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Sîrghie și Carol Ile- 
din brigada condusă 
Laurențiu Kelemen, 
la mina Uricani.
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Munca politică cu omul tintește un dublu scop

SPORURI LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 
Șl REDUCEREA CHELTUIELILOR

Fruntași ai întrecerii 
pentru mai mult căr
bune : maistrul minier 
Alexandru Vincze, ală
turi de minerii : Vasile 
Onisie, Arpad Kurpe, 
Gheorghe Hăbudeanu, 
Vlasiu Fiiliip, Constan
tin 
gy> 
de 
de

I. P. C. V. J.

■ f

$1 * ZILH Ilf I MAI
CONSTANT, 

PLUSURI 
LA EXTRACȚIE

COLOANA I.T.A. VULCAN

Sectorul IV al I.M. Lorica — colectiv care deține în acest an locul de frunte al întrecerii pe mină, realizind de la începutul anului, peste prevederi, 2 500 tone de cărbune, în- tîmpină apropiata aniversare a creării partidului cu noi succese. Da zi, în luna aprilie, plusul sectorului este de 350 tone. Hotărîrea fermă a colectivului este de a extrage pînă la sfîrșitul lunii un plus de 1 000 tone, acțiune în care și-au propus să se remarce , cunoscutele brigăzi de abataj conduse de M idea Ioan II, Iosif Clamba, Repaș Carol și Nicolae Golea.

Economii 
de carburanți

rapor-însemnate succese valoric
In prima decadă a lunii aprilie, colectivul coloanei I.T.A. din Vulcan tează de muncă. Planula fost realizaț în proporție de 100 la sută, iar la tone transportate s-a înregistrat o depășire de 15 la sută. Eforturile colectivului s-au materializat și în importante economii : peste 4 tone motorină și o însemnată cantitate de lubrifiant!. După cum ăm aflat de la conducerea coloanei, rezultatele de mai ‘sus sînt rodul intensei activități desfășurate de întregul colectiv, ayînd în frunte comuniștii, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. (Gh. Olteanu)

iNFĂPTUIM LUCRĂRILE CONGRESULUI 
AL XII-LEA AL PARTIDULUI

Constructorii de utilaj minier 
— puternic mobilizați pentru 

creșterea producției de cărbune 
• Capacitate de concepție, spirit novator 

— trăsături de bază ale unui colectiv 
muncitoresc de frunte

— în pagina a 3-a —

dea-adin de au mo- ca- noului economico-ti-

Indreptînd atenția . co lectivului.mobilizîndu-i potențialul de, muncă spre obiectivul central al activității noastrerealizarea planului —- mina Uricani a depășit sarcinile trimestrului I cu peste 2700 tone cărbune, iar în luna prilie și trimestrul IIluat un demaraj bun. Organizațiile de bază sectoare, comitetul partid pe mină rfnu ‘""neglijat nici un ment aspectele noii lități, exigențele mecanismnanciar pe care trebuie să le satisfacem. In lumina indicațiilor date de secretarul partidului.
Nicolae Ceaușescu, ganizația noastră de partid a orientat activitatea politico-educativă în dublu sens : pe deoparte pentru a se realiza sporuri peste plan la producția de cărbune, iar pe de alta pentru economi-

gerieral al tovarășul or-

sirea materialelor, nergiei, pieselor schimb. Avem re satisfacerea Comandamente fundă esență patriotică : ------------
RARE, RECONDIȚIO- 
NARE. REFOLOSIRE.In dezbaterile adunărilor generale de partid, la „momentul economic*1, în dezbaterile din în- vățămîntul politico-ideologic, în cadrul acțiunilor ce le întreprind colectivele de agitatori se pune accentul pe . cultivarea gîndirii economice înaintate. a spiritului de chibzuință și economisire în brigăzi și colectivele sectoarelor productive. Prin dezbateri, discuții individuale eu comuniștii căutăm să întărim responsabilitatea în orga-

a e- de în vede- celor trei de pro- politică si 
RECUPE-

nizarea si conducerea producției, prin elementele propagandei audio-vi- zuale — panouri, afișecu chemări, gazete deperete, stațiile de radioamplificare — popularizăm sarcinile reieșite din hotărîrile de partid, explicăm rolul unor inițiative muncitorești, rostul unor măsuri și cum trebuie aplicate pentru a
Cornel BOLOLOI, 

