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in lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința1 Nou în mineritul Văii Jiului

ț
5

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, pre- 
Socialisle România, o delegații; de 

a Republicii Democrate Germane,

plenară lărgită a Consiliului Național al Oamenilor Muncii

teagul roșu Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Participarea la beneficii înseamnă, înainte de toate 

Realizarea unei înalte eficiente 
în activitatea economică

„Este 
țeleagă 
toate 
trebuie 
mijlocit de producție, de 
realizarea sarcinilor din 
fiecare sector", spunea se
cretarul generau al parii- . 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Ședința ple
nară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, , vorbind de con
cordanța care trebuie să 
existe intre Îndeplinirea 
în cele mai bune condiții 
a sarcinilor pe caro le a- 
re fiecare în procesul de 
producție și stimularea 
materială, retribuția. Pentru 
aceasta, însă, trebuie a- 
cordată o atenție mult mai 
mare creșterii eficienței 
economice nu numai prin 
folosirea cu maximum de 
randament a utilajelor din 
dotare, a capacităților de 
producție reducerea

să se în- 
retribuția,

necesar 
bine că 

drepturile sociale 
să fie legate ne

cheltuielilor materiale, ci 
și prin folosirea corespun
zătoare a forței de mun
că. In acest sens, secre
tarul general : al partidu
lui spunea : „Fiecare uni
tate economică și socială 
trebuie să-și aibă planul 
propriu de forță de mun
că în raport ,cu producția, 
cu productivitatea muncii 
— și să mențină numai 
strictul necesar din per
sonal", subliniind cu o 
deosebijă fermitate : „Ni
meni nu va putea reține 
oameni în plus pe motivul 
că peste un an o să ai
bă nevoie de ei ! Nu vom 
admite și nu vom mai eli
bera nici un leu pentru 
plata acelor care nu 
produc". Expiinere clară 
a principiului socialist al 
repartiției după muncă. 
Bineînțeles, respectarea cu 
strășnicie a acestui prin

cipiu presupune o înțele
gere perfectă a noului 
mecanism economic, a 
principiilor autoconduce- 
rii muncitorești, autoges- 
tiunii și autogospodăririi 
care presupun că în pro
cesul de producție : „Fie
care să știe ce consumă, 
cît îl costă și să facă to
tul pentru a realiza pro
ducția cu 
riale cît 
forță de 
redusă".

Aceste
gă aplicabilitate la 
tățile noastre miniere un
de 
să-i
Preț
cărbune, cum sînt folosi-

cheltuieli mate- 
mai mici și 
muncă cit

cu 
mai

principii au lar- 
uni-

nimănui nu trebuie 
fie indiferent cu ce 
este scoasă tona de

invitația Comitetului Central al Partidului Co 
Român și Consiliului de Stat al Republicii So- 
România, a 
general al
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cretar 
ședințele Republicii 
partid și de stat
condusă de tovarășul Erich Honecher, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, va efectua o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă România în a doua 
jumătate a lunii iunie 198(1.

Mina Paroșeni 
în fruntea 
întrecerii

Colectivul minei cunoscu
te și recunoscute ca port
drapel al mecanizării com
plexe în Valea Jiului — 
minerii de la Paroșeni 
continuă să se men
țină și in această lună 
în fruntea întrecerii. Cons
tanți în realizări, cu sarci
nile zilnice de plan depăși
te ritmic, minerii din aba
tajele Paroșeniului, ca și 
cei ai lucrărilor de pregă
tiri, au obținui de la înce
putul lunii un plus ce de
pășește 1200 tone de căr
bune.
nerea 
o _ . .
deosebită și-au adus-o mi
nerii abatajelor mecanizate 
din brigăzile conduse de 
minerii specialiști, adevă- 
rați mineri-tehnicieni Titu 
Teacenco și Francișc Faza- 
kas.

De Ia începutul anului, 
minerii Paroșeniului care 
și-au realizat și depășit lu
nă de lună sarcinile de plan 
au obținut peste prevederi 
un plus ce depășește 
tone de cărbune.

Bineînțeles, la obți- 
aceslui succes — 

contribuție

Obiectivul fundamental al cercetării știin
țifice. :
DEZVOLTAREA TEHNICĂ Șl TEHNOLOGI
CĂ A MINERITULUI - LA TEMELIA CREȘ
TERII PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

plenar angajat 
în înfăptuirea obiectivelor 

municipiului

Tineretul

și 
să

In toate acțiunile ce vor 
fi întreprinse pentru creș
terea contribuției tineretu
lui la înfăptuirea sarcinilor 
economico-sociale ale Văii 
Jiului, organizațiile U.T.C. 
se vor conduce neabătut 
după indicațiile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la forumul tinerei genera
ții. In contextul sarcinilor 
ce ne revin, vom pune ac
cent pe acțiunile politico- 
educative orientate 
creșterea răspunderii 
rilor în activitatea de 
ducție, investiții, . și de. 
cetare științifică, spre 
tensificarea educării 
muncă și pentru muncă a 
tineretului 
procesului 
fecț ionaro 
generației 
repere 
cu pâri 
U.T.C. 
fermă 
in viața de organizație, 
activitatea practică desfă
șurată de tineri, pentru ca

acolo un.

spre
tine-
P re
ce r- 
in-

prin

Foto: Gh. OI.TEA a J
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de vară

(Continuare In pag. a 2-a >

at.castă sap-

’ a elevilor

Vacanta
-A

Odată cu tradiționale
le serbări școlare — care 
vor avea loc duminică, 
22 iunie, pentru învăță- 
mîntul primat și gimna
zial, și în 15 iulie pen
tru învățămîntul liceal, 
va începe vacanța de- 
vară, sau vacanța mare, 
cum îi spun elevii. 
Aceasta .perioadă aș
teptată de elevi este pre
fațată in 
Uimind de acțiunea „Tot 
înainte", despre ale că
rei semnificații și struc
tură ne-a informat prof. 
Mircea Baron, președin
tele Consiliului munici
pal al organizației pio
nierilor.

— Este o 
activităților 
deologice, 
tis li e 
ce la cure participă 
toții pionierii din țara. 
Acțiunea „lot inamic" se
va linali/a in perioada 
1—14 august, fu Coslești 
vatră a ioripării poporu
lui român și mărturie 
celor 2050 
formarea 
centralizat 
dent, eveniment căruia-i 
este dedicată acțiunea. 
Pentru această săptămâ
nă, în 
Valea 
qrame 
vitate, 
cursii 
curi istorice, vizite 
întreprinderi 
ții, întilniri, 
cultural-educative și re-

