un

la acționare hi-

satul Șteia (To- 
tost adus un mo-

a-

2)e ta o duminică !a alta ..O
18-a qrefă cardiacă efectua
tă în Marea Britanie.

POLUAREA MĂRILOR
Cercetătorii sovietici care 

au lucrat pe navele ști
ințifice „Passat** și „Ernest 
Krenkel** în zona de nord- 
est a Oceanului Atlantic au 
ajuns la concluzia că subs
tanțele poluante ajunse în 
apele mărilor nu se difuzea
ză uniform în toate stratu-

2050 de ani
de la formarea

independent

primului stat dac 
centralizat

Mecanismele acestor in
stalații populare dovedesc 
o deosebită inteligență teh
nică.

De la Obîrșia, străvechi 
centru de meșteșuguri popu
lare, dintr-o zonă cu varia
tă specializare, au fost a- 
duse o qospodarie-alelier 
de olar și o qospodarie-a'e- 
lier de dogar-rotar.

Tot din Țara Zarandului, 
de Ia Rîșculița, provine qos- 
podaria-atelier de spătari, 
unde meșteșugul spălărilu-

rile apei ci se cumulează 
in cel de la suprafață. In- 
firmînd unele teorii care au 
existat cu privire la polua
rea totală a apei, cercetăto
rii atrag atenția asupra fap
tului că descoperirea lor a- 
testă existența unui pericol 
și mai mare pentru echilibrul 
ecologic al mărilor întrucit, 
pe de o parte, acumularea de 
substanțe poluante înlr-un 
strat subțire, la suprafață, a- 
re ca urmare perturbarea
schimbului de căldură ocean- 
atmosferă, iar pe de
parte, tocmai în stratul 
perior al apelor mării 
formează planctonul — 
riqa de bază a productivilă- 
ții biologii o a murilor.

„gospodărie cu o- 
și o „căsoană". cons- 

o- 
îndc- 
(băș- 
cons-

lui era un fenomen gene
ral, fiind practicat de toți 
locuitorii satului, iar produ
sele erau vindute în toată 
tara. De la Uricani —Cim- 
pu lui Neaq, străveche o- 
nă pastorală a Văii Jiului, 
provine o 
col* 
trucții specifice regiunii, 
qlindind pricepeica și 
minarea momîrlanilor 
tina.și) ta „capitolul'* 
trucții gospodărești.

Prezența acestor adevăra
te comori hunedorene în 
Muzeul tehnicii populare — 
ce vrea a se constitui în- 
tr-un modest omagiu adus 
înaltului potențial creator 
al maselor valorificat supe
rior în condițiile revoluției 
tehnico-ștințifice din poca 
noastră — alături de expo- 
nante transferate din alte 
zone, contribuie la realiza
rea cu succes a activității 
acestei instituții de cultură, 
întreqindu-i tematica cu va
lori prețioase.

Constantin POPA, 
cercetător științific la 

Muzeul Brukenthal 
Sibiu

SCRISORl ALE LUI 
"NAPOLEON

scrisori autografe 
lui Napoleon vor fi o- 

spre vînzare, ih ca
ve se vq

Două
ale 
ferite 
drul unei licitații
organiza la Londra, de firma 
specializată „Sotheby". Pri
ma dintre aceste scrisori 

. datează din 1794 cînd 
poleon era general de 
qadă în campania din 
lia, iar cea de-a doua 
1797. fiind expediată 
Verona și relatînd 
desfășurarea bătăliei de la 
Rivoli.

Uleinița de la Nădaj- 
dia, aflată în Muzeul 
tehnicii populare 
Dumbrava Sibiului.

pe un cal
echilaiie.
Un om lingă un cal 
echitate.

★
Dacă închizi ochii, 

.ace noapte. Dar e ab
surd că cauți stele.

Simpla 
mine 
sterp, 
pat ic.

Fd-
un 
Un

★
adoi aj ie 

sentiment 
sătul asim-

★
Mincinosul

în nimeni.
nu are în~

crede/e

★
„Cum pot ei să sus

țină că universul e in- 
finii?" — se întreabă 

auricele, ajuns la margi
nea pădurii.

