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Adunări generale ale oamenilor muncii

Realizarea ritmică a planului 
stă în puterea fiecărui colectiv

• Trei întreprinderi miniere — Vul
can, Lupeni, Bărbăten; —- și cariera 
Cîmpu lui Neag au extras, împreună, 
peste 9000 tone de cărbune suplimentar 
față de prevederile primei decade a lu
nii februarie. • Colectivul 
prin realizarea sarcinilor

minei Lupeni, 
de plan, pe

primele zece zile ale lunii, în proporție 
de 112 la sută, a trecut în fruntea în
trecerii din bazinul carbonifer Valea 
Jiului. • Din totalul producției extrase 
suplimentar în decada I, peste 7000 de 
tone sînt de cărbune cocsificabil.

Rezultatele bune înre
gistrate de minerii Văii 
Jiului în prima lună a 
acestui an sînt continu
ate și în prima decadă a 
lunii februarie constitu
ind o dovadă elocventă a 
hotărîrii tuturor oame
nilor muncii din bazinul 
nostru carbonifer de a in
dica tot mai sus nivelul 
exigenței față de activi
tatea ’ productivă proprie.

Ierarhia fruntașilor lu
nii trecute s-a modificat 
în această primă decadă

a lunii februarie, mi
nerii Lupeniului, cu ce
le aproape 5600 tone de 
cărbune cocsificabil ex
tras suplimentar trecînd 
în fruntea întrecerii. Tot
odată, minerii Lupeniului 
au înregistrat în ziua de 
10 februarie un adevărat 
record extrăgînd 8090 to
ne de cărbune eocsifica- 
bil, cu 1277 tone mai 
mult decîl sarcinile zilei 
amintite.

Realizări ale sarcinilor 
de plan în proporție de

peste 106 la sută rapor
tau la încheierea primei 
decade a acestei luni și 
minerii întreprinderilor 
Vulcan — mină situată 
printre întreprinderile cu 
cele mai constante rea
lizări și depășiri ritmice 
— ca și mina Bărbăteni.

Remarcabile sînt și rea
lizările : colectivului de la 
cariera Cîmpu lui Neag 
care au extras în aceas
tă decadă aproape 900 to~

(Continuare în pag. a 2-a)

Activitate 
susținută 

în exploatările 
forestiere

In prima 
activitatea
de forestieri
U.F.E.T. Petroșani s_a con
centrat, îndeosebi, spre 
deschiderea drumurilor fo
restiere închise în urma
ninsorilor abundente. Prin 
concentrarea eforturilor 
brigăzilor de forestieri cu 
ajutorul utilajelor aflate 
în dotarea sectoarelor și 
celor închiriate, au fost des
zăpezite pînă în prezent căile 
de acces spre marea majo
ritate a exploatărilor. Lun
gimea drumurilor forestie
re deszăpezite depășește 
35 km. Concomitent cu re
deschiderea drumurilor, a 
început transportul mate
rialului lemnos de la plat
formele primare spre cen
trele finale de preindustria_ 
lizare. De la începutul lu
nii au fost expediate 
exploatări peste 
material lemnos.

în pofida condiți
ilor atmosferice 
bile, U.F.E.T. Petroșani și_a 
realizat în luna ianuarie 
planul de livrări pentru 
export în -proporție de 102 
la sută.

din
600 mc

nefavora-

In anul 1980 cercetăto
rii de la C.C.S.M. Petro
șani au realizat 110 teme 
din care 53 peste sarci
nile planificate. Creșterea 
aportului cercetării știin
țifice la introducerea mai 
rapidă în producție a noi
lor procedee de muncă, 
procese și fluxuri tehnolo
gice, ca rezultat al gin- iv al 
dirii creatoare, a fost și 
este obiectivul 
al lucrătorilor 
prestigioase 
Astfel în perioada la ca
re s_a referit darea de 
seamă au fost obținute o 
seamă întreagă de reali
zări: materiale filtrante 
pentru desprăfuitoare, ins
talații grizumetrice, ins
talații pentru combaterea 
zgomotului, sporirea gra
dului de securitate a 
muncii, optimizarea activi_ 
tații de salvare minieră și 
multe altele.

Analizînd activitatea

desfășurată, în spirit cri
tic și autocritic, pârtiei- 
panții la adunare și-au 
îndreptat îndeosebi aten
ția spre neajunsurile în_ 
tîmpinate. S_a criticat 
fapul că o bună parte din 
temele realizate, aproape 
80 la 
lizate

principal 
acestei 

instituții.

sută, au fost fina- 
numai în trimestrul 
anului. încă nu e_ 
preocupare maximăxistă

pentru valorificarea ope
rativă și la un 
litatjv superior 
novatoare. O 
parte dintre 
re au luat cuvîntul — in
ginerii Mihai Pătrașcu, 
Elena Hîndorean, Dumitru 
Ionescu, Mihai Zaporojan, 
Constantin Ghiță, Ion Cră_ 
ciunescu și alții — s_au 
referit Ia faptul că 
C.C.S.M. dispune de o ba_

Val. CODREANU

nivel ca- 
a ideilor 
b u n ă 
cei ea-

(Continuare în pag. a 2-a
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I La Institutul de mine

imagine împreună cu 
de la sectorul VIII

Brigada condusă de minerul Gheorghe Buță (în 
doi orlaci), formație fruntașă 
I.M. Vulcan.

|||

al

temeinice și continue a studenților

tehno

NOI LOCUINȚE
In Petroșani a început construcția unui nou bloc 

de locuințe, 1 E care face parte din ansamblul de 272 
apartamente executate între Casa de cultură a sindi
calelor și strada N. Băleescu. Pînă acum au fost ter
minate aici două blocuri, patru se află în execuție și 
vor fi predate în acest an, iar unul se află în trasare.
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La Institutul de mine a 
luat sfîrșit sesiunea de 
examene ianuarie-februa- 
rie, etapă de verificare a 
calității pregătirii studen
ților, a întregii munci 
desfășurate în primul se
mestru al acestui an uni
versitar., In rezultatele 
sesiunii însă se racordea
ză și activitatea educati
vă, modalitățile prin ca
re s-a reușit să se creeze 
în rîndul studenților disci
plina studiului, o atitudi
ne superioară față de an
samblul sarcinilor profe
sionale. Cum apreciați re
zultatele obținute și ce 
concluzii, orientative pen
tru semestrul al doilea, 
s_au desprins ? sînt între
bările cărora le.am căutat 
răspuns în ultima zi a se
siunii. Deoarece, așa cum 
este cunoscut, pregătirea 
pentru sesiune începe sau 
trebuie să înceapă 
din prima zi 
lui.

— Tocmai 
examinarea 
din anul IV, grupa 2151, 
Facultatea de mașini și 
instalații miniere, la dis
ciplina ,,Acționări hidrau
lice" — ne spunea conf.

încă
a semestru-

am terminat 
studenților

dr. ing. Paul Pătrașcu. Am 
constatat o pregătire bu
nă și sporit interes pentru 
această disciplină doar de 
3 ani introdusă în pla
nul de învățămînt, dar 
cu însemnată contribuție 
în industria minieră.

— Fiind prima sesiune 
din acest ah universitar 
am procedat la pregăti
rea ei din timp, la orga
nizarea și desfășurarea 
tuturor formelor specifi
ce de activitate, remarca 
prof. univ. dr, ing. Nicolae 
Dima, decanul Facultății 
de mine. Rezultatele con
firmă în bună parte pre
viziunile noastre, pe an
samblu situația fiind cu 
mult superioară anilor 
precedenți la trei indica
tori principali: studenți — 
examene promovate, inte- 
graliști și medii peste 7. 
Pot spune că s-a obținut 
un progres în pregătirea 
profesională a studenților 
de la Facultatea de mine, 
dar maț persistă încă o 
mai veche deficiență: nu 
toți studenții învață siste.