' T. SPATARU

săptumînă a 
politico-i- 

culiural-ar- 
și sporliv-turisli- 

cure

de ani do la 
stalului dd<
șt 1 indepcu-

fiecare școală din 
Jiului sînt pro- 
concrete de acli- 

cuprinzînd ex- 
și drumeții in- lo

in 
Si institu- 

manifestări

otiimuaie iu pag. a 4-ai

Prin eforturi
Luna nianiieslurilor 
co-,deolugice, 
ducative și 
a lost
Petriia și de o seamă 
preocupări proprii
Jiul orașeniAc de 
pontica și cultura 
Ui și comitelui cu 
iii acest domeniu s-au preo- 
< upat <_a in întreprinderile 
și instituțiile noastre, la 
așezamintele de cultură ac
țiunile tonsacrute formării 
omului nou să fie situate la 
un nivel calitativ superior, 
sa răspundă cerințelor și 
gustului public, să atragă 
un număr cit mai mare do 
participant. Au fost orga
nizate dezbateri și schim
buri de experiența în ve
derea stimulării preocupări
lor generale pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate 
de Congresul al Xfl-lea, a 
sarcinilor trasate de secre
tarul genera] al partidului, 
cu accent deosebit pe sar
cinile din domeniul extrac-

sporite, 
poliii- 

cultural-e- 
sporiive 

itrăbăsută în "orașul 
de 

Consi- 
educație 
șociaiis- 
atribuți i

(iei și preparării . 
lui și construcțiile 
triale și sociale. In 
context se inscriu preocu
pările pentru stimularea 
< reației lehnico-șliințifice 
de masa, a inițiativelor
muncitorești și de educație 
înaintate, pentru atragerea 
unui lot mai mare număr 
de oameni ai muncii în pro
movarea progresului tehnic 
și aplicarea neabătută a 
noului mecanism economi- 
co-financiar.

Concomitent cu acțiunile 
politico-ideologice, au fost 
organizate spectacole adec
vate în cele două cluburi 
și microspectacole în sălile 
de apel de la întreprinderile 
miniere, cu concursul bri
găzilor artistice, fanfarei

cărbuiua- 
ilidtis- 
acest

Ioan OR7A, 
secretar al Comitetului' 

orășenesc de partid Petriia

și ac< elerarea 
complex de per- 
multilaterală a 
noastre. Citeva 
actualelor preo- 

organizațiilor 
i orientarea

ale
ale . . (

reflectă
spre o nouă calitate 

in

Brigada comunistului 
Constantin I.upulescu de 
la sectorul IV al mi
nei I.upeni este constan
tă în depășiri și are în
scrise pe răbojul mun
cii mii de tone peste plan.

infinitele lor resurse 
posibilități de afirmare 
fie mereu puse în valoare. 
Aceste preocupări sporesc, 
desigur, mai ales
de am înregistrat mai mul
te neajunsuri.

In primul rînd, 
preocupa ca 
U.T.C. din marile 
economice (minerit, 
rucții de mașini, investiții) 

să fie implicate în soluțio
narea problemelor cu care 
se confruntă întreprinderile 
— stabilizarea forței de 
muncă, calificarea și polica
lificarea tinerilor munci
tori, întărirea ordinii și dis
ciplinei, îndeplinirea și de
pășirea normelor de pro
ducție, reducerea cheltuie
lilor materiale. I n conținut 
mai bogat \a dobindi si 
activitatea de creație teh- 
nic o-sliințifii-,i în riadul 

tinerilor și, în acest sens^ 
avem în vedere ca organi
zațiile U.l.C. să se preocu
pe mai mult ca o parte din 
temele de cercetare1 ale în
treprinderilor să fie prelua-

loan CARAlMANEANU, 
prim-secrefar al Comitetului 

municipal al U.T.C.

ne vom 
organizațiile 

unități 
cons-

Beneficiarul acuză, constructorul motivează, 
iar furnizorul tergiversează

In strategia dezvoltării economico-sociale a 
șului Lupeni, investițiile constituie suportul progresu
lui multilateral și armonios, al afirmării orașului ca un 
pu'eruic centru economic și urban. Unul din obiective- • 
le dezvoltării care polarizează forțe materiale și finan
ciare de anvergură îl constituie instalația de fire ce
lulozice, filatura nouă, care urmează să intre în func
țiune cu o capacitate de aproape trei ori mai mare 
decît filatura actuală. Despre studiul lucrărilor pe a- 
cesl șantier ne-a vorbit ing. Matei Silvian, responsa
bil cu probleme de investiții la l.F.A. „Viscoza" Lupeni:

— In condi
țiile cind fila
tura nouă es
te 
să
40 
din capacitate

ing. Ghcorghe Băcanu, șe
ful șantierului din Lupeni 
al T.C. Ind. Craiova :

— Cele ce v-au fost re
latate sînt, înlr-adevăr, rea- • 
le. O serii.1 de greutăți 
ne-au determinat să întîr- 
zicm lucrările, 
piu, dacă la 
materialelor

programată 
producă cu 

ln sută

INVESTIȚIILE DE AZI - PRODUCȚIA 
FIZICĂ DE MÎINE

din capacitate la 30 de
cembrie a.c. și cu capaci
tatea integrală la 30 iunie 
1981, trebuie să spunem rcă 
lucrările sînt foarte mult 
întîrziate. In momentul de 
față ar fi trebuit sâ se lu
creze la montarea utilajelor 
și instalațiilor. Pc..lingă 
faptul că antreprenorul ge
neral —■ T.C. Ind. Craiova 
a întîrziat mult lucrările 
de construcții, nici repar
tizarea utilajelor tehnologi-

ce de către întreprinderile 
furnizoare ale ministerelor 
industriei chimice și cons
trucției de mașini nu s-a 
făcut corespunzător grafice
lor de livrare. Aceasta este 
situația potrivit Aprecieri
lor reprezentantului bene
ficiarului. Date, desigur, 
reale, motiv pentru care am 
vizitat. .șantierul încercând 
să aflam și părerea cons
tructorului, iN'e-a prezenta'-o

De exetn- 
majoritatea 

de construcții 
aproviziona

rea este ire
proșabilă, nu 
același lucru 
îl putem spu
ne despre a- 

pentru betoane.gregaft'le
care nu ne sint asigurate la 
timp de balastiera de la 
Bretea Strciului. Cele mai 
mari dificultăți le întimpi- 
năm cu forța de munca, 
mai ales cu cea calificată 
— zidari și dulgheri. Ar, 
trebui să dispunem în pre-

Alexandru TATAR

(Lontiiiuare io pag. a 2-ai (Continuate în pag a 2-ai
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educative

corului
„Freamătul adin
ei corului, sindica- 

invațăinînț- . la 
coral organizat

Preschimbarea documentelor de partid
Răspundere sporită pentru 

îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor politice 

si economice
La mina Lufeeni, adunări

le generale -ale organizați
ilor de bază de-la sectorul 
XII — transport. cu care a 
debutat acțiunea preschim
bării documentelor 
partid, au oferit prilejul re
evaluării forțelor politice 
ale sectorului .și reafirmării 
angajamentelor asumate de 
comuniști. Aurel Filip, șef 
echipă. Dumitru Țămpău, 
muncitor, Victor Cojocar.u, 
maistru mecanic, I___
ma. mecanic de locomotivă, 
Eroftei Cioanta, lăcătuș, și 
numeroși alti comuniști din 
organizațiile celor patru 
schimburi, stimulați de îlt- 
semnălalea acestui eveni
ment, au luat cuvântul re- 
ferindu-se la 
ce le revine 
prin întreaga 
c,i- membri ai

răspunderea 
pentru ca 
lor activitate, 
partidului, să 

contribuie la înfăptuirea li
niei. sale politice generale, 
la realizarea : obiectivelor 
prioritare cu privire la 
creșterea potențialului eco
nomic al întreprinderii.