Valeriu BUTULESCU

CHE MAI VECHI
DIN LUME

con- 
mai 
fost

Obiecte de piatra, 
siderate ca fiind cele 
vechi din lume, au 
descoperite recent în loca
litatea Ptolamaidos, în pro
vincia ■ Kozani din nordul 
Greciei — a anunțat minis
tru) grec al culturii, Dimi
trios Nianias Vîrsla lor 
este stabilită la circa 2,9— 
3,2 milioane ani, depășind 
astfel cu cel puțin 400 000 
de ani obiectele considera
te pină acum drept cele 
mai vechi, descoperite 
Africa.

munte ’ ciupercile, 
plăcut, 
meniul 

•De- 
cu 
cu 

va-

In fiecare an, odată 
sezonul cald și ploios 
vară, apar și în zona noas
tră de
Pentru gustul lor ] 
ciupercile intră în i 
majorității familiilor, 
seori însă alimentația 
ciuperci se întîlnește 
medicina. Un procentaj 
riabil din cei ce consumă1 
ciuperci, se îmbolnăvesc, u- 
nii chiar foarte grav, prin 
folosirea de ciuperci otră
vitoare. Intoxicațiile de Ia 
ciuperci au loc datorită coii-

Să prevenim 
intoxicațiile
cu ciuperci

spi- 
cît 

rînd 
Este 

de 
mai 
insă 

cu

fuzici ce sc face între ciu
percile otrăvitoare și cele 
comestibile. Toxicitatea u- 
nor amanite (cele mai frec
vente ciuperci cu care se 
produc intoxicațiile aparțin 
familiei numită Amanita) nu 
este distrusă prin fierbere 
cu apă, îndepărtarea fiertu
rii și macerarea lor cu oțet, 
deoarece substanța activă 
este rezistentă la astfel de 
tratamente.

După consumarea ciuper
cilor otrăvitoare apar sem
nele intoxicației: grețuri, 
vărsături permanente, du
reri abdominale foarte mari, 
diaree. La unii consumatori 
de ciuperci otrăvitoare intoxi. 
cațiile sînt foarte grave, a- 
par tulburări ale sistemului 
nervos pînă la pierderea 
cunoștinței. Bolnavii trebuie 
transportați urgent la 
tal pentru a fi tratați 
mai repede, în primul 
prin spălături gastrice, 
indicată și ingerarea 
cărbune animal. Cel 
important lucru este 
evitarea îmbolnăvirilor 
ciuperci. Nu se vor consu
ma decît ciuperci foarte bi
ne cunoscute. Ciupercile al
be, otrăvitoare (numite A- 
manita phallaides sau A. 
Virosa) sînt foarte răspîn- 
dite în păduri. Există și 
ciuperca numita sbirciog 
gras ce conține un acid 
foarte toxic ce dă o mor
talitate de 10—15 la sulă. 
Acestea sînt numai citeva 
dintre foarte numeroasele 
ciuperci veninoase.

Concluzia practică pentru 
prevenirea intoxicațiilor cu 
aceste ciuperci : să nu se 
folosească pentru gătit de

cît ciuperci bine cunoscu
te; să nu se cumpere cw- 
perci de la vânzătorii am
bulanți; cei ce culeg ciu
perci pentru mîncare să fa
că acest lucru numai dacă 
au siguranța absolută a 
cunoașterii lor.

Mai bine să nu consumăm 
ciuperci’, decît să riscăm o 
otrăvire gravă, uneori moi-

ȘTIAȚI CA
...există un i aport ceri îniie giupti sanguina a u- 
persoane Și iexistența' (respectiv, receptivitatea) 

acesteia față de anumite maladii { Stadiul actual ai 
cercetărilor arata ca persoanele care poseda giupa san
guina zero sint cele mai rezistente la boli și au o mai 
accentuată capacitate funcțională- avind și cele mai 
mari șanse sa trăiască peste 7a de ani.

...construit pe baza unor date de ultimă oră din 
domeniul tehnologiei microprocesoarelor și uzilind 
pentru citire diode luminîscente (LED-uri), ; balanța 
„AL1 A 22" poate înregistra cu o rară exaclitatc, in nu 
mai puțin de două secunde, greutatea unui obiect in 
mișcare (cum ar ii un șoricel in tugă sau chiar un tulg 
în căderej ?

„ALTA 2.2“ poate cînlări greutăți de la 0,1 la 2000 
gr., pe O scală, iar pe o a doua, de la 0,01 la 200 gr., 
folosirea ei fiind de mare utilitate în zonele unde se 
produc vibrații.