secretar al comitetului de 
partid, I.M. Uricani

Creativitate, eficiențăPrimele patru acțiuni finalizate pînă acum din programul de activități pe acest an al comisiilor de creație tehnică de masă și C.I.T. din secțiile de preparare ale I.P.C.V.J. se materializează în obținerea de 1,2 milioane lei economii față de costurile anuale de producție planificate. Măsurile organizatorice și soluțiile tehnologice puse în valoare vizează o gamă largă de domenii, între care confecționarea de piese de schimb din înlocuitori, acolo unde se utilizau metale costisitoare, asimila rea de pompe pen. tru stațiile de filtre în locul celor procurate din import, recondiționări și reutilizări de instalații și ansamblg de mașini specifice procesului de preparare.
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TERMOFICAREA
GRĂBIREA LUCRĂRILOR RECLAMĂ NO! 

CONTRIBUȚII EFICIENTE

SESIUNE 
științifică 

studențească
La Institutul. de mine 

din Petroșani a avut 
loc, ieri, » sesiune ști
ințifică studențească, 
organizată în cadrul) 
manifestărilor dedicate 
celei de-a 60-a aniver
sări a creării Partidu
lui Comunist Român. 
Organizată pe secțiuni 
(Automatizări și elec
tronică; Acționări,' ins
talații și măsurări e. 
lectrice; Mașini minie
re; Exploatări și tehni
că minieră: Matematică 
aplicată; Fizică, meca
nică, rezistență; Ști
ințe- sociale), această 
sesiune tradițională în 
viața institutului este o 
sinteză a preocupărilor 
studenților — îndru
mați îndeaproape, încă 
din primii ani de stu
diu, de cadre didactice 
cu experiență în cerce
tarea științifică — de 
studiere a activității e-

t>ap (.amina ce se încheie astăzi, a treia de la de- , clanșarea acțiunii de sprijinire a Urgentării execuției unor ample lucrări pe șantierul termoficării •Petroșaniuiui, a fost, ca și celelalte două, rodnică. Au fost prezenți în diferite puncte de lucru traseul conductelor puri, de oameni ai cii din partea a 22 unități socialiste. Colectivelor cu sarcinile onorate, evidențiate în bilanțul săptă- mînii trecute, li s-au ală
turat altele, între care 
se numără Spitalul municipal, Fabrica de morărit 
și panificație, J3.C.S.I.T.U.M., A.U.T.D: 
și, cu șanse foarte apropiate de fine — Fabrica de produse lactate și I.M. Divczeni. Numărul unităților fruntașe în aceas
tă importantă acțiune se ridică la 13. Deosebit de apreciat a fost modul în

de pcgru- xnun-

care a acționat în ultima săptămînă grupul de 50 de oameni de la F.P.L. care s_a prezentat pe șantier în frunte cu șeful unității și a reușit în numai două zile de muncă să se achite de sarcina încredințată. Cu cei din săpță- mîna aceasta — 317 par- ticipanți, în scădere față de săptămînă a doua datorită realizării sarcinilor repartizate de către unele colective —, numărul total al participanțilo’r la acțiunea de sprijin pe șantier a ajuns la peste 2 360 oameni ai muncii. Cîteva din realizările care s-au adăugat în săptămîna 13-18 aprilie celor prezentate deja : s-au săpat și predat pentru montarea și monolitizarea pre-
Toma ȚAȚÂRCA

(Continuare in pag. a 2 a)

(Cont. în pag. a 2-a)

Roma

EDIȚIE!

CERCURI PEDAGOGICE

Petroșani — o îndră
gită secvență citadină.
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Ieri au avut loc în Valea Jiului cercurile pe
dagogice ale cadrelor didactice organizate pe 
specialități. Intr-o atmosferă de responsabili
tate față de sarcinile instructive și educative 
ale învățămîntului celui de-al doilea trimes
tru al anului școlar, s-a subliniat necesitatea 
unei activități orientate permanent de criteriile 
calității și eficienței, prin promovarea consec
ventă a metodelor și procedeelor moderne de 
învățare în al treilea trimestru care începe mîi- 
ne dimineața.

