
Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

Marți, 24 iunie, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-au desfă
șurat lucrările ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut ra
portul delegației care a participat la lucră
rile celei de a XXXIV-a sesiuni a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, ținută la 
Praga în zilele de 17—19 iunie a.c.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că delegația țării noastre, condusă de to
varășul llie Verdeț, prim-minislru al guver
nului, a acționat în spiritul mandatului în
credințat, pentru dezvoltarea colaborării 
economice și cooperării în producție între 
țările membre ale C.A.E.R. — pe baza ega
lității în drepturi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești — în vederea sa
tisfacerii într-o mai mare măsură a nece

sităților de energie, materii prime, materi
ale speciale, produse petrochimice, mașini, 
utilaje și tehnologii moderne ale acestora, 
în conformitate cu prevederile statutului 

ale Programului complex.
Comitetul Politic Executiv apreciază ca 

pozitive rezultatele sesiunii, prevederile 
hotăririi adoptate de aceasta privitor la 
coordonarea planurilor pe perioada 1981 — 
1985, convențiile privind înfăptuirea acți
unilor cuprinse în programele speciale de 
colaborare pe termen lung. O importantă 
deosebită are faptul că sesiunea a stabilit 
să se elaboreze propuneri de lărgire a co
laborării în scopul asigurării cit mai de
pline a necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de combustibil și energie, pe pe
rioada pînă în 1990 și pe o perspectivă 
mai îndelungată, precum și pentru extin
derea colaborării în efectuarea de lucrări 
geologice pentru creșterea rezervelor și a 
livrărilor de combustibili, energie și ma
terii prime. De asemenea, sesiunea C.A.E.R.

a subliniat necesitatea colaborării în folo
sirea efectivă a capacităților de prelucrare 
a țițeiului în scopul satisfacerii mai depline 
a necesarului de produse petrochimice, în 
cercetarea, elaborarea și producerea de me
tale rare, în domeniul metodelor și teh
nologiilor de reciclare a materialelor re
cuperabile, în domeniul tehnicii de calcul 
și în alte domenii importante ale produc
ției și cercetării tehnico-științifice. Reali
zarea acestor obiective are o însemnătate 
deosebită pentru accelerarea dezvoltării 
economiilor naționale ale tuturor țărilor 
membre, pentru desfășurarea cu succes a 
construcției noii orînduiri și, că urmare, 
pentru creșterea forței generale a so
cialismului. lărgirea și diversificarea co
laborării și cooperării în acest spirit între 
statele membre ale C.A.E.R. este de natură 
să valorifice cît mai plenar avantajele 
economiei socialiste, superioritatea relați
ilor de tip nou dintre țările socialiste, să 
determine sporirea prestigiului și influența 
socialismului in lume.

Aprobînd activitatea desfășurată de de
legația română la actuala sesiune C.A.E.R., 
Comitetul Politic Executiv a trasai sarcină 
Consiliului de Miniștri, ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia cele mai adec
vate măsuri pentru transpunerea integrală 
în viață a măsurilor convenite în cadrul 
celei de a XXXIV-a sesiuni C.A.E.R.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a indicat să se acționeze in continuare pen
tru extinderea relațiilor economice ale 
României cu toate statele socialiste, cu 
celelalte țări ale lumii, să se intensifice 
participarea țării noastre la circuitul mon
dial de valori, la diviziunea internațională 
a muncii.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
și soluționat o serie de probleme ale acti
vității curente de partid și de stat.
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Anii celor mai răsunătoare
înfăptuiri socialiste

Cu 15 ani în urmă, după 
cel de al IX-lea Congres 
al partidului, din gîndirea 
revoluționară a secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 

' izvorît o linie politică uni
tară, clară, cutezătoare, pe 
firul căreia societatea ro
mânească a făcut pași tot 
mai fermi în dezvoltarea 
sa economico-socială, atră- 

, gînd repede, atenția prin 
ceea ce avea să o impună 
în fata opiniei publice in
ternaționale. Prin „miraco
lul românesc*1, cum a fost 
denumit rezultatul celor 
dinții măsuri științifice ca
re au stat la baza noii or
ganizări a societății, la ba
za noilor ritmuri și pro
porții înregistrate în pro
ducția materială, a noilor 
dimensiuni dobindite în ac
tivitatea din domeniul ști
inței, învățămînlului și cul-

turii. Pe firul acestei linii 
politice, Congresul al X-lea 
al partidului a adoptat ca 
obiectiv fundamental, fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate,

15 ani de Ia 
Congresul al IX-lea 

al partidului

dorea accelerării progresă 
lui general ăl societății ro
mânești contemporane. „Mi
racolul* continuă, căci ța
ra noastră și-a propus, în 
lumina politicii înțelepte a 
partidului, ca Intr-un timp 
istoric relativ scurt să se 
situeze în rîndul statelor 
cu o dezvoltare medie. Și-a 
propus să devină indepen
dentă din punct de vedere 
energetic, șă înregistreze 
noi dimensiuni pe phr-il 
calității vieții și toate aces
tea întrunesc trăsăturile u- 
nui adevărat miracol, mai 
cu'seamă că aparțin în ex
clusivitate poporului nos
tru care-și clădește în mod 
liber propriul său destin, 
propriul său . viilor.

Păstrlnd proporțiilun 
crîmpei din acest miracol 

. ' Ion MUSTAȚA

Congresul al XI-Iea a ela
borat amplul Program al 
partidului de edificare a 
societății .socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism. Ca un corolar al suc
ceselor de pînă acum, Con
gresul al Xli-leă, printr-un 
complex de hotărîri-direc- 
live care oglindesc aceeași 
orientare politică, a stabi
lit noi indicatori calitativi 
și cantitativi ai dezvoltării
patriei, noi ritmuri în ve- (Continuare în pag a 2-a<

Astăzi, în jurul orei 11,00 posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii de
legației de partid șl de slat a Republic# Democrate 
Germane condusă de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Parlidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

| PREVED£WL£>.„ I. M. LUPENI

ș.z

ÎNAINTE DE TERMENS

300 ML LUCRĂRI DE PREGĂTIRI 
PESTE PREVEDERI

Sectorul IV al I.M. Petrila 
a realizat planul semestrial
Minerii din cadrul sectorului IV al I.M. Petrila 

raportează depășirea, la zi, a planulu; semestrial cu 
3 2 )0 lone de cărbune. în perioada care a mai rămas 
piua ia linele semestrului 1, minerii vor mai extrage 
încă 5 220 tone.

Succesele au la bază depășirea productivității 
muncii planificate la nivel de sector în medie cu 4,5 
la sută. Dintre cei care și-au adus o contribuție în
semnată la realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
amintim brigăzile conduse de Nicolae Boboc, (fosta 
brigadă a cunoscutului miner Eugen Voicu) care ex
ploatează un complex mecanizat, Alexandru V-ișan și 
Gheorghe le.». - - i ' "” ;

Merită consemnat și faptul că la lucrările de pre
gătiri brigada condusă de Francisc Kovacs și-a depășit 
sarcinile de plan pe primele 5 -luni cu 150 ml.

I

Cu ani mulți de acti
vitate la mina Lupeni; in 
sectorul III, brigada con
dusă de Gheorghe Belei 
este una dintre formați
ile cu celo mai constante 
realizări și. ritmice depă
șiri de plan din activita
tea de pregătiri. Pe fapt, , 
Gheorghe Belei și oamenii 
săi ocupă primul loc în 
acest cincinal în întrece
rea ce se desfășoară la 
mina Lupenț între brigă
zile de la lucrările de 
pregătiri.

Deși, așa cum mai a- 
minleam, brigada este li
na dintre rele mai vechi 
formații ale minei, cons
tituită din oameni cu ex
periență bogată în folosi
rea tehnologiilor clasice

DIN REALIZĂRILE BRIGĂZII:
• An de an, brigada și-a depășit sarcinile de plan, 

obținînd cele mai mări avansări peste prevederi în 
anii 1976, 1977 și 1979, cînd totalizează peste 250 ml 
• Renunțind la tehnologia clasică de lucru, brigada a 
îmbrățișai cu căldură mecanizarea, căreia ii face o bu
nă propagandă prin realizările obținute.

de avansare, , a renunțat 
la tradiționalism în mi
nerit, a învățat din mers 
și a aplicat cu succes, 
datorat seriozității pregă
tirii fiecărui om în parte, 
noua tehnologie de. lucru.