Cu exigența proprie unor 
recunoscute 
de partid 

comuniștii 
mai ales la 

arătînd că este

organizații 
printr-o viață 
i diiștructivă, 
s-au referit 
neajunsuri,
de datoria fiecăruia; să facă 
niaj mult pentru îmbunătă
țire indicatorilor de plan 
ai sectorului. Vorbitorii au 
subliniat necesitatea de a 
ș-j acțipna cu fermitate
pentru creșterea contribu
ției s c lorului la depășirea 
productivității muncii pe 
întreprindere, știut fiind că 
și transportul minier deți- 
i: • un rol important în îiu- 
l'ună'ățirea acestui indica
tor, Cu cît evacuarea căr- 
I ni belul extras și aprovizio
narea, tehnico-materiafă sint

realizate mai operativ, 
<itît ritmicitatea producției 
se înscrie într-o cadență 
capabilă să conducă, în fi
nal, la depășirea producției 

de fizice- și a productivității 
muncii.

In acest sens, comuniștii 
s-ău referit la noi posibili
tăți de creștere a vitezelor 

; de transport în diferite faze 
ale extracției. Concomitent, 
a fost reliefată necesitatea 

Ioan To- <ie a se: stărui pentru creș
terea eficienței economice 
a transportului. Mai mulți 
vorbitor; au arătat cît de 
strîns legate sînt aceste 
două direcții de acțiune — 
creșterea vitezelor de trans
port și reducerea cheltuie
lilor — ambele fiind stră
bătute de îndatoriri comune 
(întreținerea corespunză
toare a instalațiilor, elimi
narea stagnărilor și întreru
perilor accidentale, elimina
rea timpilor de funcționare 
în gol ș.a.).

Pentru îndeplinirea 
xemplară a acestor îndato
riri, organizațiile de bază 
trebuie să acționeze perma
nent, prin întreaga muncă 
politică,, organizatorică, e- 
ducativă, spre creșterea și 
afirmarea răspunderii co
muniștilor, a tuturor munci
torilor față de sarcinile e- 
< onomice ale sectorului. A- 
ceastă concluzie, desprinsă 
din adunările generale pri
lejuite de preschimbarea 
documentelor de partid, o- 
rientează activitatea de 
transport, stimulează răs
punderea ce revine comu
niștilor pentru a contribui 
la îmbunătățirea rezultate
lor întreprinderii, la obți
nerea unor realizări econo
mice .superioare în acest an 
și cincinal. (I.M.)

e-

(Urmare din pagina 1)

și tarafului din localitate. 
O acțiune- apreciată a cons- 
tituit-o prezența 
mineresc
cului" și
tulul din 
concert ul 
la Casa do cultura din re
ședința municipiului.

Luna manifestărilor poli-

- i

Dirijorul orcheslrci 
„Rapsodia română", Io
nel Budițteanu, și solis
tul Gheorghe Turda pe 
estrada stadionului „Jiul".

Foto: Ion LICIU

tico-ideologice, cultural-e
ducative și sportive a 
constituit pentru noi, ca de 
altfel pentru fiecare locali
tate din Valea Jiului, un 
bun prilej de mobilizare la 
o activitate superioară, un 
puternic stimulent pentru 
îmbunătățirea muncii poli
tico-educative,, Chiar dacă 
nu am făcut lotul, această 
manifestare desfășurată la 
nivelul municipiului ne-a 
făcut să înțelegem că tre
buie să fim mai exigenți în 
organizarea unor acțiuni 
multiple, bogate în conți
nut, 'cU- profund mesaj poli
tic .și educativ, pentru a 
contribui prin mijloace efi
ciente la accelerarea pro
cesului complex al. formării 
omului nou.

Realizarea unei înalte eficiențe Vacanta de vară
în activitatea economică

(Urmare din Pag 1)

te utilajele pentru care 
s-au cheltuit bani, și a că
ror întreținere și revizie 
se ridică la valori însem
nate. Or, dacă aceste chel
tuieli au fost făcute, dacă 
aceste utilaje șînl intro
duse în subteran, atunci 
trebuie exploatate efici
ent, intensiv pentru a pb-‘ 
ține pe seama productivi
tății, mereu sporite canti
tăți tot mai mari de căr
bune. Trebuie realizat 
principiul eficienței ma
xime în activitatea uma
nă din oricare sector al 
producției materiale, in
clusiv al eficientei econo
mice și rentabilității.

In această direcție o 
sarcină de o deosebită im
portanță revine’ consiliilor 
oamenilor muncii, condu
cerilor colective din în
treprinderile miniere și 
ale celorlalte unități evo

nomice și instituții din mu
nicipiul nostru care trebuie 
să-și treacă pe agenda de 
lucru a fiecărei zile pro
blema eficienței și renta
bilității economice pentru 
că, în raport cu realiza
rea acestor doi indicatori, 
Ia care se adaugă, și nu 
în ultimul rînd, produc
ția fizică și netă; se obțin 
beneficiile și repartizarea 
lor, inclusiv realizarea 
fondurilor pentru parti
ciparea la beneficii. Cu al- ' 
te cuvinte, pentru a avea 
la dispoziție un fond cît 
mai mare de pârtie pare 
la beneficii, trebuie să 
realizăm o creștere deose
bită a rentabilității econo
mice.

Vorbind de realizarea 
și repartizarea ben.efici-

ilor, în cuvîntarea ' rosti
tă la ședința plenară, se-, 
cretarul general al parti- 

.-duIui spunea :
participarea la 
în raport cu 
realizate ; dacă nu au rea
lizat beneficii ’ntreprinde- 

’ rile, nici membrii colecti
vului respectiv nu vor 
primi participarea. Cele 
care au depășit benefici
ile în raport cu acestea • 
vor primi și fondurile su
plimentare de participare 
Ia beneficii. Aceste prin
cipii trebuie să fie foarte 

■clare și să le aplicăm 
neabătut".

Aceasta este esența 
principiului socialist : 
„Nici muncă fără pîine, 
dar nici piine fără mun- 

: că".

„asigurăm 
beneficii 

beneficiile

a lor
♦Urmare dio pag. 1)

Investițiile de azi

Tineretul - plenar angajat 
în înfăptuirea obiectivelor municipiului
(Urmare din pagina 1)

te și înfăptuite de tineri, 
;n vederea integrării lor 

.- profunde . în accelerarea 
procesului de’mecanizare și: 
modernizare a mipelor.

Un alt grup de preocu
pări vizeaza îmbunătățirea 
lormeior proprii de educa
ție po.litico-ideoJogică, 1 __  ,
io.osi prilejul discuțiilor 
finale; ale' Tnvațămîntuiui 

- politico-ideologic ai U.T.C. 
pentru a .face g ;: exigentă 
unui ,.i, acolo unde .este 

' necesar, a neajunsurilor ce 
s;ău manifestai la unele 
cursuri Organizațiile
U.T.C. vor acționa mai 

ferm pentru creșterea răs
punderii tinerilor țață de 
îndatorirea statutară de a. 
se preocupa de . îmbogățirea 
cunoștințelor politice, ideo
log ce și profesionale, or
ganizarea și participarea la 
acțiuni cultural-artistice - și 
sportive, pentru cunoaște
rea de către tineri a reali
zărilor dobândite de popor 
în deacoâtarea’ economiei, 
artei Și culturii. Aceste 
acțiuni vor viza totodată, 
stimularea participării tine-

rîlor la crearea -de noi va
lori în opera constrțicției 
socialise. Vor fi intensifi
cate, de asemenea, acele 
preocupări care să determi
ne o mai mare participare 
a tinerilor pe șantierele 
muncii patriotice.