...un dispozitiv realizat recent (PACER 2000) care 
nu este altceva dccîț un microprocesor de dimensiunile 
unui pachet de țigări Snagov, care fixat de ghidonul 
unei biciclete poate furniza multiple informații ? Spre 
exemplu, sint determinate distanța care mai trebuie 
parcursă în raport cu programul inițial, viteza de ru

Lire, timpul scurs din momentul plecării m ore și mi
nute sau minute și secunde, ritmul și foița de pedalare. 
loale aceste dale sini comunicate grație unui captator 
atașat de partea din țața a ghidonului și a unui emiță
tor uxal de spițele' roții.

...recent s-a ținut la Puns o conici înța imernațio- 
inila asupra zgomotului care a avertizat uin nou ome
nirea asupra eiecleior prolund nocive aie zgomotului < 
o maladie cure afectează mase tot mai largi aie popu
lației. se estimează că în prezent a .șupicu parte din 
loialul populației lerrei, se expune la niveluri de zgo
mot care depășesc cu mult ud decibeli - limita supe
rioara „acceptabila". Printre principatele cauze aie a- 
cesiui Hagel modern se numără circulația rutieră, 'Toc
mai de aceea la această conferință s-a stabilit ca unu 
um masurile preconizate iii lupta împotriva zgomotului, 
să se fabrice doar vehicule a căror emisiune sonoră 
si^lie cu 5—10 decibeli, inferioară celei actuale.

...specialiștii de Ia biblioteca publică din Leningrad 
reușesc să prelungească viața cărților pînă la 1400 de 
ani i Pentru aceasta, cartea este impregnată cu o 
substanță specială care face ca paginile, inclusiv cele 
îngălbenite de timp, să capele calități elastice deosebite, 
puțind astfel rezista cu succes de a lungul generațiilor 
succesive de cititori.

Culese de inc. Iile BREBEN
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(Unnare din pagina I) și progresului în lu-xiliar și neproductiv, de 
a se promova mai larg în 
țoale sectoarele munca pe 

ră, în ccnhui atenției tu- bază de norme și în acord 
turor organizațiilor de partid global. Planul economiei 

naționale va trebui să cu
prindă sarcini precise, pen
tru fiecare minister, cu 
privire la gradul de extin
dere a muncii normate și a delegația de partid și 
acordului global. Totodată, al Republicii Populare

.. . . ’ ca Ministerul Bulgaria, în frunte cu to-
vederea .cuprin- Muncii, Comitetul de Stat varășul Todor Jivkov, prim- 

rezplvării mai bune al Planificării, Ministerul Fi- secretar al Comitetului 
nanțelor, ministerele econo- -Central al Partidului Comu
ni ice să prezinte un program nist Bulgar, președintele 
j. i_., ----- Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Bulgaria.
■ Comitetul Politic Execu

tiv a aprobat întru totul 
și a dat o deosebită aprecie
re rezultatelor remarcabile . și Todor Jivkov în probleme 
ale acestui nou dialog la 
nivel înalt, care a" relevat, 
încă o dată, în mod preg
nant, rodnicia întîlnirilor 
prietenești, tradiționale, 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
rolul lor determinant în în
tărirea continuă a prieteniei 
și solidarității romârio-bul-

de zi, ca o sarcină priorita-

gern 
BC.

și de stai, a' tuturor, colecti
velor d.e muncă.

Comitetul Politic Execufiv 
a evidențiat necesitatea îm
bunătățirii actiyilății de 
conducere și de control a 
ministerelor, orqapelor de s-a stabilit 

. Sinteză în v ’
derii și 
a problemelor activității e- 
conomicq.

Cornii el ui Politic Execu
tiv apreciază că aplicarea în de muncă în toate ramuri- 
yiață a sarcinilor și orien
tărilor stabilite de secreta
rul general j al partidului 
va asigura realizarea cu 
succes a prevederilor pe 
anul 1980. buna pregătire a 
viitoriilui cincinal și, în 
primul rînd, a planului pe 
1981, înfăptuirea hotărîri-, 
lor Congresului al XII-Iea al 
partidului de ridicare a ca
lității întregii activități e- 
conomico,-sociale intrarea 
într-un nou stadiu de dez. bunătățirea activității 
voltare L î . ’ ”,,L __ ’