Prin folosirea combinei 
de înaintări în cărbune, 
cea mai modernă metodă 
de avansare în fronturile 
lucrărilor de pregătiri, 
minerii conduși de. Gheor
ghe Belei au obținut lună

de luna realizări supe
rioare indicatorilor pre- 
văzuți în plan, indicatori 
care au fost adaptați la 
noile .condiții de muncă 
(folosirea- unui utilaj
mare productivitate), lă
țind în felul acesta cea 
mar concretă și obiectivă 
propagandă pentru meca
nizarea lucrărilor din sub
teran.

Printre, ce; care suit 
. sprijin de nădejde șefului

de

de brigadă, buni sfătuitori 
și încercați conducători 
ai minerilor pe schimburi 
ii amintim pe minerii șeji 
de schimb Ion Gorr-eă, 
Bella Zelinsi kv, Xron
Moldovan și Vasil.-.- lena- 
sie.

Oameni harnici și prii-o- 
puțl, minerii conduși de 
Gheorghe Belei și șefii 
săi de schimb prin reali
zările lor, prin avansările 
pe care le obțin peste pre
vederile lunare și anuale, 
asigură, 
lor lor, din abatajele sec
torului, ‘ ’ 
muncă.
ni mai devreme, spre ma
rile combinate siderurgi
ce, spre industria țăr 
cărbunele cocsificabil.

Dorin GHEȚA

în avans, ortaci

noi
de unde va por-

locuri de

I

I
I
I
I
I

Expoziție cu* proiecte 
de sistematizare

în holul Casei de cultură 
are loc, astăzi; judecata de 
valoare a cursului public 
în proiectare pentru .sis
tematizarea zonei cgntrale 
a municipiului Petroșani, 
organizat de Comitelui exe
cutiv al Consiliului popular 
județean in colaborare cu 
Uniunea Arhitecților din 
Republica Socialistă Româ
nia. Sint prezente în con
curs 48 lucrări elaborate 
de urhitecți, proiectanți și 
alți -pecialiști din întreaga 
țară, lucrări expuse într-o 
atractivă expoziție organi
zată în foaierul casei de 
cultură.

In zilele următoare, ex
poziția rămîne deschisă 
pentru vizionare, oamenii 
muncii — cetățenii munici
piului puțind să aducă su
gestii și propuneri în ve
derea îmbunătățirii soluți
ilor de sistematizare. Pe 
baza soluțiilor primite ur
mează a se elabora un de
taliu de sistematizare ce 
urmează a fi supus apro
bării, potjivit .legii.

esențial in redresarea producției

pe primele 5 luni
acest

întreprinderile. loc, nu s-ar fi stagnat, dar 
cele mai mari ' ’
urmă la pro

Printre 
miniere cu 
rămineri în 
ducția de cărbune se află 
și mma Lonea. Situația la 
principalii indicatori ai pla
nului j . ’
este edificatoare in 
sens : la producția fizică, 
mina a înregistrat o rămî- 
nere în urmă de aproape 
40 000 tone de cărbune. 
Restanțele- au la origine și 
o seamă de greutăți,- de 
na'ură obiectiva. Am reți
nut insa și fapte a căror 
natură semnifică im ade- 
văr: mina dispune de re
zerve însemnate de crește
re a producției. Iată doar 
cîteva.
• într-una din aceste zile, 

abatajul frontal 70 din sec
torul II, a stagnat timp de 
două schimburi în 
defectării reductorului 
le tr-nsnortorul TR. 3. Ț> 
reducțorul era înlocuit pe

urma 
de 
ică

reducțorul de rezervă nu u 
fost pregătit...

• In abatajul frontal al 
brigăzii lui Nicolae Golea 
din sectorul IV s-au pier
dut 150 tone Cărbune din 
cauza absenței de la lucru- 
a șefului de schimb 1< ti 
Voicu, în lipsa căruia s-a 
executat pușcarea frontu
lui fără asiqurarea de 'ri
goare, ceea ce a provocat 
0 surpare.

• Organizarea necores
punzătoare a muncii, de
lăsarea în urmărirea înde
plinirii sarcinilor pe schim
buri determină, în pofida 
tuturor condițiilor create, 
viteze scăzute și randamen
te mult sub nivelul planifi
cat Asemenea situații — în 
abatajele brigăzilor conduse 
de Ioan Cîmpeann (3.5 tone 
pe post, în loc d» 6) și

Eugen Tiba (5,2 
post, în loc de 7) ambele 
din sectorul IV.

• Dîn cauza absențelor 
nemotiyate — între 90 —- 
100 pe,zi — și care s-au 
dublat în aceasta lună fa
ță de media pe trimestrul I, 
mina pierde zilnic circa 400 
tone .de cărbune. La aceasta 
se mai pot adăuqa și foile 
de boală care, în compara
ție cu lunile de iarnă, au 
crescut și ele în mod ne
justificat.

...Cîtevă. cazuri la care se 
pot adăuqa si altele, mai 
ales, în ceea ce privește ' 
avariile generate de aba
terile de la disciplina teh
nologică, stagnările ÎT> 
transport din cauza defec
țiunilor la utilajele de

I. DUBF.K
Echipa de zidari condusă

(Continuare in pag a 2 a)

de Ion Postolache în
I plină activitate la terminarea blocului 17 cu 30 de 
i apartamente di b Petroșani.

Foto : Ion LICIT!
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Cu Gheorghe Turda despre

Steagul roșu

înfăptuiri socialiste
(Urmare din pag. 1) partidului a 

valorificarea 
resurselor e- 

Valea

Anii celor mai răsunătoare

îl regăsim intr-un colț de 
L.ră îndrăgit, numit Valea 
Jiu, ui, puteriiică citadelă 
.muncitorească, important 
centru industrial care a 
cunoscut în ultimii 15 tini 

-o dezvoltare: impetuoasă.
Da< ă luăm in seama nu
mai exTartia de cărbune, 
l-riiicipala activitate econo
mică a municipiului, statis
tic iii- ne indică o vertigi
noasă creștere a producției 
lirice do ia 5—-6 milioane 
tone pe an, cit s-a realizat 
în 1965. ,1a mai mult de 10 

"“milioane în acest final de 
cincinal. Concomitent, a 
crescut producția construc- 
Jiilor de mașini și utilaje, 
s-au dezvoltat noi ramuri 
industriale. A luat avînt 
cercetarea științifică. a 
crescut nivelul tehnic al 
producției, au sporit fon- 
ciuril? fixe (astăzi numai 
în industria extractivă ele 
însumează peste 100 mii iar- 

; de iei); Iată. îh același pe- 
rîme'ru economic și aproa
pe cu aceeași forță umană. 
Valea Jiului a înregistrat 
o dezvoltare accelerată, 
noul său nivel economic a- 
dueînd. cu fiecare an, im-, 
portante Creșteri în viața 
socială a locuitorilor săi.

Una din liniile directoa
re jalonate de Congresul

te în domeniul aprovizionă
rii populației (de la un 
volum de 675 milioane lei, 
mărfuri vândute în 1965, la 
peste I miliard și jumăta
te, în 1979), precum și în 
prestările de .servicii (do
meniu în care s-a realizat, ' 
de ăseiffeneâ dublarea reali
zărilor).' :

Aflat în repetate rînfuri 
printre mineri, chipr în a- 
bataje, cu prilejul unor rod
nice vizite de lucru, secre
tarul general al partidului

Climatul
(Urmare din pag. 1)

; transport, 
como li vele 
caz aparte 
tuația de 
— sector
zal — egre are o rămîne- 
re în urină de aproape 
20 000 tone cărbune, iar 
la productivitatea muncii 
se află cu.1,705" tone pe 
post sub nivelul planificat. 
In abatajul 62—63, dotat cu 
complexul’ S.S.P., explicația 
constă în calitatea necores
punzătoare ă supapelor .de 
siguranță 
hidraulic.