Putem spune că și pînă 
în prezent am fost preocu- 

Vom păți de organizarea, și des
fășurarea unor acțiuni cu 
conținut politic, educativ 
bogat, Dar, unele organiză- 
ții au obținut realizări mai 
bune (I.M. Lupeni, I.M. Uri- 
cani, I. M Paroșeni, 
I.R.I.U.M.P., I.C.P.M.C.), al
tele, mai slabe sau, oricum 
cu mult sub cerințe și po
sibilități
I.U.M.P.,

Comerț Petroșani și 
După cum s-a mai 
rămânerile sub plan 
nor 
tea 
lor, 
din 
ve

(l.M. .Aninoasa, 
I.C.M.M., -T.C.H., 

alUle). 
ară' at, 
ale u- 
și par- 
tinerî- 
U.T.C.

colective includ 
de răspundere a 
a organizațiilor 
întreprinderile, respecti
va, de pildă, la I.M. Eâ- 

vezeni, I.M. Aninoasa, I.M. 
Lonea, I.M. Dîlja, unități 
în care muncesc numeroși 
tineri, dar unde organizați
ile U.T.C. nu desfășoară o 
activitate întrutotul eores-

punzăloare). Partea de răs
pundere a organizațiilor 
U.T.C, nu este deloc mică, 
daaă ținem seama că tine
rii săvirșesc încă multe ab
sente nemotivate și alte 
abateri ■ de la disciplina 
muncii, iar organizațiile, nu 
intervin operativ pentru 
îmbunătățirea stării dis
ciplinare- Tot prin prisma 
unor restanțe față de plan, 
organizațiile U.T.C. își re
găsesc sarcini și răspunderi 
și în ce privește calitatea 
producției, a lucrărilor de 
revizii și reparații, cheltu
ielile materiale ele produc- 
ție- ș.a. ,

Preocupările noastre de 
viitor vei. spori, așadar, 
mai ales acolo unde am în
registrat neajunsuri. Prin
tr-o muncă politică susținu
tă vom acționa astfel ca 
aportul nostru, al tuturor 
tinerilor din municipiu 
real izarea. sarcinilor ce 
vin Văij Jiului, să. fie 
mult mai mare, să se
tueze la nivelul, condițiilor 
de muncă și viață ce . ne . 
sînt create, la nivelul sar
cinilor ce decurg din hotă- 
rîriie Congresului al Xll-iea 
al partidului.

la 
re
cii 
si-

producția fizică de mîine
(Urmare din padina ij

zent de cdl puțin 200 de 
munci.ori, dar nor lucrăm 
In realitate doar cu 6ih A- 
ceasla spune mult. Ca și. 
făptui că o serie de lucrări 
prevăzute să se execute 
mecanizat intir/ie uneori 
foarte mul’, din cauza dese
lor defecte la utilajele gre
le, utilaje ce nu smt repa
rate totdeauna bine și 
prompt de către l.U.G.T.C. 
Craiova. Al’c două cauze 
aparțin beneliciarului: vo
lumul mure de demolări pe 
amplasamente, care condu
ce ia o productivitate scă
zută, și laptul că, nu o 
ta, am fosl surprinși că 
neficiarul a schimbat o 
rie d-e documehlații. in 
lima instanță, trebuie
arăt și faptul că această 
prîniăvară capricioasă a a- 
vut parted ei de contribu
ție la aceste restanțe. ■

— Care ăr fi posibilita
tea recuperării restanțelor?

— In măsura in care 
timpul se îndreaptă, apro
vizionarea cu agregate' se . încă din luna iunie, 
va îmbunătăți. Forța de 
muncă va acoperi necesarul 
șantierului prin sprijinul a- . 
cordat,

da- 
■be- 
se- 

tul- 
să.

tă lună de către trustul că
ruia îi aparținem. Sperăm 
ca piuă la sfirșitul acestui 
an, cea mai mare parte a 
întîrzierilor să se recupere
ze/’

Acestea au fost părerile 
beneliciarului și; executan
tului principal. Apreciem 
ț;ă ele nu justifică deloc si
tuația existentă pe șantier, 
< oncrelizată înțr-o restan
ță, după numai cinci luni 
ale anului i960, în valoare 
de peste 20 milioane lei. A- 

. ceastă rămihere în urmă 
față de grafice; trebuie Țsă 
constituie un ultim semnal 
de alaîmă, pe care-I dorim 
recepționat de către toți 
cei răspunzători de execu
ția investiției de la Lupei),. 
Pentru aceas'.a este insă 
nevoie de măsuri urgente, 
c'\ iento care să pornească 
de la analiza temeinică a 
cauzelor și eliminarea ma
nifestărilor de formalism. 
Acest formalism nu este 
compatibil cu munca de 
șantier și nici ,nu poate să . 
asigure realizarea investiției 
la timp; Vom reveni pe 
șantier cu convingerea - că, 

activi
tatea \ a înregistra cotitu
ra radicală ce se impune 
intensificarea ri'mului de 

incepîtîd cu aceas- execuție Ia cola exigențelor!

creative. Acțiunea se va 
încheia duminică pfin ser- ■ 
băii școlare, cind se ani
versează și „Ziua pionieru
lui"-

Cum își vor pe.rece elevii 
Văii Jiului vacanța de va
ră ? Ne-a răspuns prof. Va- 
sile Bâcoi, inspector școlar 
județean. ' '

— Vacanța este o perioa
dă de educație și recreere, 
menită să contribuie la în
tărirea sănătății tuturor co
piilor, la reconfortarea lor 
fizică și intelectuală. Ea 
se desfășoară sub • semnul 
marilor evenimente politi
ce și aniversare ale anului, 
elevii Văii Jiului fiind ho- 
tăriți să transpună în fap
te- hoțărîrea Forumului ti
neretului. Pe șantiere de 
muncă patriotică "(școlile 
generale in construcțiile 
locale iar liceele pe șantie
rele tineretului organizate 
la Riul Mare și la Rovinari) 
ei vor continua tradițiile, 
de ia Buinbești-Livezeni, de 
educație prin muncă și pen
tru muncă.- in toată perioa
da vor funcționa, cu pro
grame adecvate, cluburi o- 
râșenești ale vacante^ (la 
casele, pionierilor și școli
le generale 6 Petrilă, 4?Vul
can, 6, l.upeni, Uricarii și 
Școala sportivă), asemenea 
spații ii.irid orgâniza.e in 
fiecare; școală. O ană co
ordonata a vacanței o cons
tituie taberele țla care vor. 
iua pirte peste- 2000 de co
pii și ele-, i). expedițiile (in 
Deltă și in munți), excursiile 
județene Și interjudețene 
(mul.e în aceste zile), ac
țiuni de mare valoare edu
cativă și instructivă, prin 
oare sînt cunoscute, obiec
tive istorice și. martie în
făptuiri ale poporului nos
tru iu anii construcției so
ci" liste, mai ales in acești 15 
ani, cei iiiai fertili din isto
ria patriei. ..