CARAVANA SOCIO-ȘTnNȚIFICĂ“
Tncepînd de mîine se desfășoară la Petrila 

o suită de manifestări cuprinse într-o inițiativă 
cu largi semnificații educative - „Caravana 
socio-științifică" - organizată de Consiliul mu
nicipal de educație politică și cultură socialis
tă, integrată în acțiunile politico-educative și 
cultural-artistice dedicate aniversării a 60 de 
ani de la crearea Partidului Comunist Român 
și zilei de 1 Mai. Pînă la 26 aprilie vor avea 
loc, în întreprinderi, instituții și la cluburi, ex
puneri, mese rotunde, prezentări de cărți și 
filme, alte manifestări grupate în zile tematice.
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Sintem dintotdeauna 

pe aceste locuri
Preparafia pentru cuarț, Uricani. In secția de măcinare a cuarțului cal

cinat, se verifică etanșeitatea conductelor de aspirâ'ție a prafului fin.

In estul incintei sacre a fost dezvelit un alt atelier de fierărie cu numeroase unelte, piese finite și'circa 1000 kg fier brut. Inventarul descoperit a permis cercetătorilor șă afirme asemănarea între fierăria aacieâ și cea românească medievală, ori chiar modernă. Ce anume confecționau fierarii daci din îupele aîiaie la îndemînă ? întâi au tost acoperite nevoile agriculturii — brăz- dăre, cuțite de plug, sape, săpa ligi, seceri, coase t ev. l ncltele servind prelucrării lemnului sînt pe cit. de numeroase pe ătît de’ variate. Au fost descoperite' multe topoare cu destinații diferite, barde, tesle, fierăstraie, compasuri, clești, dalte, sfredele, rindele. -Așa cum aminteam ia începutul acestor rînduri meșterii daci au confecționat numeroase unelte din fier, necesare prelucrării pietrei. Tăierea din ■ carieră, fasonarea blocurilor și a segmentelor de coloană necesitau un mare număr de unelte. Dintr-un motiv pe care nu-1 știm cel# păstrate sînt însă relativ, puține. Printre ele reținem un fel de topoare cu lamă groasă, bine călită, apoi ciocane, dalte și chiar mistrii Tot din. fier au fost confecționate yunelte și accesorii cu o

întrebuințare diversă: cuțite. cuie, piroane, scoabe, frigări, vase, lanțuri etc. Am lăsat pentru acest moment armele — vîrfuri de lance și, suliți, săgeți, ferecătura unorscuturi, apoi altele. Pe terasa a VIlI-a la Grădiștea Muscelului a foșt. descoperit un exemplar din celebra sabie cu virfu! curb, arma tradi- . țiopală a dacilor, Spaimă

a ostașilor romani. Vorbind despre această armă un scriitor antic - spunea că Troian „a plecat la război" cu soldați încercați, care disprețuiau pe părți, dușmanii noștri, și nu se sinchiseau de loviturile de săgeată ale acestora, după grozavele răni ce le-au fost pricinuite de săbiile încovoiate ale dacilor". In- torcîndu-ne la uneltele muncii pașnice, se naște întrebarea; ce semnificație au avut acestea în viața economică, politică și chiar culturală a dacilor ? Putem lega tr-un fel sau altul venirea dacilor în lele lor clasice (II— I e.n.) și de prezența fierului ? Fără îndoială
în-de- seco- î.e.n,

acest metal, apoi meșteșugurile ori ocupațiile au impulsionat economic viața dacilor, lucru care nu a rămas fără rezultate politice. Pe fondul linei dezvoltări economice stimulată de utilizarea largă a fierului, apare marea personalitate politică a dacilor, Burebista. Dar nu numai ațît : munca unor oameni legați în primul rînd.de foc. tem. peraturi înalte, un anumit nivel al cunoștințelor tehnice, chiar dacă erau empirice, sau poate tocmai de aceea, s-a reflectat cu timpul in mintea lor și a. altora, într.un chip interesant. Ei aduceau pe pămînt o părticică din formidabila căldură a soarelui și, sigur, el au fost primii care i s-au închinat, spre deosebire de agricultorii rămași încă multă vreme la zeitatea lor pămîn- tească. Desigur nu a fost, o evoluție liniară, dar in mare așa trebuie să se fi petrecut lucrurile. Pe timpul lui Decebal credința îritr-o zeitate solară era un fapt cert, iar reprezentarea divinității pe pămînt se pare că o avem în tulburătorul „soare de andezit" aflat în incinta sacră a Grădiș. tei.
Viorel MORAR U
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TERMOFIC AREA
(Urmate din pag. I)fabricatelor din beton 798 ml șanț; s-au pozat și monolitizat prefabricatele pe circa 80 ml traseu ; s-a atacat traversarea străzii Carpați, unde s-a lucrat într-un ritm susținut pen. tru a nu stînjeni circulația rutieră un timp prea lung; I.T.A. și A.U.T.L. au pus la dispoziția șantierului 11 mașini de mare capacitate, care au e- fectuat cîte 20 de transporturi de pămînț pe zi lumină. Au sprijinit desfășurarea normală, fără accidente, a acestor lucrări