îndeosebi la Id- 
Diesel etc. Un 
îl reprezintă si
la sectorul III 

complet mecani- 
cqre are 

urină

ul IX-leg ai 
constiluit-o 
superioară a 
nergetice ale țării.
Jiului, ca important bazin
carbonifer,: s-a aflat mereu 
în atenția conducerii de 
partid și de stat. In cei 15 
ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, ca ur
mare a grijii deosebite a 
conducerii partidului și sta
tului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, municipiul nos
tru a beneficiat de peste 
14 miliarde Ici fonduri de a jodicât noi măsuri în v.e- 
investiții pentru dezvoltarea __ __ ________ ___
producției do cărbune. In CO-sociale a Văii Jiului, li

na din aceste măsuri se re
feră la sistematizarea 
modernizarea urbană a tu
turor localitățilorj alte mă
suri se referă la dezvolta
rea de noi ramuri ale in
dustriei ușoare, la termofi- 
carea grabnică a orașelor, 
la amplificarea cercetării 
științifice și dezvoltarea 
vieții spirituale — toate a- 
cestea fiind cuprinse în 
programul elâborat din ini- 

• țiativa și la indicația „Mi
nerului de onoare" al Văii 
Jiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
partidului și statului, 
veghează cu consecvență 
dezvoltarea armonioasă 
tuturor zonelor țării, 
Creșterea în continuare 
nivelului calității vieții 
tregului nostru popor.

pas cu aceste măsuri c<re 
au condus la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale și 
creșterea potențialului eco
nomic al municipiului, s-a 
acționat stăruitor în vede
rea creșterii nivelului de 
trai al oamenilor muncii și 
locuitorilor .din acest colț de 
țară. Consemnăm, dintr-un 
bilanț mult mai bogat, cele 
16 328 apartamente construi- 

- te în anii 1965—1979, casa 
de cultură și spitalul din 
Petroșani, casă de cultură 
din Uricani, spațiile’ comer
ciale din centru] noilor 
cartiere de blocuri, o sea
mă de școli noi, moderne și 
alte dotări care îmbogățesc 
zestrea vieții și -activității 
sociale din Valea Jiului.
Din statisticile acestor ani, 
reținem și creșterile reăliza-

de ordine
există 

pentru
condițiile 
realizarea

trimestrul 
își va rea-

derea dezvoltării economi

si

conducătorul 
care 

la 
a 

la 
a 

în-

cite ori. are prilejul, Gheorghe Turda își aduce 
de universul copilăriei sate, Săpînța Maițamu- 
Iși amintește de „cimitirul vesel", celebru din

De:
lamiiile 
reșului.
colo de hotarele țării, despre cergile de Săpînța, dar 
mai ales despre cântecele Maramureșului, al căror 
mesager este. Fină la 32 de ani, cîți are în prezent, a 
susținui turnee in 31 de țări ale lumii, numurindu-.se 
printre participanții la festivalurile mondiale ale tine
relului de la Berlin (1973) și Havana (19771. A repre
zentat cîntecul popular românesc la tradiționalele Com
petiții folclorice de la Dijon (Franța) și Istambul (Tur
cia), este laureat al celor două ediții ale Festivalului 
..('iritarea României". Lar despre Gheorghe Turda cl

a
„Cinlarea României", tar despre Gheorghe Turda 
titorii noștri știu mai puține, iată de ce am stăruit 
supra detaliilor carierei sale artistice de exc'-pție.

— După școala generală, 
absolvită la Săpînța, am 
urmat cursurile liceului din 
Sighet, apoi secțiile de peda
gogie și canto ale conser
vatorului clujean. Am ales 
cîntecul popular și nu opera, 
conștient că am de parcurs 
un drum artistic dificil. Ca 
student cântasem alături de 
instrumentistul de excepție 
Dumitru Fărcaș, in ansam
blul „Mărțișorul". Din ’73 
sînt la „Rapsodia Româna", 
unde mă simt ca într-o fa
milie, nu numai pentru 
faptul că soția mea 
solistă dansatoare...

— Mulți dintre 
care vă admiră se în
treabă de ce rămîneți 
consecvent purtător de

și responsabilitate al cântecului ma-

f,-:

turii și artei jienești, 
ați cîntal în sălile de a- 
pel ale minelor, ați dia
logat cu dansatorii 
matori din Cîinpu

o
pentru

a- 
lui 

sta-

de la sistemul 
Din cauza lor, 

■stîlpii se blochează, lucrea
ză rigid, iar cînd presiunea 

. tavanului crește, Se dete
riorează, se rup. Au -fost 
înloctriți deja 30 de stîlpi, 
mai sirii , 6. 
actuale, 
sînt în 
premise 
dresarea situației, 
lafțe două abataje 
zate au survenit 
mente tectonice, 
sînt și ele în curs 
dare.
pregătiri pentru introduce
rea celui de.-al 4-lea com
plex mecanizat. Toate re
medierile se fac „din 
mers", pe flux ; ele sînt o 
garanție a redresării, dat
au o influență negativa a- 
supra producției prezente.

In fiecare compartiment 
al minei se depun eforturi 
susținute in vederea redre
sării producției; s-au ela
borat programe precise 
pentru soluționarea proble
melor de natură 
mecanică, a căror 
ire se urmărește 

‘ eu rigurozitate. In 
liniei front,

se

Remedierele 
asistența tehnică 

măsură să creeze 
sigure pentru re- 

La cele- 
mecani- 
deranja- 
„ care 

de lichi- 
Coneomitenl se tac

sectoarele 
asigurate 
sarcinilor.

Incepînd din 
III, mirta Lonea
liza sarcinile, ne-a asigu
rat ing. Gheorghe Teielci.- 
directorul întreprinderii. 
Probleme mai grele, prin 
creșterea sarcinilor, se ri
dică în trimestrul IV al 
anului. Dar se fac efor
turi, se caută soluții pentru 
realizarea sarcinilor și’ ri
dicarea minei la nivelul 
planului din 1981. Totul e 
să se realizeze productivi
tatea planificată și pentru 
aceasta maiștrii minieri tre
buie să intre în atribuții; 
să se asigure aprovizio
narea și funcționarea ire
proșabilă a utilajelor, să se 
asigure, cu efective linia 
ele front. Or, efectivul 
scriptic fiind asigurat, re
zerva principală rămîne 
îmbunătățirea frecvenței, 
calificarea personalului nori 

. încadrat, întărirea discipli- 
: neL; : - < :

„Avem rezerve pentrtt a 
îmbunătăți situația minei, 
ne-a declarat tov. Andrei 
Colda; secretarul comitetu
lui de partid. Ele au fost e- 
vidențiate 
cu ocazia 
mănuhțite 
relor, pe
Dar, să spunem lucrurilor 
pe nume: 4n mulie cazuri 
se vorbește încă mult și 
frumos, dar se acționează 
mai puțin. Mult mai mult 
trebuie să facă și maiștrii 
minieri, cărora le lipsește 
fermitatea în urmărirea În
deplinirii sarcinilor. Dacă 
împărțirii efectivul din căr
bune la numărul de maiștri; 
reiese că unui maistru îi

revin doar 8 oameni. Dar 
ce fac maiștrii ? Bine a 
spus brigadierul Gheorghe 
Bunea intr-o recentă adu
nare : „Vin, ne întreabă
„cit dăm" și se duc, fără 
să ne ajute cu nimic". Tre
buie să fie mai exigente, 
mai ferme în urmărirea 
măsurilor elaborate în ve
derea redresării producției 
și birourile organizațiilor 
de partid, conducerile de 
sectoare. Zilele trecute am 
fost la o adunare generală 
.Ia sectorul II, .sector cu un

minus 
ne. I n 
frumos, parcă era la o fes
tiv itale.
diorea „neajunsurilor trebu
ie să se acționeze eu fer
mitate,'în cunoștință de ca
uză, in spirit revoluționar. 
Toi mai acest stil, acest cli
mat sini hotărîle să le pro
moveze zi de zi, comitetul, 
întreaga organizație de 
partid. Și sint convins că 
ne vom realiza astfel și sar
cinile ce ne revin în pc-rio- 
da ce urmează".

vorbit

Or, pentru rj-me-

cuvînt 
ramureșean i

.Pentru simplitatea li
niei melodice și textul con
centrat, cîntecul răsună 
simplu, fără ' „zorzoane"., 
Îmi aleg cu grijă reperto
riul mai ales în ce priveș
te folclorul nou. ' Refuz 
cînteeul-iozincă goală sau 
textele doar rimate, meni
rea noastră, a soliștilor da . 
muzică populară, este de 
a pune în valoare frumo
sul artistic, dar și de a 
contribui, la educarea este
tică a artiștilor amatori și 
publicului.

— In cadrul lunii «ui

Neag, dovedind 
tornică iubire 
Valea Jiului.