Anchetă realizată de | 
T. SPĂTARU I

CWtnuure in pag a Z-a.
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Promovarea 
loglllor avansate 
Ea Petrila a avut loc 

consfătuirea orășenească 
consacrată creației tehni
co-științifice de masă. La 
această importantă mani
festare au participat mi
neri șefi de brigadă, tehni
cieni și ingineri de la uni
tățile economice din loca
litate, precum și reprezen
tanți ai cercurilor tehnico- 
aplicative din școli. Cons
fătuirea a făcut bilanțul 
realizărilor în domeniu) in
troducerii noului în proce
sul de extracție i 
totodată în evidență 
semnate rezerve de 
dispun oamenii muncii

scoțînd
în_

care 
de

Peste prevederi
Colectivul întreprinderii 

de confecții Vulcan a li
vrat pentru export 
cursul lunii ianuarie 
producție în valoare 
4 500 000 lei, iar propriul 
angajament a fost depășit 
cu 1,2 la sută ca urmare a 
creșterii responsabilității 
întregului colectiv pentru 
marca fabricii, a întăririi 
controlului de calitate 
fluxul procesului de 
ducție. Din colectivul 
bricii se remarcă în 
deosebit muncitoarele 
vaneța Gheorghianu, Titina 
Grigore, Marioara Niamia- 
ză, confecționere, Elena 
Florea — maistru și Ange
la Tănăsescu de la C.T.C.

în.
o 

de

Pe 
pro- 

fa- 
mod 
Gio-

Mecanizarea complexă a lucrărilor miniere 
cale principală de 

de cărbune, 
a conținutului

dezvoltare a extracției 
de transformare 

muncii în subteran
întreprinderile miniere 
acest vast domeniu al 

creației tehnice.
In cadrul dezbaterilor 

purtate a luat cuvîntul ing. 
Victor Chiaburu, șeful 
secției de preparare a 'căr
bunelui care a prezentat 
cîteva noutăți tehnice (ce 
au putut fi vizionate în 
cadrul expoziției organizate 
ad_hoc) aplicate în proce
sul de producție. Au fost, 
de asemenea, interesante 
preocupările elevilor, ale 
«micilor creatori" prezenta
te de Mircea Sîrbu, direc
torul Casei pionierilor din 

. localitate.
Minerii din Pețrila și Lo- 

nea au subliniat în cadrul 
dezbaterilor din preocupă
rile lor în d meniul crea
ției .tehnico-științifice.

Masă rotundă

în cadrul manifestărilor prilejuite de „Săptămina 
creației tehnico-științifice de masă din Valea Jiului", 
la redacția ziarului nostru a fost organizată o masă 
rotundă avînd ca temă „Mecanizarea complexă a lu
crărilor miniere — cale principală de dezvoltare a 
extracției de cărbune, de transformare a conținu
tului muncii în subteran". La dezbaterile mesei ro
tunde au participat: Balasko Vilmos, sef atelier 
„Automatizare-meoanizare" din cadrul Î.C.P.M.C., 
Petru Corobea, maistru, șef de brigadă la I.M. Lo- 
nea, ing. Ioan Crețu; inginer șef al I.R.I.U.M.P., prof, 
univ. dr. ing. Nieolae Iliaș de la Institutul de mine, 
ing. Xosif Kelemeri, directorul I.U.M.- Petroșani, 
prof. univ. dr. ing. loan Marian, de la Institutul de 
nune, ing. Dumitru Popescu, inginer șef al C.M.V.J,

în pagina a IlI-a sînt redate opiniile specialiș
tilor participant! la dezbaterile purtate cu acest prilej.
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r Cunoașterea sarcinilor
determină acțiuni energice pentru realizarea lor

Conducerea vieții politice și sociale, caracteri- ceasta în ideea ca parti
ciparea l<>r să fie efecti
vă și utilă, nu doar o 
simplă formalitate»'' sau 
mai exact spus', acești 
oameni să acționeze, nu 
doar să noteze probleme- .
le pe o hîrtie și acolo să cietății, Întreprinderii, ca- 
rămînă. 
ușor și 
problemă practică ivită 
in cursul activității pro
ductive, aici, în aceste 
discuții, am pus bazele 
înțelegerii noului meca
nism economic. Cu aces-

zată de un dinamism fără precedent în această eta
pă superioară în dezvoltarea multilaterală a patriei, 
impune creșterea rolului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate. în acest context per
fecționarea continuă a stilului și metodelor 
organeloc și organizațiilor de partid capătă impor
tanță și semnificații deosebite. „NOU în stilul și 
metodele muncii de partid" este acțiunea de presă 
Pe care o inaugurăm cu scopul de a evidenția expe
riența bună pe care o au multe organizații de partid 
din Valea Jiului în folosirea unui stil de muncă 
dinamic, in continuă înnoire și perfecționare. La 
susținerea în coloanele ziarului a acestei acțiuni de 

de partid să contribuie cu

Aici lămurim mai 
pe îndelete orice

este producător și prin 
urmare produsul obținut 
e și a] lui și ca bene
ficiar trebuie să_i rămi- 
nă un cîștig ce-i revine 
și lui și oamenilor cu ca
re lucrează, precum și so-

Giniiirea creatoare a cercetătorilor
i-'rmare pag. f;

Presă, invităm secretarii 
articole de colaborare.
Una dintre metodele la 

care a recurs comitetul 
de partid de la l.M. Vul
can, și pe care o consi
derăm deosebit de efici
entă, constă în prelucra
rea dalelor- concrete, a 
rezultatelor obținute în 
fiecare decadă — și nu 
mă refer doar la reali
zarea sarcinilor de plan 
la producția de cărbune 
extras, ci și la obținerea 
celorlalți indicatori, cum 
ar fi încadrarea în con
sumurile planificate, a 
costurilor de producție, 
probleme de disciplină a 
muncii. Aceasta cred că 
îi conferă metodei noas
tre un grad ridicat de e- 

^ficiență materializat

*

NOU în stilul și metodele 
muncii de partid

altfel în rezultatele eco
nomice obținute. La pre
lucrarea realizărilor de
cadele participă, la fie
care sector, unul dintre 
membrii biroului comi
tetului de partid și un 
reprezentant al biroului 
executiv al c.o.m, repre
zentanți care -fac parte 
din. compartimentele sau 
serviciile care pot inter
veni, în rezolvarea u_ 
nor probleme specifice 
sectoarelor respective. A-

te ocazii nC-aiP străduit 
să_i convingem pe mi
ner, și nu numai pe el, 
că nu trebuie să-i fie in
diferent, spre exemplu, la 
ce preț scoate tona de 
cărbune, cu ce cheltuieli, 
cu ce consumuri de ma
teriale. Pentru că el. mi
nerul și fiecare om al 
muncii din-cadrul secto
rului, indiferent de func
ție și pregătire, în acti
vitatea sa este proPrietar 
și deci consumă de lael,

re trebuie să se dezvolte 
mai mult, mai armonios.

Desigur, un rol impor
tant în acest domeniu, al 
activității noastre politice 
în formarea și pregătirea 
politică a oimului nou îl 
au adunările generale ale 
organizațiilor de bază, 
consiliul oamenilor mun
cii, adunările oamenilor 
muncii de la nivelul sec
țiilor, sectoarelor și În
treprinderii', care consti
tuie expresia elocventă a 
asigurării autoconducerii 
muncitorești și autogesti- 
unii. Prin aceste forme 
omul muncii devine parti
cipant activ la dezvolta
rea economico-socială a 
întreprinderii noastre, fi 
țării, asigurînd prin con
tribuția șa conștientă o 
mai bună conducere po
litică a întregii noastre 
activități.