Comitetul Politic Execu
tiv a indicat ca pînă la 
sfirșitul lunii iunie să se 
încheie definitivarea tutu
ror regfemenlărilor și acte
lor normative menite 
concretizeze , "măsurile sta
bilite în recentele consfă
tuiri, astfel îneît, acestea să 
poată intra în vigoare în 
semestrul al doilea al aces
tui ari. Ministerele, guver
nul trebuie să acționeze 
ferm pentru soluționarea

do îmbunătățire a normelor

■A"
cadrul ședinței, tova- 
Nicolae Ceaușescu a

In 
rășul 
informat despre vizita ofi
cială de prietenie pc care 
a efectuat-o în țara noas
tră, in perioada 3—7 iunie, 

de

de ase- 
ambelor 
un con-

Ie economice naționale. Lu
nar, va trebui să se rapor
teze asupra modului de 
realizare a normelor, pre
cum și a gradului de extin
dere a muncii pe bază de 
norme și a acordului glo
bal.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut, de asemenea, 
Raportul Comisiei naționale 
de demografie și □ indicat 
să se ia măsuri pentru îm-

...._ -____ _ _ ... .. .... Mi- ..... .
o societății noastre. «Ușierului Sănătății, a unită- gare, în dezvoltarea susți- 
-.... .—ților medico-sanitare, a per

sonalului medical, în vede
rea asigurării. condițiilor de !e și popoarele noastre, 
igienă și combaterii îmbol- •'' * ’
năvirilor, pentru

la accelerarea dezvoltării lor 
economico-sociale.

A fost relevată, 
menea, dorința 
părți de a conferi
ținut tot mai bogat conlu
crării în domeniul culturii 
și artei, al mijloacelor de 
informare, asigurîndu-se ast
fel o mai profundă cunoaș
tere reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale, a 
istoriei și culturii celor 
două popoare, a preocupă
rilor actuale și aspirațiilor 
lor de viitor.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat. totodată, 
marca însemnătate a schim
burilor de păreri dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu

imperialiste, la soluționare* Politic Executiv a stabilit
constructivă a problemelor măsuri pentru înfăptuirea 
complexe ce confruntă 
mea <’
Clauzei destinderii și păcii, 
Ia înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independență și 
progres ale tuturor popoa- țărilor și popoarelor noastre, 

al cauzei generale a socia
lismului, progresului și pă
cii în lume.

Comitetul Politic Executiv

lu- lor, în cele mai bune con
do astăzi, la triumful diții, pentru dezvoltarea tot 

mai intensă a prieteniei și .' 
colaborării 
în interesul

româno-bulgare,
și spre binele

relor.
Aprobînd în unanimitate 

documentele și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei, 
al convorbirilor dintre tova- ă soluționat, de /asemenea, 
rășii Nicolae Ceaușescu și probleme ale activității cu- 
Todor Jivkov, Comitetul rente de partid și de stat.

să

actuale ale vieții interna
ționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești. 

Comitetul Politic Execu
tiv a luat act cu deplină sa
tisfacție că, în timpul con
vorbirilor, s-a ajuns la con
cluzia comună de a întări 
și mai mult colaborarea și 
conlucrarea 
și Bulgaria 
națională.

Tovarășii .
Ceaușescu și Todor Jivkov

___  T. , ...... au reafiramt hotărîrea celor 
năvirilor, pentru apărarea feră cordială, de încredere, două țări de a acționa, în
sănătății poporului. Trebuie înțelegere, prietenie și sti- 
să se lichideze cu hotărîre 
întreruperile 
de sarcini care 
sănătatea femeilor 
fluențează negativ asupra 
creșterii natalității. S-a 
bliniat, de asemenea, 
cesitatea intensificării

nută a colaborării multila
terale dintre partidele, țări-

Desfășurate într-o atmos-

dintre România 
pe arena inter-

Nicolae

nejustificate 
afectează 

Și iil-

continuare, pentru oprirea 
agravării situației interna
ționale, pentru însănătoșirea 

' : mondial,

mă, convorbirile dintre cei
doi conducători de partid ________ t___ ____
și .de stat au relevat hotă- climatului politic 
rîrea comună de a ridica pe . pentru reluarea și consoli- 

des-
su
ne-

-P- ___ _ __ .... ____ ac-
concretă a tuturor proble- tivității de educație sanita- respectului 
melor reieșite în cadrul cons- ră a populației, îndeosebi a 
fătuirilor, pentru aplicarea 
în viață a concluziilor sta-

cu cesltății creșterii tot mai 
eco- rapide și puternice a popu- 

pe a-

tineretului, precum și de 
dezvoltare a conștiinței ne
cesității creșterii totbilite, în conformitate 

cerințele esențiale ale 
nomiei naționale. In acest iatiei a întăririi și 
spirit să se acționeze pen- coastă cale a forței națiu-

■ lru ' .. - .."... ' 7
dicatorii a planului pe anul 
acesta și pentru pregătirea 
temeinică a noului cinci
nal, îndeosebi a planului 
pe 1981.