-- Aici mă simt 
să, la Săpînța, din 
multe motive. In 
riod pentru că printre mi
nerii și , forestierii din 
municipiul Petroșani se a- 
flă foarte rnulți maramu
reșeni. Cu unii sînt în re
lații de rudenie, alții îmi 
sînt prieteni sau doar con
săteni. Iubesc Valea pen
tru vrednicia oamenilor șjjir" 
și „deschiderea" lor către 
valorile perene ale folclo
rului românesc, ale cînte- 
cului în special, dar - și \ 
pentru frumusețile ei na
turale. Intr-un top al soliș
tilor de muzică populară, 
numărul spectatorilor care 
te aplaudă -au bisează 
este hotărîtor. Iată moți- 
vul care m-a făcut să răs
pund invitației de a ciuta, 
din nou, pentru minerii 
Văii Jiului, deși programul 
îmi era foarte încărcat ■— 
munca Ia cel de-al < im ilea 
disc personal și pregătirea 
unui turneu in Italia. Aș 
vrea, cu această ocazie, să 
aplaud inițiativa forurilor 
locale din municipiul dv. 
de a organiza suita do săr
bători diii cadrul „Lunii 
manifestărilor • pol.it ico-i- 
deolog.ice, cultural-ar.tisti- 
ce și sportive", 
contribui, prin 
rea artistică cu 
profesioniste, la.

ca aca- 
mai 

primul

care vă 
colăbora- 
formațijle 
ridicarea 

nivelului calitativ al miș
cării de amatori și la atra
gerea unui număr sporit 
de oameni aț muncii, ca 
beneficiari și creatori al 
actului artistic, în jurul 
focarelor de cultură, cum 
trebuie să devină casele de 
cultură, cluburile muncito
rești și căminele culturale.

Convorbire consemnată de 
Ion VULPE

■ti:

și in aceste zile, 
unor analize a- 
in cadrul sectoa- 

locuri de muncă.

electro- 
infăptu- 

zi de zi
privința 
în toate

z

• SPECTACOL. Azi, la 
ora 29, in sala Casei de 
cultură din Petroșani are

La numai 33 de ani, Dinu 
Tănase este, cunoscut în 
cinematografia româneas
că, mai întîi ca semnatar 
ai imaginii in peliculele 
„Prea mic pentru un răz
boi ati’t. de mare", î,Apa 
ca un bivol negru", „ 
toarcerea lui Magellan", 
„Prin cenușa imperiului", 
„Ilustrate < cu flori de 
cîmp1' etd., apoi cu „Trei 
zile și trei nopți ”, 
rul Poenaru 
să-și caute 
ca regizor, 
spatele obiectivului 
o v iziune panoramii a re
lev ă un partizan al spiri
tului de echipă, 
parcurge, de lu 
turi, drumul spre 
Mărturie în acest 
stă laboratorul 
producții a 
bucureștene 
deschidere", 
în dtipă-amiaza zilei 
luni, in premieră de ga
lă la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani. 
Mai întîi, cîteva A'orbe 
despre scenariul profeso-

„MIJLOCAȘ LA
rului de limbă și' litera
tură română Mihai fstră- 
țeșcu, actualmente - gazetar 
la radio. Refuzând clișe
ul și un anume tic lozin
card de prezentare diso
ciată a eroilor pozitivi și 

,In- negativi', Mihai Istrățeseu 
nu visează epopei cttti- 

temporane, 
nichelate pu 
niiril’ic mai 
mult sau mai 
puțin artifi- ’ 
cial, dimpotri
vă, în treeătoarea c 

spre vede doar simburele
viață, adesea distanța 

" că bilie-iău fiind grdu 
șizabilă.
riefea acestui scenariu 
trebuiau oameni reaii, ne- 
mâchiați, tineri „concreți", 
nu actori care să retră
iască, ci să se I regăsească* 
in personaje.

Acest lucru i-a înțeles 
tînăra echipă de -filmare, 
regizorul Dinu Tănașe a- 
p'elînd, cu curaj, Ia ne- 
profes'ioniștî, o „profesiu
ne de credință" consec
ventă ți rezultatele depa-

DfSChlDERt“ 9

I Ioc spectacolul cu come- 
’ dia muzicală „Infidelitate

conjugală" de Leonid Zo
rin, în interpretarea unui 
colectiv al teatrului bucu- 
reștean „Lucia Sturdza

Bulandra", Printre inter- 
preți Ion B.esoiii, M. Me

threuță, Fora Vasilescu 
alții.

• MĂRFURI DE 
ZON. In ma; puțin 
o săptăniîciă, prin unită
țile de desfacere ale 
C.P.V.l.L.J . s-au pus la 
dispoziția oamenilor mun
cii din municipiu 58 tone 
cartofi noi, 90 tone varză, 
24 tone ceapă verde, 8 
tone usturoi, 18,5 tone

SE- 
de

„Doclo- 
s-a decis 

consacrarea. 
Saltul din

cu care 
începu- 

film. 
sens

recentei 
studiourilor 

„Mijlocaș lâ 
prezentată, 

de.

castraveți,: 3 tone ardei 
gras .și iute, :25. tone roșii 
de seră, 3 tone mazăre 
verde, 8 tone piersici și 
30,6 tone căpșuni. Zilele 
următoare .aprovizionarea 
cu produse de -se-ZQp va 
fi și mai abundentă.

• CHIOȘCUL ALIMEN
TAR din incinta mlaei 
Uricani și-a reluat activi
tatea în condiții de igienă 
șl ambianță plăcută; Cu 

.sprijinul serviciului admi-

șesc așteptările; Filmul 
este un reportaj-anchetă 
despre . un „caz", dezbate
rea etică . este implicită, 
nu moralizatoare, soluția 
finala nu este dictată, te
zist, învinge viața. Re- 
portajul-anchetă filmat a- 
re însă multe virtuți ar- 
_____ ______ tistiee, un fi

resc: dialog, o 

Cronica fiknulul .fe
_______________________

lip# 
de 

eîi- 
se-

.Pentru transpu- 
acestui

iiistrativ al minei ă.u foșt 
executate zugrăveli, vop
sitorii, pereții au fost îrn- 
brăcațl .în scinduȚă piro- 

. gravată,/; s-a apțcat. lino- 
Idum pe dușumea. I.C.S.' 

.J-Kt-i x t â L '.iȚ peni 
. a dotat unilătea cu o tej
ghea nouă și un dulap fri
gorific pentru păstrarea- 
alimentelor, (I. Coandreș, 
coresp). ,;-i :

e SERVIRE 1REPROȘA- 
- BILA. Unitatea nr. 4 Cafe-

litoral, al partenerilor 
lor Ștefan ’Maitec,

■ ceâ
Ceea 
acest 
tatea 
mite 
mentate, 
de-a cine-verite îl impli
că mai ales pe tinărul 
spectator între- personaje, 
îl ajută și ia o decizie și 

_ .-spontaneitatea în ceea ce privește, fără 
se servește 

moral greu 
Unele scene 
de o poezie

Mir- 
Crețu și ceilalți. 
(e impresionează în 
film este ptauzâbili- 
croilor, deși ană- 

situății sînt neargu- 
jocul (serios) I

aparatufui, 
uneori și pentru 

reluză ilust latele 
sau de interior. . 

operator Vivi 
(autorul imagini- 

înlre 
„Acțiunea autobu- 
Ora zero", „-Dru-

ascuns 
actori, 
marine 
T mărul 
Drăgan 
lor la opt li Inie, 
oare 
zni", .„Ora zer, 
mul oaselor") sacrifică a- 
desea lumina pentru idee, 
pentru sentiment. Mai este 
însă prezent șî jocul fi
resc ai 
fiică a 
profesie...
ai Gabrielei Chiper, 
cratoare comercială pe

Danei șiclovan, 
Văii Jiului, de 

matematician, 
lu

bar. din Vulcan, prin Ir-o 
buna aprovizionare și 
servire, a reușit să-șî de
pășească substanțial sar
cinile 3e plani în perioada 
care a trecut din acest an.

• SE CAUTA O SO
LUȚIE. Două cofîtainere 
pentru gunoiul menajer 
sînt plimbate de câteva 
săptamîni în jurul Școlii 
generale nr. 7 Petroșani: 

< ind sub catargul din 
curtea școlii, cînd pe u-

ți simți că i 
un .imperativ 
de digerat.
sînt punctate
ușor ironică, „prevertiană, 
simbolul imaginilor poto
lește setea de cuvinte.

Rezum'nd, iată un film- 
docuineiit, un experiment 
artistic deocamdată singu
lar, care îmbie la medita
ție, un film tineresc des
pre tineri, care merită să 
fie văzut.