Arpad CRIȘAN, 
secretar al comitetului de 
partid de la LM. Vulcan^

au făcut referiri concrete 
în cuvîntul lor Maria Mar
cau, Ion Burlec, • Magdale- 

. na Demeter, Atila Dragoș, 
Ion Țolea, Martin Fried
man, Emil Komodi, Ion 
Dioane și alții.

Pentru acest an, în fa
ta colectivului de cercetă
tori de la C.C.S.M. Petro
șani stau sarcini deosebit 
de mari, în spiritul indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolaa Ceaușescu, 
la recenta plenară a Con- 

noi din import. Dacă in ac_ siliului Național al Oame- 
tivitatea de cercetare pro- 
priu-zisă au fost obținute 
rezultate bune; aceasta re- 
flectîndu-se în cele 34 mo
dele experimentale și pro
totipuri de noi aparate, dis
pozitive și instalații rea
lizate, în cele peste 8500 
de ore asistență tehnică a- 
cordate întreprinderilor 
miniere, în cele 7 invenții 
și 4 inovații, nu aceeași 
situație se prezintă în do
meniul investițiilor, unde 
din planul de 2 450 mii 
lei s-au realizat doar 1870 
mii lei, ceea ce reprezintă 
ea realizat doar 76,3 Ia su
tă. Asupra acestei activități

ză materială puternică, dat 
aparatură și instalații card; 
permit o desfășurare co
respunzătoare a activității. 
Dar tot atît de adevărat es
te faptul că nu întotdeauna 
aceasta este folosită și gos
podărită corespunzător. E- 
xistă posibilități ca unele 
instalații să fie puse în 
funcțiune prin repararea a_ .
cestora eu mijloacele de ca

re dispune instituția, fără 
a măi face ape) la altele

nilor Muncii, la întîlnirile 
cu activele de partid din 
diferite județe ale țării. 
Deja, încă din prima lună 
a anului au fost semnate. 
28 de contracte de cerceta
re, alte 67 fiind în curs 
de semnare, ceea ce de
monstrează preocuparea 
colectivului de cercetători 
pentru a îndeplini cu răs
pundere sarcinile trasare; 
de Congresul al XII-iea ai 
partidului, pentru «..'<•■« a... 
duce din plin contrilmtia 
ia sporirea producției de 
cărbune în Valea Jiulu în 
condiții de securitate de
plină a muncii.

tjrniare din pag. O

Carnet

Pe lingă activitatea 
desfășurată in amfitea
tre, săli de curs și la
boratoare, studenții de 
la Institutul de mine din 
Petroșani își aduc o 
contribuție deosebită la 
buna desfășurare a ac
tivității la cantina 
studențească prin acțiu
nile de autogospodărire.
Foto: St. NEMECSEK

Primele premii pentru artiștii amatori
La etapa .județeană a Festivalului național ..Cir, 

tarea României", care a avut loc duminică la Deva, 
artiștii amatori din Valea Jiului s-au clasificat pe 
primul loc, urmînd să participe la faza interjude
țeană. Este vorba de formațiile de teatru de la clu
burile muncitorești din Petrila și Lupeni (în limba 
maghiară). La Petrila s-a pus în scenă piesa „Frun
ze care ard“, a scriitorului I.D. Sîrbu, interpretată 
de un colectiv de cadre didactice de la Școala gene
rală nr. 5, ajutat de actorul Dinu Apetrei, iaf la La- 
peni (ideea unui teatru popular a fost abandonată") 
s-a întărit în ultimii ani o formație de actori ama
tori pasionați și tâlentați, care realizează spectacole 
prezentate periodic și așteptate de public. Acest suc-, 
ces al celor două formații de teatru cons tituie, în sin 
doar începutul unei intense munci de perfecționare 
a mijloacelor interpretative, necesară în confruntă
rile artistice următoare.

l
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Realizarea ritmica 
a planului

(Urmare din pag I) ... mintită, realizările aces
tei decade trebuie să 
constituie Un prilej de 
analiză cît mai grabnică 
pentru a fi găsite cele 
mai eficiente căi, mijloa
ce și metode pentru a 
crește numărul întreprin
derilor cu sarcinile de 
plan realizate și depășite, 
lucru pe deplin realiza
bil la majoritatea mine
lor care încă nu s_au ri
dicat la nivelul sarcinilor 
planificate, dar care au 
obținut realizări situate 
procentual între 82 la su
tă la mina Ahinoasa și 
99,7 la sută — doar 75 
de tone restanță — la Pli
na Lonea.

MINERI, MAIȘTRI, IN
GIN RI, TEHNICIENI !

ne de cărbune cocsifica- 
bil peste prevederi. De 
fapt, cu excepția minei 

Paroșeni, toate celelalte în
treprinderi miniere, ca
re, deși nu s-au ridicat 
încă la nivelul prevede
rilor de plan, au obținut 
în această . decadă rezul
tate superioare celor în- 

"" registrate în aceeași pe
rioadă a lunii trecute, 
rezultate care se regă
sesc în realizările pe an
samblul Văii Jiului : 
Combinatul minier a ri
dicat cota realizărilor din 
această decadă cu peste 
8 la sută față de decada 
1 a lunii ianuarie.

Cu toate aceste creșteri.
substanțiale de producție Realizarea ritmică a pre- 
pe ansamblul Combinatu- vederilor de plan stă în 
lui minier Valea Jiului,
la fiecare întreprindere Puterea <le mobilizare a 
în parte, cu excepția a- fiecărui colectiv !

• Colectivul de muncă 
de la Librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani a fost 
declarat fruntaș îh îndepli
nirea și depășirea planului 
pe anul 1980 în întrecerea 
din cadrul Centrului de li
brării din județ. De reținut 
este că această librărie 
păstrează locui I cîștigat 
prin muncă și acțiuni cu 
cartea și în anul 1979.

• Tot locul I, de data a- 
ceasta in întrecerea socia
listă din cadrul întreprin
derii cinematografice a 
județului Hunedoara, i-a 
fost acordat cinemato
grafului „Unirea" 
Petroșani. Realizind 
i nd; ca t or i i 
nului, cinematograful
nirea" a scos în evidență, 
printr_o mare varietate de 
manifestări, noi și ingeni
oase căi și forme de parti
cipare cu filmul la activi
tatea educativă din între
prinderi și instituții.

din 
toți 
pla- 
„U_

matic și în întreaga pe
rioadă a semestrului la 
toate disciplinele. Asupra 
acestui aspect de discipli
nă a muncii consider că 
trebuie să insistăm pen
tru a dezvolta pasiunea 
și interesul pentru studiul 
ritmic și de profunzime. 
La activitățile de curs, se
minar și laborator vom 
intensifica controlul asu
pra modului de pregătire 
prin testări periodice, 
consultații care se vor 
răsfrînge asupra aprecie
rii finale din examene. 
Participarea activă, conș
tientă a studenților la o 
intensă pregătire profe
sională, la formarea lor 
ca specialiști cu înaltă 
competență este obiecti
vul nostru principal, în_ 
deplinindu-1, sub condu
cerea organizației de 
partid, cadrele didactice 
și Asociația Studenților 
Comuniști.

— In comparație cu a_ 
nii trecuți, spunea conf. 
dr. ing. Alexandru Florea, 
decanul Facultății de ma
șinii și instalații miniere, 
au obținut rezultate bune 
anii I și II, ceea ce este 
foarte important pentru că 
în acești ani se realizea
ză pregătirea lor tehnică 
fundamentală (matematică,

fizică, mecanică, chimii, 
rezistență). De menționat 
sînt și discipline la care 
studenții au făcut dovada 
unei pregătiri temeinice 
(anul I — 84 la sută Ia 
chimie; anul II — 90,6 la

sută la fizică; anul III — 
90 la sută la științe so
ciale). In timpul anului 
au. avut loc consultații, 
testări, iar in curînd vor 
avea loc analize ale situa
ției sesiunii în adunări de 
partid, consilii profeso
rale, pe discipline și în 
anii de studii.