Comitetul Politic Executiv 
își exprimă convingerea că 
organele, de partid și de 
stat, întregul aparat econo
mic, toți oamenii muncii 
din sfera producției mate
riale vor acționa ferm în 
spiritul .hotărîrilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. dînd uri nou și 
puternic impuls ■ 
pentru îndeplinirea

îndeplinirea la toți fn- nii noastre socialiste.
Comitetul Politic Executiv 

a analizat mandatul dele
gației române care va par
ticipa la ședința a 34-a a 
sesiunii C.A.E.R și a dat 
indicații ca aceasta să ac
ționeze în spiritul dezvoltă
rii colaborării între 
membre, în vederea 
facerii într-o măsură 
mare a necesităților de e- 
nergie, materii prime, ma
teriale speciale, produse pe
trochimice, mașini, utilaje 
și tehnologii moderne ale 

conform prevede- 
î Pro-

țările 
satis-

mai

activității acestora, c. 
planu- rilor Statutului și ale 

iui la "toți indicatorii, pen- graurului Complex. Desfașu- 
tru ridicarea eficienței eco- " " ” "* 1 ~
nomice în toate 
de activitate.

In continuare 
Politic Executiv

domeniile

Comitetul 
a luat în 

dezbatere Raportul cu pri
vire la normarea muncii în 
anul 1979 și programul de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
acestei activități. S-au a- 
preciat rezultatele pozitive 
obținute în acest domeniu, 
stabilirea metodologiei 
organizare și normare 
muncii pentru lucrul 
mai multe mașini, trecerea 
la elaborarea unor normative 
unificate, îmbunătățite,, pen
tru polideservirea mașinilor 
și utilajelor.

S-a arătat, totodată, că 
în activitatea de norm are_ 
a muncii se mențin încă se
rioase neajunsuri care se 
reflectă negativ în realiza
rea producției și productivi
tății muncii. Comitetul Po
litic Executiv a criticat fap
tul ca la o serie de minis
tere sarcina de ridicare a 
productivității muncii, și de 
reducere a prețului de 
cost al produselor nu s-a. 
îndeplinit, cu toate că au 
fost depășite normele de 
munca. S-a criticat, de a- 
semenea, tendința de res- 
trîngere a ponderii muncii 
normate, prin extinderea 
muncii în regie, precum și 
de limitare a acordului glo
bal. S-a stabilit sarcina de 
a se asigura corelarea stric
tă a normelor cu dotarea 
tăhnfcB superioară și îmbu
nătățirea organizării pro
ducții în întreprinderi, de 
a se reduce personalul au

de
a 

la

un plan tot mai înalt rela
țiile româno-bulgare, care 
— întemeiate trainic pe 
principiile deplinei egalități, 

i independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne și avantajului mu
tual — reprezintă un ade
vărat model de raporturi 
noi între .state, de conlu
crare între țări vecine ,și 
prietene. Această hotărîre 
își găsește o semnificativă 
expresie-în documentele în
cheiate, în înțelegerile sta
bilite cu prilejul vizitei.

In acest sens, Comitetul 
Politic Executiv a eviden
țiat marea însemnătate a 
Declarației comune, semnată 
de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care reafirmă voința ambe
lor părți de a amplifica și 
mai mult în.viitor prietenia 
și colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, 
atît pe plan bilateral, cit și 
în sfera vieții internațio
nale. A fost reliefată, de 
asemenea, importanța deo
sebită a semnării de către 
cei doi conducători de 
partid și de stilt a Acordu- 
iui-program privind direcți
ile de bază ale dezvoltării 
colaborării. economice și 
tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Bulgaria pînă în anul 1990, 
care asigură un cadru de 
lungă durată pentru extin
derea și diversificarea con
lucrării româno-bulgare, în 
multiple domenii de interes 
reciproc.