Ion VALADA

na din laturile clădirii, 
iar mai nou, în fața a- 
cesteia, pe locui de joacă 
pentru copii, lingă leagă
ne șî tobogane. Poate 
E.G.C.L. găsește o soluție...

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

au?——*
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îndeplinirea integrală a sarcinilor la producția de cărbune impune 
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 

PROTECȚIEI MUNCII
Combaterea prafului la tăierea mecanizată

# ^||.|| III.’ "X

o necesitate imperioasă
Minele Văii Jiului au fost 

dotate, printre alte utilaje 
moderne, cu combine de 
tăiere și de înaintare în 
steril și în cărbune. Dar, 
caracteristic acestor utila
je este formarea, în timpul 

...» utilizării lor, a unej mari 
cantități de praf la locurile 
de muncă. Tocmai pentru 
a combate formarea prafu
lui s-au elaborat programe 
speciale de lucru pentru 
fiecare loc de muncă do
tat cu combină, De aseme
nea, lucrările în steril au 
fost dotate cu 14 despră- 
fuitoare; s-au întreprins 
măsuri pentru dublarea sis
temului ț)e stropire, s-au 
făcut investiții pentru mon
tarea conductelor de apă și 
asigurarea acestora cu de
bitul și presiunea necesară. 
Pentru reducerea prafului 
în abatajele dotate 
combine de tăiere 
stabilit tehnologii de 
meclăre a masivului

cu
s-au 

u- 
d?

în vizor
UN CONCURS DE 

ÎMPREJURĂRI NEFERI
CITE, DAR ȘI ABATERI

cărbune, iar combinele au 
fost dotate cu relee care 
riu permit funcționarea a- 
cestora dacă nu sînt asigu
rate debitul și presiunea 
necesară apei. S-'a organizat 
totodată, instruirea perso
nalului acestor locuri de 
muncă și o susținută pro
pagandă tehnică în scopul 
folosirii raționale a aces
tor utilaje, îndeosebi, în 
ceea ce privește combate
rea prafului, deci, preveni- 

îmbolnăviri-lor
rea prafului, 
rea riscului 
profesionale.

Cu toate 
la un recent 
prins de un 
compartimentului dc specia
litate/ din C.M.V.J, au re
ieșit o seamă de neajunsuri, 
de neglijențe. Iată i 
mai caracteristice: 
combinele de înaintare 
s-a montat dispozitivul 
plimeutar de stropire 
C.C.S.M. la organul de

aceste măsuri, 
control între- 
colectiv al

cele
Ia
nu 
su- 
tiP 
tă-

tul de lucru a vagoneta
rului Bl’. in timpul încăr
cării găurilor, nu s-a res
pectat programul de lu
cru elaborat de conduce
rea sectorului privind e- 
xecuția lucrării de împuș
care . Pentru accident 
a fost făcut res
ponsabil, în primul 
rînd artificierul Aurel 
Cernut, căruia i s-a re-

Printr-un complex de îm
prejurări cu totul deosebi
te, in galeria magistrală 
de transport din blocul 11 
al sectorului IV de ta mi
na Uric atu, s-a produs un tras autorizația de artifi- 
accideiit mortal. Concursul cier, și ș-a propus cerce- 
de împrejurări a-lost dco- tarea abaterii sub aspect 
se-bit, nu înșâ și nggnjen.- penal. De asemenea, mais- 
ța în respectarea regie- Irului Mihai Ceucă i s-a 
men țărilor N.D.R.M. cate diminuat retribuția pe.cî- 
au costat viața unui .om,

. a vagonetarului B.;‘. Lu
crarea 'minieră respectivi 
se afla iii săpare din două 
părți, eontrafront, la o 
distanță de 18 m. In ve-

• derea- realizării unei stră
pungeri corespunzătoare, 
s-a elaborai uri program 
de lucru care a prevăzut 
și perforarea unei găuri 
de sondă in mijlocul, ga
leriei.

In ziua accidentului, li
nul din fronturi avea gău
rile de pușcare itteărcate 
cu explozivi, iar in celă
lalt front se efectua Încăr
carea găurilor în vederea 
împușcării. Vagonetarul a 
adus materialul în vede
rea burării găurilor și, 
în limp ce fiind aplecat 
cu capiii in dreptul găurii 
de sondă, in frontul opus 
s-a efectuat împușcarea. 
Suflul exploziei a stră
bătut gaura de sondă și: 
l-a accidentat mortal 
vagonetar, 
ze.'le 
s-au

. rii de la cele două fron
turi înainte de pușcare; 
s-a admis prezența la fron-

iere, situație întâlnită 
minele Vulcan, Petrila și 
Paroșeni. Alimentarea 
apă a dispozitivelor de stro
pire este deficitară, fiind 
alimentate prin furtune cu 
diametre mici care nu asi
gură debitul și presiunea 
necesară unei stropiri efi
ciente. Duzele de stropire 
originale, au fost înlocuite 
în multe cazuri cu duze sistemul de stropire 
confecționate local, fără a 
se respecta dimensiunile 
'ajutajelor originale 
fantă reglabilă), fapt 
conduce la reducerea 
cienței combaterii prafului. 
La . combina de la I.M. Băr- 
hăteni nu este asigurată 
presiunea apei pe sistemul 
de stropire, iar la I.M. Pa
roșeni unele duze origina
le lipsesc din sistemul de 
stropire. Cu excepția I.M.
Vulcan, toate combinele în 
funcțiune, la celelalte unt- datoresc și faptului că 
tăți, nu au montată insta- lele de alimentare cu apă 
lația -proprie de aspirare a 
prafului, nu au relee de a- 
pă în funcțiune, acestea 
fiind scurtcircuitate sau 
modificate. Desprăfuitoa- 
rele nu sînt montate și 
exploatate în mod cores
punzător. La combinele de 
înaintare nu nînt montate" 
pulverizatoarele Ia dever
sarea materialului de pe reclamă răspundere și fer- ' 
banda transportoare a mitate în aplicarea integra- 
corribinei. Un alt neajuns ; lă a reglementărilor prevă

zute în N.D.P.M., în progra
mele inițiale de lucru pen
tru combaterea prafului, la 
fiecare Ioc de munca și 
prevenirea îmbolnăvirilor 
profesionale.

la

cu

Multe neajunsuri s-au în- 
țîlnit și la combinele de 
abataj. Astfel, unele com
bine au fost găsite cu re
lee de apă scurtcircuitate, 
modificate sau lipsă — ca
zuri întîlnite la minele Le
nea, Aninoasa, Livezeni, 
Lupeni și Uricani. Rău e și 
faptul că la majoritatea 
combinelor în funcțiune, 

nu 
funcționează conform cărții 
tehnice, avînd duzele modi- 

_ ___ o
parte din sistem suspendat. 
Alimentarea combinelor cu 
apă se face prin furtune și 
conducte cu diametre mici 
s-au sparte, precum și ven
tile de la perforajul umed, 
neasigurîndu-se debitul 
presiunea prescrisă, 
ciențele constatate la 
joritatea combinelor 
înaintare , și de abataj

(tip ’ ficate, înfundate sau 
ce

efi-

Și 
Defi- 
ma- 

de 
se 

rețe-

sînt subdimensionate, nea- 
sigurind debitul . și presiu
nea necesară în zonele de 
lucru ale acestora.

Toate neajunsurile nu au 
alte explicații, decît

pe
< an

im

‘ . Iată și
accidentului :
evacuat muricito-

leva luni eu 5 gradații. 
CIND NU SE CIRCULA 

REGLEMENTAR
Un accident cu invali

ditate evidentă s-a produs 
de aurind 
cîpala de 
orizontul 
Lupeni, :. 
cu galeria de ocol 
puțul centru, tot datorită 
unor abateri flagrantei, 
de la regiemeniări- 

circulației personalu
lui și transportul in ■ sub
teran, itr urma căruia 
muiu norul M.G. și-a pier
dut un picior. Accidenta
tul a cir< ului uitr-.o zona 
inîvi/isă pentru personal, 
a trecui printre două lo
comotive fără sa se asi- 
guie. In acest timp. un 
convoi dc vaqonele care 
s-a dezg.ilat pe traseu a 
rulat liber, a tamponat ti
na din locomotive, iar a- 
ceasla a alunecai șî a sui- 

Șprins vagonetarul La pros . 
ducerea accidentului a 
contribuit și faptul că lo
comotiva în tandem, con-,' 
dusă de mecanicul Ioan 
Moqoș, a staționat pe ma
caz, deci. într-o zonă in
terzisa

in galeria priri- 
transpori ue ia 
i>:0 ai I.M. 