Diploma de onoare i 
locul I obținute de Fa. 
cultatea de mașini și ins
talații miniere în întrece
rea pe țară la 
mecanic în anul 
tar trecut au 
acum în rîndul 
lor care doresc, 
zultațele sesiunii, 
editeze succesul. Tot des
pre sesiunea de examene 
am solicitat opinia șefu
lui de lucrări ing. Vasile.

și

profilul 
univers!- 
ecou - și 

studenți- 
prin re_ 

să re-

Isac, inspector în Mi- ; 
nisterul Educației și Invă- 
țămîntului:

— Se poate aprecia că 
la Institutul de mine sînt 
rezultate superioare față 
de anii precedent!, datori
tă, în primul rînd, înțele
gerii din partea cadrelor 
didactice a importanței și 
exigenței ce trebuie a- 
cordate pregătirii stțt- ! 
denților pe întregul par_ | 
curs al anului universi
tar și, în mod deosebit, în 
timpul sesiunii. Dacă re
zultatele la anii II—III au 
crescut numai cu 14 Ia 
sută față de perioada co
respunzătoare din anul 
trecut, la anii I, IV și V 
constatăm o creștere ce 
depășește cu mult procen
tajul mediu pe țară. A- 
cestea se datoresc în pri
mul rînd permanenței ur
măririi de către toți fac
torii de conducere a mo
dului de desfășurare a 
sesiunii de examene și a 
unei exigențe și intense 
munci educative. Am 
constatat, din punctul de 
vedere al prezentării la 
examene, rezultate mai 
bune cu toți studenții, ceea 
ce reflecta înțelegerea 
responsabilității ce le re
vine lor și cadrelor di
dactice în procesul ins- 
tructiv-educativ, de pre
gătire a specialiștilor pen
tru mineritul românesc.

de beton, în primele zile 
ale primăverii urmînd să 
fie turnat stratul de bitum 
cauciucat.

voltarea acestei pasiuni ins_ 
tructiv-educative.

I
I !
I

• TERENURI DE SPORT.
După cum ne informează
Mihai Angliei, secretar ai
Comitetului U.T.C. de Ia .........  . ........................ .
l.M. Paroșeni, tinerii minei ffli’afe’i asociațieifilatelice 
sînt pe punctul de a fina- au fost aleși' cinci membri 
liza, în spatele librăriei din .
orașul Vulcan, amehajă- Q1 ,cercuIul flIatehc "Mlne- 
rile unui nou teren de te- ru^ din Petroșani — re
ais de cîmp. Pe terenul de cunoaștere a contribuției 
tenis a fost turnată placa filateliștilor minieri la dez_

■ • FILATELICA. Dumini-
* că a avut loc la Deva con

ferința filialei județene a 
A.F.R. Din noul comitet al

• TINERII IN CONCURS. 
La inițiativă comitetului 
de cămin, pentru tinerii 
locatari ai căminului de 
nefamiliști de la LM. Live- 
zeni a avut loc un atrac
tiv concurs sportiv de tenis 
de masă și șah. Cîșțigâtorii 
primelor focuri au fost 
prezentați la gazeta de pe
rete a punctului de props-' 
gandă amenajat în L„„. 
căminului.

• PUNCT ALIMENTAR, fizicii, revista „Știință și 
Răspunzînd dorinței expri- tehnică", cu sprijinul M.E.I. 
mate de oamenii muncii 

în incinta
I.C.M.M.,

un 
este 

cu produ- 
consuma- 
coresp.) 
DEPISTA 

holul stimula tinerele talente
în domeniul matematicii și finalizat în luna iunie prin

care lucrează 
SUT Iscroni a 
aici a fost înființat 
punct alimentar. El 
bine aprovizionat 
sele solicitate de 
tori. (Petru Ștef,
„ • PENTRU A

a inițiat un interesant con
curs intitulat „Testul QT‘. 
Concursul este deschis tu
turor elevilor, iar din jurii 
fac parte cadre universita- 
tare prestigioase, autori 
de manuale școlare și. stu- 
deiițl — foști premianți ai 
olimpiadelor in terna ționaie. 
Concursul debutează 
paginile revistei și

premii substanțiale. Invităm 
pe această cale pe temera
rii buni cunoscători ai ma
tematicii șî fizicii din Va
lea Jiului să participe scri
ind revistei „Știință și teh
nică". (I. Breben)

I
Rubrică redactată de

Anton HOFFMAN
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MECANIZAREA COMPLEXĂ A LUCRĂRILOR MINIERE 
cale principală de dezvoltare a extracției de cărbune, 

de transformare a conținutului muncii în subteran 
- MASĂ ROTUNDĂ —

Realizări semnificative
Ing. DUMITRU POPES

CU: Perioada anilor 1978— 
1980 a fost caracterizată 
în mineritul Văii Jiului de 
strădanii susținute pentru 
înfăptuirea Programului de 
mecanizare și modernizare 
a tehnologiilor din subte
ran. A fost urmărită solu
ționarea a trei obiective 
principale: mecanizarea
complexă a lucrărilor de 
abataj, a săpării lucrărilor 
de deschideri și pregătiri, 
modernizarea celorlalte 
Componente ale fluxului 
tehnologic și îmbunătăți
rea condițiilor de lucru.

In această perioadă, ca 
urmare a sprijinului per
manent al conducerii de 
partid și de stat, a fost 
achiziționată o gamă largă 
de echipamente tehnologi
ce din import, unele dintre 
acestea au fost adaptate 
condițiilor noastre specifi
ce de zăcămînt și s-a tre
cut la asimilarea în fabri
cație proprie a unei game 
destul de largi de utilaje 
și instalații complexe. Con
sider că drumul parcurs de 
ia primele susțineri meca
nizate de tipul SMS-3 și 
SSP pînă la SMA-2, care 
constituie un produs reu
șit al I.U.M.P., este semni
ficativ pentru efortul de 
concepție al tuturor cadre
lor de specialiști din ba
zinul nostru carbonifer.

Aș dori să menționez și 
o serie de realizări tehno
logice, care au creat ca
drul organizatoric adecvat 
introducerii mecanizării 
complexe: îmbunătățirea
construcției tavanului ar
tificial, aplicarea unor noi 
metode de exploatare, gă
sirea soluției de stabiliza
re a scuturilor susținerii 
mecanizate în abatajele 
din stratul 3.

Dr. ing. NICOLAE IUI AȘ: 
Fără îndoială că preocupă
rile de înfăptuire a pre
vederilor Programului de 
mecanizare au condus la o 
serie de rezultate pozitive 
în ceea ce privește moder
nizarea tehnologiilor din 
subteran. Deoarece aceste 
realizări au fost deja în
fățișate, aș dori să mă re
fer la un alt aspect, acela 
al cerinței de a urmări mai 
consecvent indicatorii de 
performanță în acțiunea de 
introducere a noilor echi
pamente și tehnologii. Dis
punem în Valea Jiului de 
un experiment, activitatea 
desfășurată de-a lungul 
anilor de sectorul IV al 
I.M. Lupeni în direcția mo

O necesitate — asigurarea cadrului 
organizatoric adecvat

Ing. DUMITRU POPESCU: 
Experiența unor unități ce 
au obținut rezultate bune 
în mecanizarea lucrărilor 
poate constitui un Îndrep
tar pentru activitatea de 
viitor. Aș dori să mențio
nez în acest sens, preocu
pările sistematice și pasiu
nea pentru nou ale colecti
vului minei Lupeni, ale că
rei abataje au devenit a- 
devărate laboratoare de ex
perimentare a noilor teh
nologii, Activitatea crea
toare a unui mare număr 
de mineri, lăcătuși, elec
tricieni și ingineri a per
mis soluționarea eficientă 
a unor probleme tehnice 
complexe, cum ar fi meca
nizarea tăierii cărbunelui 
în abatajele frontale din 
straiul 3.