Vacanța de vară trebuie 
să se afle in atenția perma
nentă a școlilor, a organi- - 
zațiilpr U.l.C. și de pionieri; - 
pentru a se desfășura con
form programelor stabilite. 
Sub îndrumarea organelor 
de ■ partid, organizatorii au 
datoria educativă de a pu
ne in valoare, în mod efi
cient, toate posibilitățile pe 
care statul nostru le. pune 
la dispoziția tinerei gene
rații pentru a-și petrece cu 
adevărat o vacanță activă, 
recreativă și reconfortantă.

| • APEL PENTRU SPRI-
I JIN. De curînd au fost re

luate lucrările la construc
ția bazei de învățămînț a 
Școlii sportive Petroșani. 
Finalizarea acestui nou o- 
biectiv sportiv în Paring 
este condiționată- și de un 

^larg sprijin în muncă dat

dalena Farago. Recitalul, a 
cuprins piese pentru pian, 
de Bach, .Beethoven, Lizst, 
Chopin; Enescu.
• COMEDIE MUZICALA. 

Și-a anunțat vizita în Va
lea Jiului un colectiv al 
teatrului 
Bâlandra" 
care va

din partea beneficiarilor — 
elevi, în perioada vacanței 
de vară. Adresând în acest 
sens un călduros apel ele
vilor, conducerea școlii 
sportive îi invită să treacă 
pe la secretariatul Ș.S.E. 
Petroșani în vederea unor 
relații desprb lucrările de 
la cabană.

• RECITAL. Ieri a avut Casei de cultură din Petro- 
loc la Școala populară de șani, în 
artă din Petroșani, un reci- comedia 
tal de pian susținut de Mag- tate conjugală" ,di

Zorin. Regia spectacolului 
este semnată de Petre Po
pescu, iar muzica de cu
noscutul compozitor II. Mă- 
lineanu. Printre iaterpreți, 
Ion Besoiu, Tora Vasilescu,
Mihai Mercuță și alții. Bi- In toate întreprinderile 

„Lucia Sturdza fetele se pun în
din București, 

prezenta în sala

Petroșani' s-au montat încă 
patru cabine telefonice, 
care vor ușura efectuarea 
con » orbirilor telefonice lo
cale.

• MUZICA

25 iunie, ora 20, 
muzicală , „Infideli- 

,e Leonid

vânzare 
la a- 

cullură, 
desphisă zilnic intre - orele 
9—13 și 16-20.

• CABINE TELEFONICE.
In fața sediului poștei din

începînd de astăzi, 
genția casei de .

Șl POEZIE.
și 

instituțiile Văii Jiuuli se 
desfășoară în această săp-

cate aniversării a 2050 de 
ani, de Ia constituirea pri
mului stat dac centralizat 
și independent care se vor 
încheia cu grandioasa 
tîlnire a tineretului cu 
toriă de la Costești în 
iunie.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCUde 

inițiate
tămîriă micr «spectacole 
muzică și poezie, 
de comitetele U.TiC. Ac
țiunile sînt organizate în 
cadrul manifestărilor dedi-
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Nou în mineritul
Văii Jiului

Obiectivul fundamental al cercetării științifice: 

fil/VOLTA(î(A TIHNII!} SI TEH1I010GICĂ 1 MILUITULUI 
- LA TEMELIA CREȘTERII PRODUCȚIEI DE CĂRRONE

Manifestare științifică de prestigiu, simpozionul „Contribuția cercetării științifice Ia 
dezvoltarea capacităților de producție și mecanizarea minelor și preparațiilor din Valea Jiulul“, 
organizat de I.C.P.M.C., a răspuns, unei necesități de primă importanță pe care creșterile mari 
ale producției' de cărbune, prevăzute de hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, le pun 
în fața specialiștilor, mai ales a cercetătorilor — modernizarea tehnologiilor de extracție în 
minele Văii Jiului. Dovada elocventă a valorii simpozionului stnt temele majore, de o deosebi
tă importanță pentru soluționarea problemelor complexe pe care le ridică progresul tehnic, mo
dernizarea tehnologiilor de lucru în subteran, pe Care le-a abordat și dezbătut în cele trei sec
țiuni și cele două mese rotunde simpozionul. Redăm în continuare sinteza acestor dezbateri.

ACȚIUNI PRIORITARE PENTRU

Perfecționarea 
metodelor de extracție

— SECȚIUNEA I —

SOLUȚII VALOROASE PRIVIND CONDIȚIA EFICIENȚEI

Valorificarea superioară 
a cărbunelui

Utilizarea rațională
a forței de muncă

SECȚIUNEA A II-A SECȚIUNEA A III-A

Dinamica producției de 
cărbune a cincinalului vii
tor se va realiza pe seama 

.dezvoltării capacităților e- 
xistente și prin punerea în 
exploatare a unor noi cîm- 
puri miniere.- In acest sens, 
cercetarea științifică și in
troducerea progresului teh
nic vor trebui orientate 
spre găsirea unor soluții 
tehnice și tehnologice cit 
mai aproape de necesitățile 
producției,

Acționînd în context .cu 
aceste orientări, colectivul 
Institutului de cercetări și 
proiectări miniere și-a con
centrat atenția spre găsirea 
unor metode și. tehnologii 
de exploatare, care, să vize
ze în principal sporirea pro
ducției de cărbune, crește
rea eficienței întregii ac
tivități de extracție. Astfel, 
în cadrul secțiunii I, „Me
tode și tehnologii de ex
ploatare" au fost prezenta, 
te 21 de lucrări care se re
feră la. creșterea vitezelor 
de avansare, sporirea ran
damentelor, reducerea efor
tului fizic. Dintre cele mai 
interesante teme care au 
fost prezentate de-a lungul* 
a două zile amintim : „Rea
lizări și perspective în va
lorificarea rezervelor de 
cărbune din pilierii de pro
tecție din bazinul Valea. 
Jiului1', „Realizări și orien
tări privind perfecționarea 
metodelor și tehnologiilor 
de exploatare a straielor' 
groase", „îmbunătățirea 
construcției tavanului arti
ficial la exploatarea straie
lor groase", „Rezultatul cer
cetărilor asupra protejării 
lucrărilor de pregătire la 
exploatarea în avans a 
straielor în Valea Jiului", 
„Mecanizarea săpării gale

riilor în steril cu combine 
de înaintare", „Perfecționa
rea fluxului tehnologic de 
execuție a galeriilor în con
dițiile utilizării unor sus
țineri provizorii mecaniza
te", „Concentrarea produc
ției în condițiile I.M, Live- 
zeni“, „Corelarea diametre- 
lor tamburilor tăietori ai 
combinelor de abataj cu 
înălțimea fîșiei de cărbune".

Studiile prezentate consti
tuie o materializare a unei 
cercetări îndelungate, asi
due a specialiștilor de la 
I.C.P.M.C., precum și a li
nei colaborări fructuoase cu 
cadre tehnico-inginerești de 
la filiala Petroșani, 
C.C.S.I.T.U.M,, Institutul de 
mine, I.R.I.U.M.P. și unită
țile miniere din bazinul 
nostru carbonifer.

Merită a fi consemnat, 
faptul că lucrările în ca
drul simpozionului au fost 

prezentate, pentru prima 
dată în Valea Jiului, în sis
tem Poster apreciat una
nim de parlicîpanți ca fiind 
o formă de expunere con
cisă care conferă un carac
ter pronunțat de lucru, un 
dialog viu, la obiect, asupra 
fiecărei tenie.