Totodată, Comitelui Poli
tic Executiv și-a manifestat

spre

!
|
î

Expresț 
care ne 

Ințoar- 
. Lăpuș-

rindu-se pe baza egalității 
în drepturi, avantajului; reci
proc și întrajutorării tovă
rășești, această colaborare, 
să asigure dezvoltarea mai 
rapidă a economiilor națio
nale. ale tuturor țărilor 
membre ale 'C.A.E.R., valori
ficarea mai deplină a avan
tajelor și superiorității e- 
conomiei socialiste, afirma
rea puternică a relațiilor 
de tip noU dintre statele 
noastre, creșterea forței și 
prestigiului socialismului pe 
plan mondial. In același 
spirit, Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat să se 
dezvolte relațiile economice 
cu toate țările socialiste, cu 
celelalte țări ale lumii, să 
se intensifice | 
României la diviziunea in
ternațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori.

Pornind de la importanța 
_ deosebită pe care colabora

rea economică externă o 
are pentru progresul mai ____ _ _________
rapid al economiei naționa- ior doug țări — cum 

construcția de mașini, 
inia, metalurgia, electronica, 

■ agricultura, cercetarea ști
ințifică și tehnică și altele, 
precum și în legătură cu 
intensificarea lucrărilor la 
marile obiective ce se cons
truiesc pe Dunăre cu efor-

participarea satisfacția față de celelalte 
documente încheiate, față 
de înțelegerile convenite 
privind folosirea mai largă 
a unor forme superioare de 
colaborare, cooperare și 
specializare în ramuri prio
ritare ale economiilor ce- 

sînt 
chi-

iti

le, pentru accelerarea cons
truirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pen
tru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a popo
rului nostru, Comitetul Po
litic Executiv a trasat sar
cina de a se intensifica _____  ___ ______
și extinde în continuare turi comune: Uzina de uti 
relațiile economice interna
ționale ale țării noastre, în 
spiritul politicii generale a 
României — de prietenie și 
colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor 
egalității, independenței na
ționale și avantajului reci
proc, de promovare a des
tinderii, cooperării, . înțele-

laj greu Giurgiu—Ruse și
Complexul hidrotehnic Tur- 
nu-Măgurele-Nicopole. S-a 
apreciat că transpunerea în 

acestor măsuri va 
și mai puternic 
româno-bulgară. 
la valorificarea 
bogățiilor na
velor două țări

.viață a 
impulsiona 
colaborarea 
contribuind 
eficientă a 
ționalp ale

darea cursului 
tindere.

In cadrul 
nivel înalt, 
sebită s-a 
melor 
securității europene. A fost 
exprimată voirița României 
și Bulgariei de a contri
bui activ Ia buna pregătire 
a reuniunii de la Madrid, 
la promovarea unei largi 
și neîngrădite colaborări 
pe continentul nostru, în 
spiritul Actului final de la 
Helsinki și, în mod deose
bit, de a acționa împreună 
cu celelalte țări socialiste, 
cu toate statele de pe con
tinent, pentru trecerea 
măsuri de dezarmare 
dezangajare militară în Eu
ropa, pornindu-se de la re
alitatea că în această par
te a lumii se afla cea mai 
mare concentrare de arme, 
inclusiv nucleare. Cele do
uă țări și-au reînnoit anga
jamentul de a acționa pentru 
înfăptuirea propunerilor for
mulate în documentele adop
tate recent de statele socia
liste participante la Trata
tul de la Varșovia.

A fost relevată — și de 
această dată — ' dorința 
României și Bulgariei, ca 
state care trăiesc în spațiul 
geografic al Balcanilor, de 
a dezvolta relațiile cu toate 
țările balcanice, de a mili
ta pentru transformarea a- 
ces‘ei regiuni într-o zona a 
colaborării, înțcleqerii și bu
nei vecinătăți, într-o regiune 
a păcii, lipsita de rachete 
și arme nucleare.

Totodată, s-a arătat că 
România și Bulgaria se pro
nunță cu fermitate pentru 
eliminarea* forței și ame
nințării cu folosirea forței 
din relațiile dintre state, 
pentru rezolvarea, pe cale 
pașnică a problemelor liti- ■ 
gioase și a situațiilor con- 
flictuale care mai există în 
Orientul Mijlociu, Africa, 
Asia și în alte’regiuni ale 
globului. pentru stoparea 
cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, pentru li
chidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale.