Dr. ing. IOAN MARIAN: 
Referitor la cadrul organi
zatoric în care se reali
zează programul de meca

dernizării tehnologiilor, dar 
consider că, în ansamblu, 
nivelul indicatorilor tehnl- 
co_economici este încă scă
zut în raport cu efortul fi
nanciar făcut pentru reali
zarea programului de me
canizare. Experiența ultimi
lor ani, realizările bune ob
ținute de unele mine sau 
sectoare în mecanizarea lu
crărilor au confirmat ne
cesitatea ca acțiunea de 
dotare cu echipamente 
complexe să fie dublată 
de preocupări sistematice 
în domeniul organizării su
perioare a conducerii pro
ducției și muncii,

PETRE COROBEA: Con
duc o brigadă într.un aba
taj frontal dotat cu com
plex mecanizat din cadrul 
sectorului III al minei Lo- 
nea. Vreau să subliniez 
faptul că în ultimul dece
niu la mina noastră s_a 
acumulat o experiență des
tul de mare în exploatarea 
acestor instalații. Am lu
crat cu mai multe tipuri 
de complexe și m-am con
vins că acestea pot con
tribui direct la sporirea 
producției și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru. Pen
tru aceasta este însă ne
cesar să se aibă în vedere 
cîteva elemente de bază : 
utilajul să fie adaptat con
dițiilor de lucru din aba
taje, iar oamenii care lu
crează în aceste adevărate 
uzine subterane să fie pre
gătiți la nivelul cerut de 
complexitatea acestora.

Ing. IOSIF KELEMEN: 
Perioada înfăptuirii preve
derilor Programului de 
mecanizare a marcat rea
lizări semnificative și in 
dezvoltarea întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani, 
una dintre unitățile care 
contribuie la realizarea 
noilor echipamente. S_a 
îmbunătățit dotarea secți
ilor, au fost finalizate și 
sînt în curs de realizare o 
serie de lucrări de inves
tiții pentru dezvoltarea ca
pacităților de producție, 
s_a Îmbunătățit structura 
organizatorică, îndeosebi 
prin reorganizarea și con
solidarea compartimentului 
de concepție.

La unitățile miniere se 
constată o mai bună a_ 
daptare a tehnologiei la 
cerințele procesului de 
mecanizare: realizarea lu
crărilor miniere de profile 
mai mari, organizarea mai 
bună a montării_demon tării 
și transportului echipamen
telor tehnologice, îmbună
tățirea întreținerii acestora.

nizare, trebuie arătat că 
volumul activităților de 
concepție este încă redus 
în raport cu ritmul și an
vergura transformărilor 
tehnologice, cu diversita
tea condițiilor geologico- 
minere ale bazinului. De 
asemenea este necesar să 
găsim posibilități de ampli
ficare a activităților de 
creație tehnică, prin care 
putem valorifica însemna
tul potențial productiv pe 
care îl reprezintă experien
ța și competența propriilor 
cadre.

Ing. IOSIF KELEMEN: 
Programul de mecanizare 
care fixează cadrul activi
tăților ce le desfășurăm 
pentru modernizarea teh
nologiilor din subteran nu 
trebuie să fie privit rigid; 
e necesar să_l putem a- 
dapta. îmbunătăți ,în raport 
cu noutățile intervenite în 
mineritul mondial, cu noile 

sarcini ce ne stau în față. 
Orice decizie în această 
privință trebuie temeinic 
fundamentată, în care scop 
este necesară o mai bună 
coordonare a cercetărilor 
privind oportunitatea a- 
doptării unor anumite so
luții de mecanizare cu 
cercetarea și proiectarea 
utilajelor, activități care 
se realizează în prezent de 
colective aparținind unor 
ministere diferite.

Ing. VILMOS BALASKO: 
Realizarea obiectivelor ps 
care ni le propunem în 
ceea ce privește mecaniza
rea lucrărilor miniere face

Mica mecanizare — element de bază în 
modernizarea tehnologiilor

PETRE COROBEA: Do
resc să reiau o idee 
cunoscută: dispo
zitivele de mică me
canizare ne sînt absolut, 
necesare în abatajul meca
nizat, pentru a pune mai 
bine în valoare tehnica 
modernă de care dispunem. 
Noi, minerii, ne întrebăm 
mereu : dacă realizăm com
plexe și combine, să fie 
oare atît de complicată 
producerea unor macarale 
ușoare sau altor dispozitive 
care ne sînt necesare și 
despre care se discută de 
ani de zile ?

Ing. DUMITRU POPES
CU : Există elaborată o 
listă de repere, cu circa 
100 de poziții, și în dome

Din propunerile participanților
..0. vederea îmbunătățirii performanțelor obți

nute în exploatarea noilor utilaje și instalații, să fie 
constituit un compartiment în cadrul C.M.V.J., specia
lizat în urmărirea funcționării acestora și în adaptarea 
lor Ia condițiile specifice minelor Văii Jiului.

• Pregătirea cadrelor de ingineri să fie adaptată 
actualului nivel tehnologic, inginerii minieri fiind ca
pabili astfel să soluționeze într.o măsură sporită pro
blemele exploatării eficiente a noilor echipamente.

• In ansamblul activității de modernizare a teh
nologiilor să sporească preocupările în domeniul orga, 
nizării superioare a producției și a muncii, efecțuîn- 
ju.se studii sistematice în această privință.

• Realizările deosebite în domeniul creației teh
nice să fie stimulate moral și material.

• Lăcătușii și electricienii din formațiile de aba
taj să fie folosiți în primul rînd la lucrări de exploa
tare, revizii și întreținere a utilajelor.

• Să se îmbunătățească baza de documentare și 
schimbul de experiență în probleme legate de mo
dernizarea tehnologiilor.

întreținerea dotării — premisă 
a eficienței superioare

PETRE pOROBEA: De o 
mare însemnătate în asi
gurarea unei munci rodni
ce la fronturile de lucru 
este asigurarea continuită
ții funcționării utilajelor. 
Avem nevoie de meseriași 
foarte pricepuți pentru în
treținere ; este bine ca 
toată lumea să fie convin
să de importanța realiză
rii la . timp a programelor 
de revizii și reparații. Aș 
dorj să sesizez și proble
ma pieselor de schimb. 
Uneorj ne lipsesc anumite 
piese care ar putea fi pro
duse în țară, iar anumite 
piese prezintă modificări 
față de cele originale și 
se adaptează mai greu u_ 
tilajelor din dotare.

Ing. IOAN CREȚU: Pro
blema pieselor de schimb 
are o importanță deosebită 
în utilizarea în perspecti
vă a dotării tehnice tot 
mai moderne de care dis
punem. Asimilarea unei 
game diversificate de piese 
de schimb constituie o pre
ocupare ăv colectivului 
LR.I.U.M.P, iar în viitor principalelor utilaje tehno- 
vor trebui mai bine valo- logice.

necesară asigurarea unui 
număr suficient de cadre 
de specialiști, de înaltă 
competență, atît în activi
tatea productivă, cît și în 
compartimentele de con
cepție. De aceea, este ne
cesar să asigurăm înca
drarea în compartimentele 
tehnice de la unitățile pro
ductive, în institutele de 
cercetare—proiectare a u_ 
nor cadre cu o temeinică 
pregătire și o bună expe
riență care manifestă apti
tudini și interes pentru 
munca de concepție tehni
că.

niul dispozitivelor de mi
că mecanizare. Pe pian in
tern, în unitățile combina
tului a~a realizat proto
tipul unora dintre acestea, 
însă lipsa unor materiale 
sau posibilități de uzina- 
re a dus la o calitate și 
funcționalitate necorespun-

Ing IOSIF KELEMEN: 
Problema „micii mecani
zări" nu este atît de sim
plă pe cît pare s_o indice 
denumirea ei. De aceea, 
este necesar să fim spri
jiniți, iar fabricarea dis
pozitivelor prevăzute să fie 
preluată de uzine de profil 
din țară care dispun de o 
capacitate tehnologică a_ 
decvată.

rificate și capacitățile e- 
xistente în atelierele mi
nelor.