In paralel cu eforturile 
întreprinse de specialiștii 
de la I.C.P.M.C. în privința 
găsirii soluțiilor celor mai 
eficiente privind creșterea 
producției de cărbune tre
buie amplificate și eforturi
le unităților miniere în 
ceea ce privește însușirea 
și aplicarea acestor metode, 
care se caracterizează prin 
promovarea unor idei noi 
și prin folosirea deplină a 
premiselor favorabile pe 
care le oferă zăcamîntul 
din Valea Jiului.

Concomitent cu cercetări
le desfășurate pe un front 
larg în vederea dezvoltă
rii capacităților de produc
ție existente și punerea în 
exploatare a unor noi cîm- 
puri miniere, eu moderni
zarea tehnologiilor de ex
tracție, sarcini deosebite se 
ridică în fața activității de 
cercetare și în ceea ce pri
vește perfecționarea pro
cesului de preparare și va
lorificarea superioară a 
cărbunelui, în vederea sa
tisfacerii cerințelor com
plexe ale economiei națio
nale. Pe această linie s-au 
înscris și cele 5 teme de 
cercetare prezentate în 
secțiunea a doua -— „Pre
pararea și valorificarea căr
bunelui". Din temele abor
date de colectivul laborato
rului de specialitate al 
I.C.P.M.C., au reținut aten
ția mai ales lucrările „Cer
cetări de laborator și pilot 
privind posibilitățile de pre
parare a. unor huile din no
ile cîmpuri miniere în curs 
de exploatare în Banat", 
„Valorificarea energetică a 
unor combustibili cu con
ținut caloric redus", „Cer
cetări privind deshidrata
rea sterilelor de flotație în 
vederea utilizării lor ca 
materie primă în industria 
materialelor de construcție 
și realizări obținute pe a- 
ceastă linie", precum și 
„Cercetări privind condițiile 
de brichetare a mixtelor în 
instalația de preparare de 
la Coroești". Temele con
firmă strădaniile cercetători
lor pentru soluționarea pro
blemelor complexe pe care 
le ridică acțiunea întreprin
să pe plan național în ve
derea valorificării tuturor 
resurselor naturale de care 
dispune țara noastră și 
care reclamă, cu prioritate, 
extinderea bazei de materii 
prime pentru cocs. Pentru 
găsirea celor, mai raționale 
căi de valorificare a zăcă
mântului,» s-au efectuat cer

cetări de laborator care au 
permis stabilirea caracteris
ticilor de preparabilitate și 
a celor de cocsificare-aglu- 
tinare, ‘rezultatele obținute 
servind pentru alegerea teh
nologiei optime de prepara, 
re.

Soluții interesante au fost 
prezentate îu ceea ce pri
vește îndepărtarea fracțiu
nilor grele de steril pen
tru șisturile bituminoase și 
ligniți, în vederea îmbu
nătățirii puterii calorice a 
acestora, precum și pentru 
valorificarea șiamului ste
ril, obținut în urma epură
rii apelor de la instalațiile 
de preparare a cărbunelui, 
care are caracteristici favo
rabile utilizării în industria 
materialelor de construcții. 
De aceeași valoare sînt, de 
asemenea, rezultatele stu
diilor privind asigurarea de 
brichete pentru fondul pie- 
ții, în condițiile în, care 
întreaga cantitate de huilă 
din Valea Jiului va fi spă
lată pentru siderurgie, ca și 
stabilirea peniru fiecare tip 
de cărbune a parame'rilor 
tehnologici de preparare si 
calitatea produselor obținu
te.

Cercetătorii în fața panourilor cu graiice șî exponate. Foto: I. LICIU

Realizarea nivelelor de 
producție prevăzute pentru 
anii următori, în condițiile 
perfecționării tehnologiilor, 
necesită o preocupare sus
ținută pentru recrutarea, 
pregătirea și stabilizarea for
ței- de muncă, într-.un cu- 
vînt, optimizarea politicii 
de personal. Acestei nece
sități i-au răspuns studiile 
elaborate de colectivul la
boratorului de specialitate 
al I.C.P.M.C, și prezentate 
în secțiunea a IH-a a sim
pozionului, „Utilizarea ra
țională a tortei de muncă 
în minerit", teme ce vizea
ză implicațiile psihosociale 
ale extinderii mecanizării 
în subteran și elaborarea 
pe această bază, a mijloa
celor de redimensionare. a 
proceselor de profesionali
zare și integrare a- munci
torilor. Subiectele abordate 
sînt , semnif icafve în acest 
sens : „Profilul bio-psiho-so- 
cial al muncitorului — in
strument de lucru pentru 
organizatorul de producție", 
„Conflictul psihologic din
tre criteriile producție-se- 
curitale și opțiunea pentru

risc în condițiile muncii din 
subteran", „Contribuția or
ganizațiilor de partid și or* 
ganizațiilor de masă la 
stabilizarea forței de muncă 
la I.M. Petrila", „Studiul 
factorilor de . risc asupra 
îmbolnăvirilor de pneumo- 
conîoze la minele Lupeni 
și Petrila, în scopul ereș* 
terii gradului de recupera
re ă forței de muncă" și 
„Posibilități de îmbunătăți
re a activității de raționa. 
Iizare a consumurilor de 
muncă Ia transportul, echi
parea și dezechiparea aba
tajelor frontale dotate cu 
complexe mecanizate".
Demn de subliniat e faptul 
că temele abordează dome-, 
hii pe Cit de complexe, pe 
atît de stringente în proce
sul de muncă din minerit, 
pledînd cu argumente știin
țifice pentru optimizarea or
ganizării și conducerii pro
ducției, a relațiilor inter- 
perșonale în procesul mun
cii, în vederea creșterii pro
ductivității, îmbunătățirii 
securității muncii, a eficien- 
(ei întregii a<ti\ilăți pro
ductive.

Mecanizarea complexă -
Masă rotundă pe tema : 

„Mecanizarea complexă, co
ordonată a ritmului de dez
voltare a producției de 
cărbune" organizata in ca
drul simpozionului Ja care 
.iu participai directori și 
inqineri șeii de la întreprin
derile minieri', specialiști 
de la C.C.S.I.T.U.M., 
C.M.V.J., prolcsori de la 
Institutul de mine din Pe
troșani a scos în evidență 
atît experiența, rezultatele 
obținute în introducerea, 
montarea și exploatarea 
complexelor mecanizate, cit 
și preocupările privind ex
tinderea mecanizării și la 
strate mai mici.

Participanții la dezbateri 
au subliniat necesitatea îm
bunătățirii calitative a uti
lajelor deja asimilate. Es-- 
te vorba de pompe de 
înaltă presiune, stilpi hi
draulici, punîndu-se totoda

tă un accent deosebit pe 
scurtarea duratei de asimi
lare a echipamentelor hi
draulice de ia complexele . 
mecanizate. O altă proble
mă care a făcut obiectul 
dezbaterilor a fost scurtarea 
ciclului de cercetare ,— 
proiectare — producție. 
Legat de acest lucru s-a 
menționat că este necesar 
să se gîndească in perspec
tivă. Trebuie ținut coni
ca utilajele pe care le 
construim să nu se uzeze 
moral, să nu fie depășite 
din punct de vedere tehnic 
în numai câțiva ani. Din 
cuvîntul specialiștilor a mai 
reieșit faptul că în Valea 
Jiuluj este’ necesar un a- 
bataj experimental, unde să 
se introducă și să se urmă
rească îndeaproape, de că
tre proiectanți — construc
tori — beneficiar, parame
trii tehnici aj utilajului și,

în ritmul noilor
în. funcție de condițiile din 
subteran, să se aducă e- 
ventualalele îmbunătățiri.