în intersecția 
cu

I'■ . *.
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I
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I
| I ne r ti iar ea cu azot a zonelor afectate de
* fenomenele endogene. .

O Redarea cu un trimestru mai devreme a i 
capacităților de cărbune oprite temporar. ’ 

In scopul combaterii și lichidării focurilor en- ■ 
dogene, la I.M. Vulcan a fost concepută și realizată I 
în întregime în atelierele proprii, o instalație de eva- ' 
porare a azotului, folosită în cazul metodei de stîn- | 
gere a focurilor prin incrtizare cu această substanță. 
Duminică, instalația a fost experimentată cu bune 
rezultate în Tîadrul unei intervenții în zona abata
jelor din stratul 3, blocul V al minei.

Instalația — Vulcanul fiind a doua mină din ța
ră care utilizează noua tehnologie de stingere șî pre
venire a focurilor endogene prin inertizare cu azot 
— a fost testată în condiții avantajoase — prin pur

NOU LA I.M. VULCAN
Studiu privind îmbunătățirea instruirii 
și propagandei de proteție a muncii
Recent, la întreprinderea minieră Vulcan s-a des

fășurat o interesantă dezbatere referitoare la orga
nizarea aplicării Normelor departamentale de pro
tecție a muncii. Discuțiile purtate în cadrul ședinței 
consiliului oamenilor muncii. Ia care au participat 
ca invitați numeroși șefi de formații de lucru și ca
dre tehnice ale minei, au avut la bază studiul reali
zat la această unitate pe tema „Perfecționarea siste
mului de instruire a personalului și a propagandei 
tehnice de protecție a muncii în vederea prevenirii 
și reducerii accidentelor de muncă". Așa cum a re
zultat din dezbateri care au confirmat concluziile 
studiului, instruirea personalului și propaganda teh
nică constituie două componente importante’în mode
larea Unuj comportament colectiv, caracterizat prin 
responsabilitate și prin preocuparea pentru respecta
rea riguroasă a N.D.P.M., în care scop, apare ca 
fiind utilă adoptarea unor măsuri menite să contri
buie la continua îmbunătățire a acestor două activi
tăți. Se cuvine să fie apreciată inițiativa întreprin
derii miniere Vulcan de a aborda problematica com
plexă a protecției muncii prin metodele și tehnicile 
investigației științifice, urmînd ca principalele conclu
zii și propuneri 'ale studiului să le prezentăm îri vi
itoarele pagini de protecție a muncii din ziarul nos
tru. (B.M.)

I' * ■
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_______ ,_r ____ w 

neglijența celor însărcinați |
cu exploatarea corectă a J
acestor utilaje. De aceea, >
și eliminarea neajunsurilor I

I
*1

I

In scopul combaterii și lichidării focurilor en-

în întregime în atelierele proprii, o instalație de eva-
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Iinstruirea personalului care 

lucrează cu aceste despră- 
fuitoare nu s-a efectuat în 
mod corespunzător; din 
sondajele efectuate a re
zultat că instrucțiunile di
fuzate de C.M.V..1. la uni
tăți nu au ajuns la sectoa- 1Mg Pdu} roMANESCU, 
rele interesate pentru îrisu- șeful biroului protecția 

'••• -șire.. • ■ muncii, C.M.V.J.• •••••••••••••••»••••• •••••••••••a •••••« ••••••••••••••••'••!
netelor de protecție a muncii 

. întregul: corp de inspectori 
obștești. De remarcat acțiu
nile întreprinse în acest 
sens de comitetele sindica
telor de l-a minele Uricani, 
Paroșeni, Lupeni, I.P.C.V.J. 
și altele care au antrenat 
gru-pul de inspectori la ac
țiuni permanente, efectul 

din acestora însemnând reduce-

' — a fost testată în condiții avantajoase — ...... ,__
| jare în spațiul afectat de fenomenul de autoaprinde- 
<< r- -----z—' ' J-
| sondă forate spre spațiul izolat.
* .'•• ;Î41 i<1 i/z ar arz a fii tu î r a ini a Ft ii

Iare uri efect rapid, scontîndu-se pe Scurtarea cu un 
trimestru a perioadei piuă Ia redarea în procesul pro- 

i

re. Ca noutate,, gazul a fost introdus prin găuri de 1
.................... I

ate uri efect rapid, scontîndu-se pe scurtarea cu un |
Utilizarea azotului ca, inertizatgr in zona focului

ductiv a capacităților de cărbune temporar oprite. J

Este interzis a se circii la pe benzile transportoare.

lin loc important în ac
tivitatea de protecție a mun
cii îi revine controlului 
obștesc organizat de sindi
cate, consfințit de Legea 
nr. 5/1965. In acord cu 
airibuțiuiMle sindicalelor în 
organizarea activității de 
control muncitoresc in do
meniul protecției muncii, 
inspei torilor obștești 
grupele sindicate le revin rea numărului de accidente, 
muliipe sarcini cu apli'cabi- 
litale ld situația concretă 
a locurilor de munca.

Este cunoscut faptul ca, 
oricit de conștiincios și 
priceput ar li responsabilul 
unui loc de muncă, singur 
nu va putea rezolva toate 
problemele de protecție a 
.muncii, ci numai prin parli- 
cjparea iniregului personal 
muncitor și îndeosebi a 
inspectorilor obștești. Din
tre atribuțiunile inspectori
lor obștești cele mai im
portante sînt urmărirea ca
lității instruirii personalu
lui, a acordării, întreținerii metan, executarea susține- 
și folosirii materialelor ți riL utilizarea aparaturii 
echipamentului de protec- din dotare, respectarea pe- 
ție și de lucru," alimentația riodicituții efectuării ( — 
de protecție, precum și trolului la locurile de mun-
realizarea tuturor măsuri- că și altele. Intrucît, în
lor de' protecție c . 
In programele de lucru.

In unitățile economice 
din Valea Jiului își desfă
șoară activitatea peste 700 
inspectori obștești. Marea 
lor majoritate cunosc și ac
ționează pentru a asigura 
deplina securitate a locu
rilor de muncă. Comitetele 
sindicatelor, cu

Controlul efectuat de către 
inspectorii obștești a reți
nut aspecte. referitoare la

blemelor de la locurile de 
muncă.

Consiliul municipal al 
sindicatelor are mereu în

trila există la dispecerat un 
registru în care inspectorii 
obștești își consemnează 
observațiile, acestea fund ___________ ___ ______ _
însușite de către conduce- atenție ca activitatea ms- 
rea minei care dispune i- 
medijit măsuri de rezol
vare a celor semnalate. Lă 
unele unități economice, 
prin hotărîrea c.o.m., ins
pectorilor obștești li s-a a- 
cordat — în caz de excep
ție — prerogativul de a o- 
pri fluxul tehnoloqic și a 
solicita specialistul de la

Inspectorii obștești 
antrenați efectiv în acțiunea 
de prevenire a accidentelor

realizarea aerajului, pre
venirea acumulărilor de

cuprinse majoritatea co-ntroalelor, 
deficiențele semnalate au
avut la origine eludarea 
prevederilor N.D.P.M., in
disciplină, în majoritatea 
cazurilor aceste abateri sînt 
discutate în adunările de 
grupă sindicală. De aseme
nea, pentru înlăturarea nea
junsurilor, propunerile for
mulate de corpul de ins
pectori obștești sînt cuprin- 

sprijinul se jn planurile de măsuri 
ladreior de la, 1 T.S.P.M., au ale comitetelor sindicate-
i-nsliuit încă dc la începu- lor șî ale c.o.m și, bineîn-
lul anului, în cadrul cabi- țeles, realizate. La I.M. Pe-

compartiment, pentru a dis
pune măsurile necesare de 
remediere. Asemenea ma
suri întăresc autoritatea 
inspectorilor obștești, 

con- determină-pe aceștia să 
un permanent creator 
opinie față de abaterile 
la disciplina muncii.