Sp oruri ia producția de cărbune 
și reducerea cheltuielilor

Urmare din pag I)

ai codiri repar- de
realiza economii de materiale, a combate eu fermitate orice risipă. Membrii birourilor organizați, îlor de bază și cei mitețelor de partid sectoare și pe mină, ti zaț i să răspundălocuri de muncă, agitatorii, propagandiștii explică minerilor din brigăzi, electrolăcătușilor din for. mâții, tuturor oamenilor muncii cit valorează pe tona de cărbune reducerile de consum la armături TH . prin refolosirea celor recuperifte și recondiționate, ce influență favorabilă au asupra scăderii costurilor de producție economiile ce se realizează Ia lemn de mină, cherestea, explozivi, energie electrică și pneumatică, insuflînd în conștiința fiecăruia convingerea necesității de a contribui cu ceva concret la acțiunea de economisire.Organizațiile de partid clin sectoare, sindicatul, prin toate formele și mijloacele muncii politice, stimulează preocupările maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor și ale Celorlalți oameni aj muncii- cu experiență . de a veni cu soluții - adecvate fiecărui loc de muncă în vederea încadrării în consumurile specifice și realizării de e- conomii, refolosirii pieselor de schimb și suban- samblelor de Ia din dotare.Ce rezultate a această muncă educativă ? Intrimestrului I prin reparațiile realizate și recondi- ționările efectuate la a- telierul electromecanic al minei la unele piese și sub- ansamble (stații de acționare și întoarcere pentru transportoare TR.3 și TR-2. cuplaje hidraulice, tamburi de complexe, u- nclte pneumatice, piese ale locomotivelor de mină

utilajele

etc.) s-au economisit proape 10 tone me.al alte materiale, iar loarea pieselor și suban- sampielor recuperate se cifrează la aproximativ 1,6 milioane lei. Se acționează concret și pentru recuperarea integrală .. auleiurilor la compresoa- re, instituind u se un sistem de urmărire operativă a consumurilor și recuperărilor. Economiile realizate— 94 828 lei la lemn de mină,—peste 135 000 lei la cherestea, peste 7 a00 lei la energie electrică — pe mină, în primul trimestru, sînt, pentru colectivul nostru un stimulent de a face; și mai mult în acest important domeniu. Avem încă rezerve de pus în valoare ; organele și organizațiile de partid, de sindicat. U.T.C., O.D.U.S., toți factorii politici și de conducere a producției vor acționa intens pentru a se manifesta mai multă grijă și exigență la recepția materialelor ce intră în depozitul întreprinderii, vor acționa pentru a evita deteriorarea acestora și pierderile în timpul transportului spre locurile de muncă, eliminarea mersului în gol al utilajelor, pentru a obține recondițio- narea în proporții mai mari a pieselor și sub- ansamblelor, iar totodată pentru combaterea risipei de orice fel.

a-Ș’ ya-
Sesiune științifică studențească

(Urmare din pag. I)

cu
sistematică.

tot

conomice și sociale, de 
la care pornește creația 
științifică și tehnică. Au 
fost prezentate peste 
130 de comunicări și. re
ferate, realizate de a- 
proape 320 de studenți 
a căror muncă se desfă
șoară în colective 
activitate
Cuprinderea unui 
mai mare număr de stu
denți la acțiunea de 
creație științifică și 
tehnică demonstrează e- 
ficiența integrării ar
monioase a învățămân
tului superior minier cu 
cercetarea, proiectarea 
și producția, într-e con
cepție unitară, cu largi

semnificații în forma
rea viitorilor specialiști, 
care vor contribui eu 
eficiență sporită la pro
cesul de introducere a 
tehnicii și tehnologiilor 
moderne în minerit.