Mica mecanizare a ocu
pat, de asemenea, un loe 
important în cadrul mesei 
rotunde. Despre această 
activitate s-a discutat mult, 
dar s-a făcut încă^puțin pi
uă în prezent în Valea Jiu
lui. Fiecare unitate minieră 
își asigură, de regulă, pe 
cont propriu sculele și dis
pozitivele necesare activită
ții din subteran. Din dezba
teri s-a desprins ideea 
centralizării utilajelor de 
mică mecanizare, intr-un 
catalog. Aceasta ar rezolva 
mai ușor problema priori
tăților în ceea ce privește 
confecționarea de scule și 
dispozitive. Totodată, s-a 
abordat și problema piese
lor de schimb, contribuția 
pe care trebuie să si-o 
aducă atelierielc mecanice

exigențe
ale minelor la asigurarea 
lor. - - -

Specialiștii au pus un ac
cent deosebit pe executarea 
lucrărilor miniere în funcție 
de tehnica nouă. I.C.P.M.C. 
studiază problema introdu
cerii- mecanizării și in aba
tajele cameră. Exploatarea 
și întreținerea utilajelor a 
fost o altă temă care" a 
făcut obiectul dezbaterilor. 
In fiecare unitate minieră 
trebuie să se pună un ac
cent deosebit pe policalifi
carea și specializarea cadre
lor, pe formarea minerului- 
tehnician.

Interesant de amintit este 
că masa rotundă a evidențiat 
preocupările susținute ale 
cercetătorilor pentru găsi
rea unor soluții corespun
zătoare care să conducă la 
sporirea producției de căr
bune. la creșterea producli- 
v itații muncii.

Tehnologiile de preparare 
— în pas cu progresai industriei
In conformitate cu cerin

țele industrializării econo
miei moderne, participanții 
Ia masa rotundă pe tema: 
„Rolul cărbunelui is viitor. 
Cerințe și tendințe prefigu
rate în valorificarea cărbu
nelui" au subliniat necesi
tatea de valorificare a tu-, 
turor posibilităților de creș
tere a bazei energetice a 

| țării (deschiderea de mine 
noi, valorificarea unor noi 
zăcăminte, a sterilelor și 
șisturilor bituminoase, creș
terea recuperării de masă 
combustibilă în produsele 
comercializate, economîsi- 

- rea de energie), insistînd, 
îndeosebi, asupra direcțiilor 
spre care trebuie să-și o- 
rienteze eforturile cerceta
rea științifică. Specialiștii 
de la I.C.P.M.C și LP..C.V.J., 
prezeiiți la masa rotundă, 
au făcut, în acest sens, 

referiri ample la necesita
tea studierii permanente a 
posibilităților de aplicare a 
unor noi tehnologii de pre
parare și valorificare, în 
\ederea creșterii eficienței 
procesului de preparare. 
S-ap făcut referiri și la ten
dințele în valorificarea căr
bunelui, determinate de 
consecințele creșterii gradu
lui de mecanizare în ex
ploatare, la posibilitățile 
de asigurare a necesarului 
de combustibil pentru eco
nomia națională prin acțiuni 
de cooperare cu alte țări. 
Dezbaterile au insistat cu 
deosebire asupra posibilită
ților de lărgire a bazei de 
materii prime pentru side
rurgie prin prepararea com
bustibililor inferiori i in
troducerea de noi tehnolo
gii de cocsificare.
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Paris

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare româno-franceză

PARIS 17 (Agerpres). — 
La Paris au 'început lucră
rile sesiunii a Xl-a a Co
misiei mixte guvernamenta
le de cooperare economică, 
știlnțlfită și tehnică roniâ- 
no-franceză. Delegația româ
nă este condusă de tovară
șul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, președintele 
părții române în comisie,

iar cea franceză de Jean 
Francois -Deniau, ministrul 
comerțului exterior, pre
ședintele părții franceze în 
comisie A fost prezent Cor- 
neliu Manescu, ambasado
rul României în Franța.

Exprimindu-și satisfacția . 
pentțu apropiata vizită de 
stat în Franța a președin
telui' Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

Altercații Ia Ministerul sud-african 
ai Informațiilor

Ceaușescu și' tovarășei 
Elena Ceaușescu, ministrul 
francez a apreciat că lu
crările sesiunii trebuie să 
constituie un moment de 
bilanț al evoluției ascenden
te a relațiilor româno-fran- 
ceze de cooperare pe mul
tiple planuri.

La rîndul său, pr ședin
țele părții române în co
misie subliniind importan
ța sesiunii în contextul pre
gătirii vizitei la nivel înalt 
în Franța, a relevat hotărî- 
rea de a se intensifica efor-' 
turile în - vederea lărgirii 
schimburilor economice bi
laterale;' — '

I.ONDRA 17 (Agcr- 
pres). — La Bristol s-a 
desfășurat o manifestare 
dedicată celei de a 2050-a 
aniversări a constitui
rii primului stat dac 
centralizat și. indepen
dent, organizată de so
cietatea cooperatistă lo
cală.;

Cu acest prilej, a fost 
organizată o expoziție de 
carte românească, Ia Ioc 
de frunte fiind prezenta
te operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lu
crări de autori britanici 
despre viața și activitatea 
președintelui român, alte 
cărți social-economice și 
politice românești.

PRETORIA 17 (Agerpres). 
— Opt mii de pagini de 
documente strînse în 23 de 
\ >lume. Aceasta este di
mensiunea raportului ofi
cial publicat de comisia 
de anchetă 'asupra scanda
lului de la Ministerul sud- 
african al Informațiilor, — 
scrie revista „ Jeune Afri- 
que“. „Bomba" a izbucnit

pentru prima dată la sfîrși- 
tul lui 1978, cînd presa sud- 
africană a relatat despre u- 
nele . deturnări de fonduri 
operate de Eschel Rhoodie, 
secretar de stat la infor
mații. Scandalul a dus la 
inculparea lui Rhoodie și 
demisia ministrului informa
țiilor, Connie Mulder, și a 
premierului John Vorster.

GUATEMALA

Războiul civil capătă forme 
înspăimîntătoa re

CIUDAD DE GUATEMA
LA 17 (Agerpres). — într-o 
relatare a corespondentului 
agenției France Presse se

arată,că în Guatemala „răz
boiul dus de forțele de 
extremă dreaptă împotriva 
«celor de s'.înga» și în spe-

I.A GENEVA a avut loc, 
Ia 16 iunie, o nouă reuni
une a delegațiilor U.R.S.S., 
S.t.j.A. și Marii Britanii în 
cadrul negocierilor privind 
elaborarea tratatului refe
ritor la interzicerea ge
nerală și completă a expe
riențelor cu armele nucle
aro.

CEA DE-A DOUA CON
FERINȚA -ministerială a 
F.A.O. pentru Europa se va 
desfășura la Atena, de la 
22 august la 27 septembrie,• • • • e••«•••••®

a anunțat Edouard Saouma, 
directorul general al orga
nizației, aflat în capitala 
Greciei în'r-o vizită oficială.