Comitetul Politic Executiv 
evidențiază importanța rea
firmării de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov a hotărîrii Partidului 
Comunist Român și Partidu* 
iui Comunist Bulgar, a Româ
niei și Bulgariei de a contri
bui activ, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toa
te forțele., progresiste anti-

Ia 
deo-

dialoqului 
o atenție 
acordat proble- 

privind realizarea

Cultural: I 
Buldozerul; 
Mihail,, cîi-

, Praf sub

la
Și

TV I
Duminică, 15 iunie ș

8,30 Tot înainte l 9,05 :
Șoimii patriei. 9,15 Film;
serial pentru copii: „In- i 
tîmplări din țara Curcu- 3 
beulul". Episodul 12. 9,40 ;
Cu cîntecul și jocul pe s 
plaiuri dobrogene. 10,00 
Viața satului. 11,45 Bucu- ? 
riile muzicii. 12,30 De stra- : 
jă patriei. 13,00 Telex, j 
13,05 Album duminical : 3 
Umor și muzică. 14,00 j 
Woody, ciocănitoarea bu- 3 
clucașă. 14,20 De 
aviației. 14,35 Patria 
cheamă poporul. 
Film serial: „Potopul". (2). 
16,00 Telesport: Volei fe
minin : România —■ Peru. 
Campionatele internaționa
le de lupte ale României. 
17,45 Șah. 18,00 Cutezători 
spre viitor. 19,00 Telejur
nal. 19,15 Călătorie prin 
țara mea. 19,35 Antena 
„Cîntării României". 20,45 
Film artistic: Bravul sol-, 
dat Rossolino. 22,20 Tele
jurnal.

luni, 16 iunie
1.5,00 Volei feminin: 

România — Polonia. 16,00 
Emisiune în limba maghia
ră. 18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. 19,25 
Dosarul energiei. 19,45 Ca
dran mondial. 20,10 Ori
zont tehnico-științific. 20,55 
Roman-foileton„Bastar
dul" (seria a II-a) — Răz-

ziua :
■ • lise

15,10

FILME
15 IUNIE

PETROȘANI — 
iembrie; Safari 
Republica: Omul 
trebuie; Unirea: 
cerea Iui Vodă 
neanu.

PETRILA: Deg etica.
LONEA: Sălbaticul.
ANINOASA : Cine mă 

strigă.
VULCAN — Luceafărul:

Cumpăna; Muncitoresc: 
Knock-out.

LUPENI -
se spunea
Muncitoresc: 
ne de circ.

URICANI:
soare.

16 IUNIE
PETROȘANI — 7 

iembrie: Post-scriptum;
Republica: A noua inimă; 
Unirea: Deznodămînt 
frontieră;

PETRILA : Poveste 
dragoste și onoare.

LONEA: Prezentatorul.
VULCAN

Operațiunea 
Muncitoresc:

LUPENI
Sălbaticul;
Mihail, cîine de circ.

URICANI: Praf sub soa- vrătiții". Episodul 1. 22,05
re. Telejurnal.

No-

la

de

- Luceafărul: 
„Stadion" ;

Knock-out.
— Cultural: 
Muncitoresc :

întreprinderea
de tricotaje Petroșani .
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi :

—* șef birou financiar — contabilitate 

r- șef birou aprovizionare — desfacere 

-T remizier pentru rulotă.

Condițiile de pregătire și vechime Con
form prevederilor Legii 12/197,1, retribuirea 
conform prevederilor Legii 57/1974 și Legii 
4/1978. Informații suplimentare se primesc 
la biroul personal-învățămînt-retribuire al 
I.T. Petroșani, strada Lunca nr. 117, telefon 
43812.

întreprinderea de industrializare 
a laptelui Hunedoara — Simeria 
încadrează în muncă următorul personal la 

Fabrica de produse lactate Liyezeni
— electrician întreținere reparații
— sudori autogeni și electrici
— zidari - zugravi \ ’*•
— mecanici frigotehniști
— lăcătuși întreținere și reparații
— primitori-distribuitori.
Condiții de încadrare și retribuire 

conform Legilor 12/1971 și 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 41823, 

Petroșani.

REDAC ȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 41602 (secretariat), 424 64 (secții). TIPARUL | Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 6T.
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