Ing. DUMITRU POPES
CU: îmbunătățirea activi
tății de revizii și reparații 
constituie o importantă re
sursă în utilizarea eficien
tă a dotării, în îmbunătă
țirea condițiilor de muncă 
în subteran. Aș dori să dau 
doar un exemplu pentru 
a ilustra faptul că dispu
nem de însemnate posibi
lități în acest domeniu. 
I.R.I.U.M.P. a luat inițiati
va de a recondiționa un 
corn plex . casai , de , la 
mina Paroșeni pe care l-a 
adaptat pentru abatajele cu 
înclinări medii, asigurînd 
funcționarea sa în conti
nuare în condiții <je efi
ciență ridicată.

în activitatea de exploa
tare, întreținerea trebuie 
să constituie o preocupare 
a întregului personal, să 
procedăm asemenea brigă
zilor din abatajele frontale 
ale sectorului IV al minei 
Lupeni, unde schimbul de 
lucru începe cu revizia

Pregătirea cadrelor în pas cu exigențele 
noilor tehnologii

Dr. ing. IOAN MARIAN: 
O problemă de cea mai 
mare însemnătate în acți
unea de modernizare a teh
nologiilor o constituie pre
gătirea cadrelor. Să avem 
în vedere mutațiile profun
de ce au intervenit în ul
timii ani în tehnica mini
eră și să adaptăm cores
punzător întregul proces 
de calificare și pregătire a 
cadrelor.

Dr. ing NICOLAE ILIAȘ: 
Consider că în acest do
meniu înregistrăm serioase 
rămîneri în urmă, pregăti
rea generală a cadrelor ne- 
ținînd pasul cu ritmul de 
introducere a noilor echi
pamente.

Ing. DUMITRU POPES
CU : Este necesar să apre
ciem pregătirea cadrelor 
în raport cu timpul relativ 
scurt, de 2—3 ani, de cînd 
s-a trecut la aplicarea pe 
scară largă a mecanizării 
complexe. Pentru că este 
un adevăr incontestabil că, 
deși avem încă multe pro
bleme de soluționat în ce
ea ce privește calificarea 
și perfecționarea cadrelor, 
oamenii au învățat „din 
mers" foarte mult în con
tact cu noile utilaje. Aș a- 
firma chiar că mecaniza
rea a constituit o adevă
rată școală de perfecționa
re a pregătirii, avînd un

Eficiența - criteriu de apreciere a întregii 
activități

Ing. DUMITRU POPES
CU : Am realizat o serie 
de prevederi ale progra
mului de mecanizare, dar 
indicatorii tehnico-eooncu 
mici variază între diferite 
unități. Avem productivi
tăți de 14—16 tone/post, 
chiar 18 tone/post la o 
serie de unități cum sînt 
I.M. Lupeni și I.M. Paro
șeni, în timp ce la altele, 
între care I.M. Lonea și 
I.M, Aninoasa, productiv i- 
tățile se mențin scăzute. A- 
ceastă diferență nu se da
torează doar condițiilor de 
zăcămînt, ci și preocupă
rii diferite pe linia orga
nizării producției.

în atingerea unor indi
catori superiori de efici
ență, întîmpinăm o serie 
de dificultăți și datorită

Mecanizarea — rezultat al preocupării 
tuturor specialiștilor

PETRE COROBEA: A- 
preciem mult utilajele ce 
ne_âu s o s i t, dar 
vrem să le perfecționăm și 
pentru aceasta dorim să 
colaborăm mai mult cu 
cercetătorii și proiectanții 
care le realizează.

Ing. IOSIF KELEMEN : 
Tot în acest sens, cred că 
trebuie să facem totul 
pentru a reduce dura’a ci
clului de cercetare-proiec- 
tare, realizarea și experi
mentarea prototipului, de 
Oiftologare și asimilare în 
fabricația de serie a pro
duselor. în acest mod vom 
reuși să răspundem mai 
bine cerințelor beneficia
rilor, să ne menținem la 
nivelul de dezvoltare a 
tehnicii miniere mondiale.

Ing. DUMITRU POPES
CU : înfăptuirea progra
mului de mecanizare ne 
cesiță o colaborare mai 
strînsă a tuturor factorilor. 

pronunțat caracter educa
tiv.

Ing. IOAN CREȚU : Con-, 
sider și eu că deși proble
ma pregătirii profesionale 
rămîne mereu deschisă, 
consecință firească a mo
dernizării tehnologiilor și 
exigențelor sporite pe li
nia eficienței, totuși nive
lul de pregătire a evoluat. 
Minerul de azi are o altă 
pregătire și atitudine față 
de mecanizare,' față de si
tuația de acum 10—15 ani. 
Ne amintim că în urmă 
cu un deceniu aveam pro
bleme deosebite cu deteri
orarea ventilelor de la 
stîlpii hidraulici ca ur
mare a manipulării lor in-, 
corecte, în timp ce az; a- 
ceastă problemă nu se 
mai pune. E doar un exem
plu care ar putea fi apli
cat în multe alte situații.

PETRE COROBEA: Noi 
apreciem mecanizarea, fe
lul în care ea contribuie 
la ușurarea muncii noastre. 
Sîntem dornici să învățăm, 
cum să exploatăm corect 
utilajele, dar manualele 
sînt complet depășite, iar 
la mină nu ni se asigură 
materialul documentar ne
cesar. 'Am putea, de ase
menea, organiza mai des 
schimburi de experiență 

între minerii bazinului, să 
vedem concret în abataje 
ee am realizat fiecare.

anumitor deficiențe calita
tive ce intervin la unele 
utilaje din fabricație de 
serie.

Dr. ing. IOAN MARIAN: 
Aș menționa și ritmul fre- 
lativ redus de înnoire a 
unor produse, anumite uti
laje de transport, de e- 
xemplu, fiind mult depă
șite de nivelul tehnic mon- . 
dial.

Ing. IOSIF KELEMEN, 
Uzina noastră are în ve
dere îmbunătățirea calită
ții produselor și aprecieri
le la, adresa complexului 
SMA-2 ne arată că avem 
unele realizări bune. în 
continuare vom urmări să 
ne îmbunătățim dotarea cu 
mașinî-unelte de marc pre
cizie și vom întări activi
tatea de control tehnic a 
calității.

Mecanizarea nu constituie 
doar problema muncitori
lor sau inginerilor electro
mecanici, ci a tuturor ca
drelor din minerit.

Ing. IOAN MARIAN : 
Fără îndoială, acest aspect 
are o importanță deosebi
tă, rolul tehnologilor mi
nieri fiind determinant în 
introducerea și exploatarea 
noilor echipamente.

Ing. IOSIF KELEMEN :
La I.U.M.P. avem o expe
riență pozitivă în acest do
meniu ; prin includerea u- 
nor tehnologi minieri în 
formația „service", am re
ușit să asigurăm o mai 
bună cunoaștere și stăpî- 
nire a problemelor tehnice 
specifice locurilor de mun
că din subteran.