Lucrările acestei ma
nifestări de creație ști
ințifică și tehnică a ti
neretului din învăță- 
mîntul superior jni- 
nier au evidențiat par
ticiparea largă a stu
denților, împreună cu 
toți minerii Văii Jiului, 
la înfăptuirea documen
telor Congresului al 
XLI-lea al partidului, la 
sporirea producției . de 
cărbune și punerea în 
valoare a substanțelor 
minerale utile. (T.S.)

treprizei București lucrările de la viitoarele puncte termice nr. 2, 4, 5, 6, 7,8, 9, și 12. Dintre acestea numai punctul termic nr. 2, respectiv fosta^cen- ‘tjtală nr. 9, a atins un stadiu fizic de execuție de 60 la sută, ind sub A'vînd înceste stadii, s-a cerut beneficiarul să depună mai multă stăruință pentru procurarea utilajelor — aparate de contraeu- rent, vane etc — a. căror montare condiționează a- vansarea mai rapidă a lucrărilor de realizare a punctelor termice. , Intr-un ritm mai vioi trebuie efectuate și demolarea cazanelor vechi și pregătirea amplasamentelor. Este solicitat, în continuare, sprijin din partea S.D.E.E. pentru scoaterea de sub tensiune a străzii Șt. O. Iosif în vederea întregirii traseului rețelei de termoficare ce parcurge zona respectivă și ata-

conducerile S.D.E.E.,P.T.T.R., Grupului de șantiere Valea Jiului al T.C.H., miliția.In contrast cu emulația creatoare care a stăpînit majoritatea colectivelor prezente pe șantier apar unele acte de indisciplină. S-a apreciat că Unele din colective die doar ore; s-au nuări și feetive de la o zi Ia alta, precum și un ritm lent de lucru, o prezență pe șantier mai mult formală. Intre acestea din urmă s-au numărat I.M. Dîljâ,' I.R.I.U.M.P., Institutul de mine Petroșani și C.M.V.J.Paralel cu realizarea părților de construcție, ale traseului termoficării, o atenție deosebită trebuie acordată lucrărilor de transformare a actualelor centrale termice în puncte făcu- fost șan- uni- An- cării unor tronsoane noi.

lucrează în me- patru din opt înregistrat dimi- retrageri de e-
celelalte fi- acest nivel, vedere fl

ea

termice. Prin analiza tă a rezultat că au atacate de Grupul de tiere Valea Jiului și tatea din Vulcan a

In ultimul concurs al anului

Pregătiri de primăvară în sera de flori a orașu
lui Vulcan. Foto: Gh. OLTEANU
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„Cupa Paringul'1 reunește cei mai valoroși 
schiori ai țării

dat toată politico- perioada
I

OLIMPIADA FREZO
RULUI ȘI STRUNGARU
LUI. In vederea stimulării preocupărilor pentru pregătirea profesională, azi, la I.U.M. Petroșani, în cadrul concursului meserii; va,: avea loc limpiada frezorului strungarului". La faza acest an participă unre număr de tineri meseriași din cadrul întreprin

pe „O-Ș1 din ma-

dorii, cei mai mulți din- drill E.G.C.L. Petroșani, de tre aceștia fiind posesorii ambelor meserii din con.curs,
< LECȚIE. La Atelierul de zonă C.F.R. Petroșani a avut loc cea de a Xll-a lecție în cadrul Universității cultural-științ'ifice, a- vînd ea temă „Cutia vagoanelor de marfă rite". .
< LUCRĂRI DE 

CONDIȚIONARE, cum ne informează tovarășul Ion NicOlae, șeful secției fond lpcativ din ca-> , incinta întreprinderii mi-

eurînd s-au finalizat lucrările de recondiționare a teraselor de la Ploturile 2, 8 și 10 de pe strada Oi- tuz, nr, 10 și 12 de ‘ pe strada Aviatorilor și se află în curs de finalizare terasele blocurilor 14 (stra. da Aviatorilor) și 7 (strada Venus),
< DISCOTECĂ. Azi, ora 18, la Casa de cultură dinDupă Petroșani are loc discoteca vacanței.
< TURN DE APA. In