Deși se cunosc rolul 
inspectorilor obștești, con
tribuția pe care aceștia o 
pot aduce pentru îmbună
tățirea activității de protec
ție a muncii, sindicatele dc 
la I.M. Livezeni, I.M. Le
nea, I.R.I.U.M.P., Grupul 11 
construcții. Intreprinderea 
de tricotaje, întreprinderea 
de confecții nu acordă a- 
tenția cuvenită corpului de 
inspectori, aceștia nu sînt 
antrenați la rezolvarea pro-

îi 
fie 
de 
de

pec lorilor obștești să se 
desfășoare cu eficiență spo
rită, urmărind încredința
rea acestei sarcini unor 
oameni cu autoritate' și 
prestigiu profesional, ins
truirea lor periodică, creș
terea autorității inspectori
lor prin receptivitate față 
de măsurile propuse de ei, 
o mai organizată conlucrare 
între compartimentele de 
protecție și inspectorii din 
grupe etc. La începutul 
lunii iulie a.c., Consiliul 
municipal al sindicatelor, 
în colaborare cu I.T.S.P.M., 
C.M.V..I. și C.C.S.M., v< 
organiza un schimb dc ex
periență cu inspectorii ob
ștești din cadrul grupelor 

. sindicale cu care prilej se 
vor generaliza metodei» 
bune folosite de către ri
nele sindicate în antrenarea 
inspectorilor în depistarea 
și eliminarea deficiențelor 
pe linia activității dc pro
tecție a muncii, jalonînd șl 
modul de acțiune pentru 
viitor.

membra 
evecn-tiv 

mun-icipat

Pel re BĂLAN, 
al 
al 
al

Biroului 
ConsCHuIui 
sindicatelor

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.
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Vizita delegației P.C.R. în Siria
DAMASC 24 (Agerpres). 

— Delegația Partidului Co
munist Român condusă de 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al 
al l’.t'.R care face o
tă oficială .de prietenie îh 
Siria, a început. convorbiri
le cu delegația Partidului 
Baas Arab Socialist con
dusă de Abdallah Ăl-Aliina,

secretar general adjunct 
ai C.C. al partidului.

In cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prieteneas
că, s-a efectuat un schimb 
de informații , privind acti
vitatea și preocupările ac
tuale ale celor două parti? 

-de, evoluția relațiilor bila
terale și unele aspedte a te 
relațiilor internaționale.

Întîlniri ale delegației
in

Turneul ansamblului 
în Portugalia

LISABONA 24 (Ager
pres). — In continuarea 
turneului pe care îl în
treprinde în Portugalia, 
ansamblul „Călușul" al 
Căminului cultural din 
Scornscești, condus de 
prof. Elena Bărbulescu, a 
iuțit parte la parada cinle- 
celor și dansurilor folclo
rice, organizată la 22 iu-

CAIRO 24 {Agerpres), — 
Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to- 
van.șul Ion Cornan, mem
bru ut Comitetului Politie 
Exec, tiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., câte efectuează 6 
vizi'ă oficială iu Egipt, la 
invitația Partidului Națio
nal Democrat, a continuat 
iiitîlniriie cu personalități 
din conducerea P.N.D. șt a 
statului egiptean, j

Apreciind vizita delega
ției P.C.R, drept un nou mo
ment în evoluția favorabilă 
a raporturilor de prietenie 
dintre partidele de -guver- 
nămînt și popoarele celor 
două țări, interlocutorii e- 
gipteni au dat o înaltă a- 

au transmis
pentru poziția

consecventă și eforturile

depuse de secretarul gene
ral al Partidului •Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușsscu, în vederea so
luționării pe cale pașnică 
a situației din Orientul 
Mijlociu.

preciere și 
mulțumiri

BEIJING 24 (Agerpres).
— In nord-estul Chinei, 
în provincia Jilin, Săpă
turile arheologice au dus 
la indentificarea a două 
așezări din epocă de pia
tră, Au fost scoase la i- 
voală peste 700 de relicve 
și li morminte de acum 
pește 4000 de ani. Printre 
obiectele găsite sînț vase 
din lut, cuțite, topoare și 
alte unelte din piatră, ace 
d'e os, obiecte de podoa
ba din jad.

MAI MULTE INCENDII 
declanșate în state . din, 
zona sudică a S.U.A. s-au 
soldat cu importante pagu
be materiale, fiind distruse 
întinse suprafețe de pădure 
și de tufișuri. Unele incen
dii au fost declanșate "de 
descărcările electrice, alte
le au fost facilitate de tem
peraturile foarte ridicate.

REGELE KHALID al Ara- 
biei Saudite l-a primit pe 
ministrul tunisian al afa
cerilor externe, Hassan Bel- 
khoja, aflat într-o 'vizită o- 
ficială la Riad. De aseme
nea, oaspetele a avut con-, 
vorbiri cu omologul său 
saudit, prințul Saud Al- 
Faisal. Au fost analizate e- 
voluția relațiilor dintre ce
le două țări, posibilitățile 
extinderii acestora pe mul
tiple planuri, precum și 
probleme arabe de interes 
reciproc.

VARAHAGIRI VENKATA 
GIRI, fostul președinte al 
Indiei, a încetat din viață,

Din analiza demografică 
recent efectuată, . reiese că 
în Polonia există în prezent 
8 500 000 de familii, 
prognoze rezultă că 
in anul 1990 numărul fami
liilor va crește la aproape 
11 000 000. Așadar, se ob
servă că dintre cei 
35 000 000 de locuitori ai 
Poloniei, cea mai mare par- 

f ami

Din 
pînă

te este organizată în 
Hi.

Familia. Această : 
specială elementară 
ăctua,mente printr-o 
de adevărată renaștere, iui 
de criză, așii cum preves
tiseră : acumj. câțiva: ani so
ciologii. Marșul dej nuntă 
a lui Mendelsohn devine tot 
mai popular, anual consem
năm peste 300 000 de căsă
tori;. Și media dc vîrsta a 
tinerilor căsătoriți 
.vertiginos:, 
retul tinde 
rea unui cămin cit mai 
repede cu putință. Procesul 
do întinerire a familiei, nu 
este oglindit numai in ra
portările statistice. In' noi
le cartiere pot fi văzute tot 
înai inulte tinere, mame,’, tă
tici lă vîizta primei tine
reți aflați la plimbare îm
preună cu copiii lor, veseli 
și zburdalnici. De altfel mo
delul familiei complete, ca- 
re-și petrece timpul liber 
împreună, devine tot mai 
caracteristic pentru peisa
jul polonez familial contem
poran.

In ultimii ani in Polonia 
s-au luat măsuri și s-au 
depus eforturi susținute 
pentru întărirea și populari
zarea concepției de fami
lie, această cărămidă indes
tructibilă din marele zid 
al societății. Partidul și gu
vernul acordă acestei pro
bleme tot mai multă atenție. 
Formele de educație corec-

celulă 
trece 
fază

scade
Rezultă că tine?

■ spre întemeia-
cămin cit

FILME

scrisoare

Albă ca 
ca tran- 
Mrjlocaș

nie a c. pe Avenida de Li- 
berdade din Lisabona, cu 
care s-a deschis cel deal 
ll-lea festiva] internațio
nal de folclor „Festinalel" 
din Portugalia.

Programul prezentat de 
ansamblul „Călușul', a 
fost primit cu îndelungi 
aplauze.

Rezultatele alegerilor din Japonia
TOKIO 24 . (Agerpres).—■ 

Potrivit rezultatelor oficiale 
ale alegerilor parțiale pen
tru Camera Consilieri
lor (Camera superioară) a 
Dietei Japoniei, desfășurate 
duminică, Partidul Liberal- 
Democrat a obținut 69 de 
mandate din cele 126 ce 
urm.au să fie reînnoite. In 
urma acestui-rezultat, P.L.D. 
deține 135 de locuri din to-

lului de 252, fiind urmat 
de Partidul Socialist — 7 
mandate, KOMEITO — 26, 

. Partidul 'Comunist — 12, 

. Partidul Socialist Democra
tic — 12, Noul Club Libe
ral —2, Partidul Social-De
mocrat Unificat — 2, Inde
pendenți — 13, alte forma
țiuni politice mal mici — 
2 (un loc este vacant).

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Operațiunea „Sta
dion'; Republica: 
zăpada și roșie 
dafirul; Unirea: 
la deschidere.

PETRILA: Knoek-out.
LONEA: O 

pierdută.
ANTNOASA: 

rea lui Vodă 
nu.

VULCAN — Luceafărul: 
Prezentatorul; Muncito
resc: Speriați-1. pe compo
zitor.

LUPENI -
Deznodămînt 
Muncitoresc:

URIC ANI : 
un călăreț.

TV

telului Central al Parti
dului Socialist Unit din 
Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Ger
mane.
16,00 
16,05
1.6,25

Telex.
Teleșcoală.
Tragerea prono- 
expres.
Publicitate.
Itinerare turistice.

a

intoarce-
Lăplișneâ-

- Cultural: 
la frontieră; 
Antichități.
Sosea odată

16.35
16,15
17.10 Ecran do vacanță: 

„Circșarii". Episodul 
II - - „Prizonieri in 
Peșlera Neagră".