Pagină realizată de
Bujor BOGDAN
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românești
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). Cu ocazia inaugu
rării noului Centru expozi- 
țional din orașul american 
Pittsburgh, țara noastră a 
participat cu un pavilion, 
în cadrul căruia au fost 
prezentate fotografii din 
expoziția „Car pății vorbesc 
despre daci“ și 
prezentative de 
românesc.

obiecte re-
artizanat

★
11 
de 
lost

(Agerpres). 
Cristal din 

inaugurată. 
Tîrgului in- 
turism „Pi
cate parti-

MAU1UD 
La Palatul 
Madrid a 
prima ediție a 
ternațional de 
tur—î'jtsi", la
cipă 1 530 de expozanți din 
37 de țări din Europa și de 
pe alte continente.

România este prezentă
cu un stand turistic care 
înfățișează în special po
sibilitățile de tratament
medical și balnear de care 
dispune țara noastră.

DELIII 11 — Trimisul
special Agerpres, Florea 
Țuiu, transmite i Lucrările 
Conferinței ministeriale a 
țărilor nealiniate a conti
nuat, miercuri, în a treia 
zi, atît în ședințe plenare 
cit și în Comitetele politic 
și economic. In dezbaterile 
generale, desfășurate în 
ședințe plenare, vorbitorii 
au subliniat cu tărie nece
sitatea de a se ajunge la 
consens în problemele po
litice și economice contro
versate din proiectul de De
clarație al conferinței și 
s-au pronunțat pentru în
treprinderea de măsuri efi
ciente pentru a menține și 
întări unitatea și solidarita
tea țărilor nealiniate șl a 
mișcării nealiniate în lupta 
pentru eliminarea pericolu
lui de război, pentru pace 
și securitate internațională.

In cadrul reuniunii a fost 
difuzat un document al

Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialis
te România. După ce se 
prezintă poziția țării noas
tre în principalele proble
me ce confruntă astăzi po
menirea, șe subliniază, a- 
poi, cu satisfacție raportu
rile prietenești, de strînsă 
cooperare, pe care Româ
nia socialistă Ie are cu 
statele nealiniate, cu țările 
în curs de dezvoltare.

Ministerul Afacerilor Ex
terne, se arată, reafirmă și 
cu acest prilej hotărîrea 
României — exprimată de 
președintele său, Nicolae 
Ceaușescu, în dialogul per
manent pe care îl întreține 
cu conducătorii acestor

state — de a amplifica re
lațiile de prietenie și soli
daritate, colaborare pe plan 
politic, economic, tehnico- 
științific și în alte domenii 
de interes comun. Totoda
tă, România este gata să-și 
intensifice participarea la 
activitatea mișcărilor țări
lor nealiniate, în forme de 
colaborare tot mai strlnse, 
să lărgească continuu con
lucrarea cu aceste țări în 
arena mondială, cu convin
gerea fermă că aceasta 
servește pe deplin interese
lor popoarelor țărilor noas
tre, cauzei păcii, destinde
rii, independenței naționale, 
progresului și cooperării în 
lume.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pilotul; Repu
blica: Ultima noapte de 
dragoste, I—II; Unirea: 
Cuscrii.

PETRILA: Solo Sunny. 
LONE A: Prietenii mei, 

indienii,

11,55
16,00
16,05

CastaANINOASA: 
divină.

VULCAN — Luceafă
rul: Micuța Mo, I—II; 
Muncitoresc: Detașa
ment cu misiune spe
cială.

LUPENI — Cultural: 
Pe aripile vîntului, I—II.

URICANI: Comedia 
de modă veche.

9,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton : 

„Trecea un călăreț". 
Reluarea ep. 9. 
Telex. 
Telex.
Cabinet TVS de 
științe sociale.

16,45 Volei feminin: Di
namo București — 
■Farul Constanța. 
Transmisiune di
rectă de la Galați,

17,25 Viața culturală. 
Film serial pentru 
copii: Buratino.
Episodul 6. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică. 
Ora tineretului.
Călătorie în Uni
vers. Serial știin
țific.

21.20 Pagini din istoria 
teațruiu; româ
nesc. Episodul 9.

22.20 Telejurnal.

18,35

19,00
19,20 eco-

Despre situația politică din Spania

19,35
; 20,20

X1
i
î 

s 
I
I

Dezbaterile reuniunii de la Madrid
MADRID 11 —- Trimisul 

Agerpres, Nicolae Chilie, 
transmite: La Palatul Con
greselor din capitala Spa
niei au continuat, miercuri, 
atît în plenară, cît șl în 
grupurile de lucru, dezba
terile Reuniunii de la Ma
drid a statelor participan
te la CSCE.

In plenara reuniunii a 
luat cuvîntul miercuri re
prezentantul țării noastre, 
ambasadorul Ion Datcu.

In conformitate cu indi
cațiile președintelui Repu-

Micii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu satcinile im
portante trasate delegației 
române de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ultima sa ședință, 
reprezentantul țării noastre 
a prezentat pe larg con
cepția României, a șefului 
statului român în legătură 
cu direcțiile și obiectivele 
asupra cărora trebuie să se 
concentreze în etapa actua
lă lucrările Reuniunii de 
la Madrid.

MADRID 11 (Agerpres). 
Regele Juan Carlos al Spa
niei i-a primit Ia Palatul 
Zarzuela pe liderii princi
palelor partide politice re
prezentate în parlament, 
informîndu-i în legătură cu 
desemnarea lui Leopoldo . 
Calvo Sotelo drept candidat 
Ia președinția guvernului, 
post rămas vacant după 
demisia, la 29 ianuarie, a 
lui Adolfo Suarez.

Intr-o declarație 
după întîlnirea cu 
statului, secretarul 
al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, 
a subliniat, potrivit agen
ției EFE: „Deși nu 
tem programul lui 
Sotelo, atitudinea 
va fi de opoziție 
față de viitorul guvern".

făcută 
șeful 

general

cunoaș-
Calvo
P.C.S. 

radicală

La rîndul său, secretarul 
general al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, 
Felipe Gonzales, a afirmat 
că „parlamentarii socialiș
ti vor vota împotriva în_ 
vestiturii'*.

Uniunea Centrului De
mocratic, partidul de gu_ 
vernămint, deține 165 din 
cele 350 de mandate ale 
Congresului Deputaților.

Ședința
Seimului

R. P. Polone

Oficiul de gospodărire 
a apelor Hunedoara-Deva 
încadrează în muncă, pentru sediul din 

Valea Jiului, următorul personal :
— 15 agenți hidrotehnici
- 5 mineri suprafață

— 1 revizor tehnic auto.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii din Deva, strada A. Vlaicu nr. 25, 
telefon 15445, zilnic, între orele 7—15.

MINISTRUL afacerilor 
externe al Turciei, Uter 
Turkmen, și-a încheiat vi
zita oficială de două zile 
la Paris, unde a conferit 
cu omologul său francez, 
Jean Francois-Poncet. în_ 
tr-o conferință de presă, 
Turkmen a relevat că au 
fost examinate probleme 
bilaterale, cu prioritate co
operarea dintre cele două 
țări in sectoarele economic, 
energetic și cultural, pre
cum și situația muncitori
lor turci care lucrează în 
Franța.

. CONSILIUL NAȚIONAL 
al Cărbunelui din Marea 
Britanie a hotărît închide
rea a aproximativ 50 de 
puțuri Ia minele de cărbu
ne din țară.

UN PUTERNIC incendiu 
s-a declanșat, marți sea
ra. Ia Hotelul Hilton din 
Las Vegas — cel mai ma
re din S.U.A. Flăcările, ca
re au izbucnit la etajele 
6—8 ,au cuprins repede în-

treaga clădire de 30 die 
etaje, care are 2700 de 
camere. Unitățile de pom
pieri au reușit, în cele din 
urmă, să stingă incendiul, 
anunțînd că cel puțin 8 
persoane și-au pierdut via
ta și alte aproximativ 300 
au fost rănite.