acope-
RE-

Parîngul, zonă montană unanim apreciată pentru condițiile deosebite pe care le oferă pentru practicarea sporturilor alpine, găzduiește, îricepînd de astăzi pînă marți 21 aprilie, întrecerile de schi ale Parîngul". zile, în consiliilor municipal fizică, a
„Cupei Timp . de trei organizarea județean și de educație Inspectoratului școlar județean și Clubului sportiv școlar Petroșani, pe pîrtiile din. versantul nordic al vîrfului Paring peste 100 de schiori fruntași ai țării își vor disputa șansele în ultimul concurs național al sezonului în care se acordă punctaj pentru clasamentul Federației Române de schi, A- matorii din Valea Jiului,

care optează pentru o zi petrecută în mijlocul naturii vor putea admira evoluțiile celor mai buni schiori ai țării, reprezentînd cluburi de tradiție, între care A.S.A., Dinamo, Bra- șovia și Telescaun, toate din Brașov, C.S.S. Vatra Dornei, C.S.S. Miercurea Ciuc, C.S.S. Petroșani.Concursul se va desfășura după următorul program: duminică — slalom uriaș, băieți; luni —* slalom u- riaș fete ; marți — slalom special fete și băieți. „Cupa Parîngul" prilejuiește, așadar, reuniunea unor schiori valoroși ai țării, care prin prezența lor confirmă popularitatea sporită de care se bucură schiul în Valea Jiului.
b. mihai■ niere Aninoasa se află în fază de finalizare castelul de apă care va asigura necesarul de apă industrială pentru subteran. Lu. crarea a fost executată un colectiv de oameni muncii de la I.C.M.M.

4 LAC SA FIE». Un titor al ziarului nostru

pe bună dreptate dacă nu pot fi întreprinse lucrări de... „restaurare" a canalizării în această zonă, Drept pentru care, subscriem !
> CONCURS PROFE

SIONAL. Ieri, la A.U.T.L.P.de ai a avut loc un concurs pro- ci-- »- ----------- ------- neinformează că la Vulcan, pe B-dul Victoriei, în fața restaurantului „Perla", ani de plouă, rat lac titorul

fesional sub genericul „Stăpîni pe volan !“.
de zile, de cîte ori apare... un adevă- de acumulare. Ci- nostru se întreabă .

Rubrică redactată de 
Mircea BUJORESCU

r%25c3%25aend.de
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< „Dorim ca prin urgentarea me- 
icanizârii lucrărilor, prin introdu

cerea utilajelor complexe, de mare 
productivitate, să ușurăm munca 

ț minerilor, să îmbunătățim condiți-
ț ile de muncă în general și, tot-

» odată, să asigurăm o creștere mai
i accentuată a productivității și
I sporirea producției de cărbune de
) care patria are nevoie pentru dez-
| voltarea sa economico-socială".

înfăptuim hotărîrile Congresului al XIMea al partidului
CONSTRUCTORII DE UTILAJ 

MINIER - PUTERNIC MOBILIZAȚI 
PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI j

DE CĂRBUNE I
NICOLAE CEAUȘESCU

Capacitate de concepție, spirit novator
trăsături de bază ale unui colectiv

muncitoresc de frunteîntreprinderea de utilaj minier Petroșani este 
o unitate cu vechi tradiții în economia Văii Jiului. In prezent uzina cunoaște transformări fără precedent. Nimic nu mai suportă comparație cu ceea ce a fost. JDe la micuțele ateliere de o- dinioară, la halele spațioase și luminoase nu este numai un salt cantitativ uriaș, ci o adevărată revoluție în construcția de utilaj minier. Dezvoltarea și modernizarea uzinei sînt, de fapt, materializarea gîndirii novatoare a partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului 
Ceaușescu, care festă o deosebită față de condițiile muncă și de viață minerilor.

Nicolae mani-i grijă de ale ___ ._______ Vizitele de lucru întreprinse de secretarul general al partidului în uzină în anii 1977 șj 1979 marchează practic începerea unei noi etape, aceea a construcției de mașini și utilaje miniere complexe, trecerea de la tehnologiile clasice de extracție a cărbunelui la cele mecanizate. Indicațiile date cu acest prilej de secretarul general al partidului sînt materializate în conceperea și realizarea complexelor mecanizate de tip SMA-1 și SMA-2, combinelor de abataj CA-1 și CA-2, transpor.
Realizări în cincinalul