17.50 Sul; geană de codru 
Verde: — Melodii 
populare.

18.10 Atenție la... neaten-
■ ■ ; ție! •
18.30 Dosarul energiei.
18.50 1001 de seri.
19,00
19.30
20,05

în vîrstă de 85 de ani, la 
reședința sa din Madras, s-a 
anunțat olid1! la Delhi. El (j(J 
a fost președintele Indiei 
între 1969 și 1977.

PRIMUL RECENSAMlNT
: general al populației Re

publicii Populare Mozambic 
va fi organizat în perioada 
1*—15 iulie anul acesta, a- 
nunță un comunicat difu
zat de postul de radio Mo- 
zambic. Comentînd această 
hotfirjre a autorităților de. 
la Maputo, ziarul „Nbticias“. 
subliniază că recensămîntui 
are o importanță politică și 
economică particulară;' fi
ind organizat în conformi!,), 
te cu hotărîrile Congresu
lui Partidului FRELIMO.

LA VARȘOVIA a avut 
loc sesiunea Seimului R.P. 
Polone, care a adoptat o ho- 
tărîre cu privire la introdu-

cerea unor modificări în 
planul economic pe anul 
curent. In cadrul lucrărilor 
a luat cuvîntul Edward Gi- 
erek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

5 UN TRIBUNAL din ■ Mi
lano l-a condamnat pe Cora- ' 
•••> Aluiim, considerat unul 
dintre cele mai periculoase 
elemente ale terorismului 
italian', la 29 de ani închi
soare — informează agen
ția ANSA. Împreună cu a- 
cesta, alți 29 de inculpați 
au fost judecați pentru a- 
partenență Ia organizația te
rorista autointitulată' „Pri
ma linca", împotriva lui 
fiind pronunțate cpndamnări 
pentru constituire de ban
dă armată și pentru âlteA 
crime grave comise. în Ita
lia de nord.

LICEUL

OREI 11,00IN JURUL
— Transmisiune directă: 
Ceremonia sosirii delega
ției de partid și de stat 
a Republicii Democrate 
Germane, condusă de to
varășul Erich Honecker 
secretar general al Corni

Telejurnal.
Noi, femeile!
Teatru TV: „Jocul 
de-a yacanța" de 
Mihail Sebastian.
La zi în agricultură.

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I-

22,15
22,25 Telejurnal,

Intreprinderea minieră 
Pelrila

încadrează în muncă prin transfer sau direct

® doi macaragii.

INDUSTRIAL VULCAN
familial polonez

tă a tinerelor generații, în 
spiritul devotamentului fa
ță de patrie au fost pe larg 
dezbătute chiar la Plenara 
Comitetului Central ăl 
Partidului Muncitoresc l nit 
Polonez, ceea ceț»demons- 
trează încă odată rangul. 
pe care îl ocupă această 
problemă în Polonia 'zile
lor: noastre. ',

Ce s-a făcut concret în
îmbună- 
sdciale,

anunță următorul plan de școlarizare pentru anul școlar 1980—1931 : 
CURSURI DE ZI:

LICEU, treapta I :
-<:■ profilul mine, petrol, geologie
— profilul
— profilul _____ _____
— : profilul electrotehnic (pentru Ministerul Energiei Electrice)
— profilul industrie ușoară. : ,
Se fac zilnic înscrieri pentru absolvenții din clasa a Vltl-a pînă la 

dota de 25 iunie inclusiv.
LICEU, treapta a ll-a :
— miner
— mecanic mașini și utilaje miniere

: — electrician mină
— electrician centrale și stații (pentru Ministerul Energiei Electrice).
Se înscriu absolvenți ai treptei I în perioada 1—8 iulie, susținîn- 

du-se probe de concurs în perioada 9-14 iulie la matematică și fizică,
ȘCOALA PROFESIONALĂ :
— mecanic mașini și utilaje miniere
— electrician de mină ' '
— electromecanic exploatări suprafață.

j Se primesc absolvenți ai treptei I. Înscrierile se fac în perioada 
1—8 iulie, .y .

polonezi și de alte naționa
lități care au căzut victime 
celui de-al doilea război 

. mondial, ya fi un exemplu 
și în același timp un apel 

' adresat omenirii întregi de 
a-.și uni eforturile in spriji
nul păcii, pentru a garan
ta copiilor noștri o copilă
rie fericită, făia să-i mai 
expunem pericolului unui 
alt război.

•In peisajul familial polo
nez de ani dc zile sau poa
te chiar de secole, un loc 
de cinste îl ocupă famili
ile 
lie

, de

mecanic 
electrotehnic

industrie ușoară.

i

ultimii ani pentru 
tățirea condițiilor 
de viață? înainte de toate 
au fost prelungite 
o lună concediile de naș
tere plătite, creindu-se po
sibilitatea obținerii conce
diului de naștere fără plată șj bărbăției se transmite in 
pe timp de 3 ani, atunci 
eînd mama-, dorește 'să-și 
consacre acest timp educa
ției copiilor. Au 
simțitor alocațiile de stat ;
peptru copiii

O atenție deosebită s-a 
acordat și se va acorda a- 
sistenței medicale. In Var- . 
șotia, la nivel central, au 
fost înființate două institu
ții de prestigiu: Comisia 
pentru Probleme de Faini- 
lie ș'i Institutul' Mamei și 
Copilului. In. cadrul acestor 
instituții se dezbat proble
mele ardente ale vieții de 
familie privite sub aspect 
medical, psihologic, sociolo
gic și juridic. O mare par
te din efortul depus de stat 
în construcția de locuințe, 
școli, creșe și cămine are 
ia bază dorința îmbunătăți
rii și ușurării vieții de fa
milie. Un loc aparte îl o- 
cupă construcția complexu
lui medical „Centrul sănă
tății copilului", îm apropie
re do Varșovia. Va fi cel 
mai modern și mai bine u- 
tilat spital de pediatrie din 
Rplonia, ridicat în aminti
rea sutelor de mii de copii

cu încă
miniere care au o tradi- 
aparte. Astfel, uie.-.eria 

miner, meseria curajului

aceste familii din generație 
in generație.

In fiecare an ziarul „l’ry- 
crescut buna robolnicza" din Kato

wice acordă premiul cunos
cut sub numele dc „Tranda
firul roșu" oamenilor mun
cii cu rezultate “ deosebite 
in 
și socială. In fiecare 
printre laureați se 
artiști, oameni de 
cercetători, precum

și în e- 
a copi- 
un sim- 

și încre-

activitatea profesională 
an 

găsesc 
știință, 
și o

familile minieră considera
ta etalon de cinste și corec
titudine în muncă 
ducațiă: patriotică 
ilor. Premiul este 
bol al respectului
derii acordate tuturor fami
liilor miniere. ^Trandafiriii 
roșu" evidențiază contribu
ția pe care fiecare familie 
și-o aduce la dezvoltarea 
societății.

Urszula ROJ, 
redactor la ziarul 

„Trybuna robolnicza" 
Katowice, R.P. Polonă

CURSURI SERALE,:-
'LICEU, treapta /.'

— mine, petrol, geologie —
— mecanic
LICEU, treapta a ll-a :
— miner
— mecanic mașini și utilaje miniere.
Se primesc absolvenți ai treptei I liceu industrial sau studii echiva

lente, cu susținerea examenelor de diferență.
. înscrierile du loc în perioada 25—31 august, iar susținerea probe

lor de concurs pentru admiterea în clasa a Xl-a are loc în 2-4 septembrie.
ȘCOALA PROFESIONALA :.
— mineri.
Se primesc absolvenți ai treptei I. înscrierile au loc în perioada 

25-31 august 1980.
De asemenea se organizează examene de diferență în vederea 

absolvirii școlii profesionale. Se pot prezenta muncitori calificați prin 
cursuri de calificare gradul I și II. Dosarele se întocmesc de către com
partimentul învățămînt din unitățile economice. Perioada de diferență va 
fi între 2-8 iulie 1980 la sediul Liceului industrial Vulcan.

Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii, zilnic, 
la telefon 70563 sau la sediul liceului, strada Republicii nr. 43, între 
orele 7-15.

IH.DACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, stc. Republicii, nc. 90, telefoane 116 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii, tir. 67.