LA ROMA a avut loc o 
reuniune cu participarea 
primului ministru, Arnaldo 
Forlani, a unor membri ai 
guvernului și a secretarilor 
generali ai Federației uni
te a Centralelor Sindicale 
Italiene — CGIL, CISL și 
UIL —, în cadrul căreia au 
fost analizate probleme ale 
politicii economice și pri
vind lucrările de recons
trucție în zonele din sudul 
tării, puternic afectate de 
cutremurul din noiembrie

anul trecut.
JACQUES CHIRAC, can

didatul partidului Aduna
rea pentru Republică la 
alegerile prezidențiale fran
ceze din primăvara acestui 
an, și-a prezentat, în cursul' 
unei conferințe de presă, 
programul economic și op ■ 
țiunile de politică externai 
El a apreciat că actuala 
situație a Franței este 
„destul de gravă, fiind sub
minată în special de in
flație si șomaj".

LA PHENIAN ’ 
șurat cea de_a 
sesiune plenară 
Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialist din R.P.D. 
Coreeană.. Agenția ACTC 
informează că au fost exa
minate, cu acest prilej, 
sarcinile ce revin organiza
ției de tineret în vederea 
traducerii în viață a obiec
tivelor stabilite de 
de_al Vl-lea Congres 
Partidului Muncii din 
reea.

s_a desfă- 
XXXII-a 

a C.C. al

cel 
al 

Co_

VARȘOVIA 11 (Ager
pres). La Varșovia s_a des
fășurat, miercuri, o ședință 
a Seimului R.P. Polone. 
După cum transmite agenția 
PAP, Seimul a . satisfăcut 
cererea exprimată anterior 
de Jozef Pinkowski de a 
fi eliberat din postul de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri. La propunerea lui 
Stanislaw Kania, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri a 
fost numit Wojciech Jaru
zelski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
general de armată, care 
păstrează, în continuare, și 
portofoliul de ministru al 
apărării naționale.

Seimul dezbate, în con
tinuare, bugetul și planul 
economiei naționale pe 
1981.

de confecții Vulcan
cu sediul în orașul Vulcan, strada Republicii 
nr. 75, încadrează muncitori (bărbați) în 
cadrul biroului aprovizionare — desfacere, 
după cum urmează : -

— două posturi primitor-distribuitor,
— trei posturi manipulanți 
încadrarea și retribuția conform Legii

12/1971 și Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul întreprin

derii, biroul personal sau telefon 70741.

Mica publicitate
de
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Notă Farsa continuă...

In Coreea de Sud 
mează să 
așa_numitele 
pentru alcătuirea „Colegiu
lui electoral prezidențial', 
un episod, important al far
sei pe care autoritățile de 
la Seul o numesc — nici 
mai mult nici mai puțin — 
„program de revenire la 
stabilitate**. Organismul 
care va fi „ales" ar urma 
să-1 desemneze, la 25 fe
bruarie, pe „președintele** 
Coreii de Sud.

Pentru reușita acestei 
prime etape din înscenarea 
politică și electorală pro
gramată, autoritățile de la 
Seul au făcut într-adevăr 
eforturi mari. Ele s-au. 
străduit, mai întîi, să ere- siuni sîngeroase. provocînd 
eze aparențele că viața po
litică și-a reintrat în „nor. 
mal“, aMunțînd. la 25 ia
nuarie a.c.. după un ca
lendar bine regizat și fă_ 
cînd o agitație gălăgioasă.

aibă
ur- 
loc 

alegeri**

ridicarea legii marțiale; 
Cum se știe, această mă
sură fusese introdusă în 
octombrie 1979, într_un 
moment de mare confuzie 
și derută politică, marcat 
de asasinarea dictatorului 
Pak Cijan Hi de către a_ 
coliții săi. Rigorile măsurii 
extreme introduse au fost 
resimțite cu profundă acui
tate de populația sud-co- 
reeană, mai cu seamă în 
timpul amplelor acțiuni 
populare pentru drepturi 
democratice desfășurate în 
primăvara anului trecut 
în orașul Kwangju și în 
alte localități.: Atunci, auto
ritățile au recurs cu cru
zime și cinism, Ia repre-

mli de victime. A 
prigonirea 
militanți, 
apoi silifi 
înscenare 
oprobriul

urmat 
principalilor 

întemnițați și 
să ia parte lă o 
juridică. Sfidînd 
opiniei, publice

sud-coreene și dezaproba
rea fermă a tuturor popoa
relor iubitoare 
guvernanții 
condamnat 
samavolnic 
tori pentru 
mocratice, între care lide
rul opoziției, Kim Dae Jung.

Pentru a liniști spiritele 
și pentru a încerca să drea
gă cît de cit fațada edifi
ciului său politic, noul șef 
de Ia Seul, Chun Du Hwan, 
a promis acest program de 
așa-zisă „stabilizare**, care 
include și „alegerile".

Prea atenți la anumite 
detalii, guvernanții de la 
Seul și-au dezvăluit însă 
treptat adevăratele lor in
tenții și conținutul real al 
programului lor. Intre alte
le, autoritățile au continuat 
să mențină restricții de 
circulație pe timpul nopții, 
au luat măsuri dure de

de pace, 
de la Seul au 

astfel în mod 
sute de luptă- 
drepturile de_

împiedicare a oricăror 
manifestații de protest, au 
arestat opt candidați la 
postul de „președinte'* pe 
motivul că ar fi încălcat 
norme ale „legii electora
le", iar prerogativele parti
delor, politice au fost. li
mitate și orientate în sen
sul sprijinirii candidaturii 
oficiale: Chun Du Hwan.

Farsa are toate șansele 
să continue peste o lună 
cu „alegerile parlamenta
re*1. Măsurile democratice, 
precum și susținerea iniția
tivelor în direcția dezidera
tului profund al poporului 
coreean — reunificarea 
pașnică și independentă a 
patriei — nu figurează în 
intențiile autorităților de la 
Seul. Acum ele sînt 
cupate doar pentru 
nerea pozițiilor 
Așa cum au făcut-o . 
decesorii lor, dealtfel.

S. N.

EMIL TURCU, care 
curînd a sărbătorit majora
tul, transmite multă sănă
tate și fericire mamei sale 
care la 13 februarie împli
nește 36 ani și „La mulți 
ani“ fericiți părinților care 
împlinesc 20 de ani de 
căsătorie. (130)

SCHIMB locuință colonie 
două camere, cu aparta
ment 3 camere confort I. 
Informații Aviatorilor bloc 
40/40 Petroșani, după o_ 
rele 19. (137)

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Crișan 
loan Constantin, eliberați! 
de I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (132)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Caldă- 
rar Liviu, eliberată de

la

ANUNȚ DE

I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (133)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 8 clase pe nu
mele Ivașcău Ștefan, eli
berat de Școala generală 
nr. 4 Petrila în anul 1967. 
Se declară nul. (134)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moșu 
Ioan, eliberată de I.M. Li- 
vezeni. Se declară nulă. 
(136)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Terheș 
Velu, eliberată de l.R.I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(138)

PIERDUT ecuson nr. 525, 
eliberat de B.A.Ț. Petro
șani. Se declară nul. (139)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doru 
Petre, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

FAMILIE

preo_ 
menți_ 

proprii, 
și pre-

COLEGII de muncă din cadrul serviciului apro
vizionare de la întreprinderea de construcții și mon
taje miniere Petroșani sînt alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui care a fost un bun 
soț, tată și prieten

BENONE ȘANDRU.
Amintirea lui va rămîne mereu vie in inimile 

noastre. (131)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nt. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL» Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67.