ORGANIZAȚIA Națiuni
lor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.) 
va acorda Etiopiei în urmă
torii patru ani un sprijin 
alimentar în valoare de 38 
de milioane dolari, se arată 
într-un document semnat la 
Addis Abeba înire F.A.O 
și guvernul țării-gazda,

COMISIA DE ANCHETA 
constituită pentru discuta
rea unor schimbări funda
mentale în structura Parti
dului Laburist din Marea 
Britanie a adoptat princi
piul ca, pe viitor,, liderul•,» • • • • • •

partidului să fie ales de 
un colegiu electoral, și nu 
de membrii laburiști ai 
Parlamentului. Această pro
punere a fost avansată de 
aripa de stingă a partidului.

EDWARD GIEREK, prim- 
se ere tar al C.C. al 
P.M.U.P., l-a primit pe mi
nistrul italian al comerțului 
exterior, Enrico Manca. în 
cursul convorbirii s-a subli
niat, după cum precizează 
agenția P.A.P., că există 
considerabile posibilități 
pentru extinderea schimbu
rilor comerciale și a coope
rării industriale dintre ce
le două țări, cit și a con
lucrării pe terțe piețe.•••••••••»•••

cial împotriva profesorilor 
și studenților continuă fă
ră întrerupere, căpătînd for
me din ce în ce mai înșpăi- 
mîntătoare". Numai în de
curs de două zile, au fost 
uciși patru profesori. Stu
denții au format unități de 
autoapărare pentru a împie
dica „execuțiile" hotărîte 
de așa-numita „armată se- 
cre'ă anticomunistă". -

Potrivit unei declarații 
făcută de rectorul Unîver-
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Lcpte hbere

Continuă seria campionilor din Vale

sității „Sap Carlos", Raul 
Rosario, de la începutul a- 
nului au fost asasinate de 
grupurile de extremă dreap
tă 4 000 de persoane.

FILME

Luptătorii Clubului spor
tiv .școlar din Petroșani se 
dovedes'e in continuare, 
protagoniști ai întrecerilor 
naționale. la categoriile 
mici de virstă. Astfel, ia

aceeași serie. Astfel, Vio
rel’ Cîrcel, elev al Școlii 
generale nr. 6 din Petrila 
(diriginte Doina Moșie) a 
început timorat concursul, 
cîștigînd la Sîmpetrban (Tg.

Tg. Mureș, în finalele pe 
țara la lupte libere, unde 
au participat 390 de copii 
1 și 11, mica garnitură din 
Petroșani (alcătuită din no
uă luptători conduși . de 
antrenorii, Vasile Făgaș . și 
Ion Blaj) a repurtat un bu
chet de performanțe demne 
de invidiat — două titluri 
naționale, o medalie de. 
bronz, cite un loc IV și V.

Rezultate mai bune s-au 
obținut la copii II, în spe
cial la 32 kg, unde C.S.Ș.P. 
a aliniat doi luptători; sor
ții au decis să concureze în

Mureș) și Steangă (Timi
șoara), -dar a înclinat stea
gul în fața lui Perșunaru 
(Plopeni). Concentrîndu-se 
a reușit să-l depășească pe 
Iyașeu (Tîrgoviște), în fi
nala seriei elevul lui Fă
gaș l-a întâlnit pe colegul 
său de echipă Nicu. Mălî- 
naș (Scoală generăjă nr. 
2 Petroșani), pînăi atunci 
victorios numai prin tuș. 
Disputa a fost fără mena
jamente, Viorel Cîrcel fi
ind" declarat învingător î- 
nainte de limită. In fața me
daliei de aur, luptătorul din

Vale s-a aflat împreună cu 
gălățeanul Dumitru, pe 
care l-a depășit la o dife
rență minimă (7- -6). după 
o aprigă confruntare, in 
care a avut ca adversar 
și... arbitrajul părtinitor al 
multiplului campion, mon
dial Gh. Befceanu. In lup
ta pentru medalia de bronz, 
Nicu Mălinaș a fost ocolit 
de șansă, clasîndu-se doar 
pe Iotul IV,

Inițial, la categoria 44 
kg Grigore Mereuță, com
ponent al secției „satelit" 
din Uricani-a C.S.Ș P„ nu 
era acreditat cu prea multe 
șanse. Forța deosebita și 
inteligența tactică a elevu
lui Casei de copii (dirigin
te Maria Predoi) l-au dus 
din victorie în \ ictorie, 
prmtre învinșii săi nurnă- 
rîndu-se Tănase (Galați), 
Ciobanii (Hunedoara), Calo- 
ianu (Galați), toți părăsind 
salteaua înainte de limită. 
Finala și-a adjudecat-o, de 
asemenea, prin tuș, „repar- 
tizțndu-i“ craioveanului Sin- 
tion, medalia de argint.

La copii 1. Marius Ungur, 
elev al Liceul îndus'rial 

'din Petroșani, a intrat în 
posesia medaliei de bronz 
la 72 kg, în vreme de Ga
briel Țigăeru (Școala gen. 
nr. .1 Petroșani) a fbst înre
gistrat pe poziția a cincea 
Ia 36 kq. Felicitări tuturor! 
(Ion VALADA)

PETROȘANI 7 No
iembrie: Post-scriptum;
Republica: A noua ini
mă; Unirea: Deznodă- 
niînl la frontieră. ■

PETRILA: Prezentate-
:;fui.c''L.-;?Ș Ș ' ’ „r c

LONE A: Cine nu ris
că, mi cîștîqă.

I ANINOASA: Copil de, 
I duminică.

VULCAN — Luceafă-
i rul: Operațiunea ,. „Sla- 
i dion“; Muncitoresc: Cas

cadorii.
LUPENI — Cultural: 

Sălbaticul; Muncitoresc :
I Praf sub soare.
I URICANI: l se spunea 

„Buldozerul".

18,35

19,35
20,15

I

•Telex.
TeleȘcoaJ ă.

Volei
, România
Ecran de
Tragerea 
preș.

Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce-o vorbim... • 
1001 de seri.

Telejurnal.
La ordinea zilei în 
economie.
Noi, femeile!

Teletinemateca: Ci
clul „Mari actori". 
„Cit de mult te-am 
iubit". Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor italie, 
ne.
Telejurnal.

feminin :
— Cuba, 
vacanță, 
pronoex-

■■■ II............... II ■

Grupul școlar Lupeni - 
județul Hunedoara

Pentru anul școlar 1980—1981 organi
zează înscrieri la următoarele tipuri de școli 
și forme de invățămînt:

I LICEUL INDUSTRIAL
TREAPTA I (clasa a lX-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

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

înscriere, a adeverinței medicale și a dovezii 
de vaccinare și reyaccinare, 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 XI-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 
l 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 periqada 2—7 iulie. In funcție de re
zultatele la învățătură, elevii pot beneficia 
de bursă de stat. ;

II. ȘCOALA PROFESIONALA

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) iv .
• — 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:

— economist
— conducători auto categoriile B, C, 

O, E
— strungari
— sudori
— mecanici. ■; ■
Condițiile de încadrare și remunerare, 

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

invâțămint, telefon 43328.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, sir? Republicii, or. «