1976*1980
• Sporul de capacitate nominală la utilaj mi

nier a fost de 4500 tone, iar Ia piese de schimb de 
2500 tone. Procentul de înnoire a producției este de 
98 la sută. In anii 1979—1980 au fost realizate 14 
combine CA-1 și CA-2, 9 complexe mecanizate tip 
CMA-3, 11 complexe SMA-2. • In cincinalul trecut 
producția netă a fost depășită cu 9,13 la sută, pro
ducția marfă cu 6,37, producția globală cu 16,11 la 
sută • Cheltuielile totale la 1000 lei producție mar. 
fă în cincinalul trecut au fost reduse cu 21,5 lei, iar 
cele materiale cu 18,6 lei • Cu metalul economisit 
în anii 1978—1980 se pot realiza 170 secții pentru 
complex SMA-2 • Cu energia electrică economisită 
în cincinalul trecut, uzina poate funcționa 10 zile, 
timp în care Poate obține o producție de 17 milioane

toarelor, și altor utilaje.Constructorii de utilaj — colectiv harnic de muncitori, ingineri și tehnicieni — au făcut în- tr-un timp relativ scurt din fosta uzină de confecționat și reparat u- tilaje miniere, o întreprindere cu un remarcabil potențial creativ. Rezultatele obținute în cincinalul precedent (producția netă, depășită cu 9,1 la sută, productivitatea ' muncii, cu peste, 10 000 lei pe fiecare lucrător, economisindu-se în același timp 772 000 kWh și peste 2 000 tone metal) nu sînt fapte deosebite, nu vor reliefa biografii deosebite, ce era deosebit constructorii de minier a devenit dar nu și-a pierdut măreție, faptele primind valoare de simbol. Avînd ca imbold în muncă îndemnul adresat

Ceea pentru utilaj firesc, din firești

de secretarul general ăl partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ia Plenara din martie a.c., precum și indicațiile date la Congresul U.G.S.R,

în

și ăvîrid în același timp o bogată tradiție muncitorească și e vastă experiență în muncă, constructorii de utilaj minier din Petroșani au debutat în primul an al cincinalului calității și eficienței cu o puternică creștere a activității economice. Astfel în primul trimestru al anului, dlcatorul de bază — producția netă — a fost realizat în proporție .106,3 la sută, cheltuielile totale la 1000 Iei producție marfă au fost reduse cu 9,6 lei. Sînt succese pe care colectivul I.U.M.P., în frunte cu comuniștii, Ie dedică aniversării a 60 de ani de la crearea gloriosului nostru partid.

de

In imagine : Specialiști ai uzinei fac probele funcționale la complexul SMA--2.

în construcție, secția 
hidraulică, care va de
veni în viitor una din
tre cele mai moderne 
secții ale uzinei. In 
medalion, strungarul Ni- 
colae Vecsey

TUDOR,NICOLAE
șef de brigadă:„Lucrez la I.U.M.P. din anul 1964 și conduc o brigadă care execută construcția metalică a complexelor mecanizate., La ora actuală, sîntem preocupați de îmbunătățirea continuă a calității utilajelor. Noi sîntem conștienți că de calitatea muncii noastre depinde în cele din urmă, calitatea Vieții. Acționînd în sensul acestui deziderat, oamenii muncii din formația noastră sînt ferm hotărîți să realizeze u- tilaje la timp și de bună calitate".

„Vom realiza întocmai programul 
de mecanizare"Despre uzină^ și oamenii comitetului de partid,. Ion ’. : g. ... dl- Predoi, afirma: „Construc-săi, ing. losif Kelemen. directorul unității, ne nea ; „Ne revine cina de onoare de a gura mineritul Văii Jiului cu utilaje moderne, de mare tehnicitate și randament'. In aceste condiții preocuparea centrală a colectivului o constituie definitivarea și punerea în funcțiune la termen a u- nor noi capacități' da producție, trecerea la o nouă calitate, sporirea eficienței întregii activități «productive. Rezultatele bune obținute în anul precedent și în primul trimestru din acest an dovedesc hotărî- rea constructorilor de utilaj de a materializa în practică indicațiile prețioase date la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor întreprinse aici".La rîndul său, secretarul

maistru principal, sec
ția turnătorie;„De cîțiva ani uzina noastră este un adevă
rat șantier. Se construiesc hale spațioase și moderne. In prezent se lucrează la o nouă turnătorie. In tot ceea ce 
se construiește astăzi, în uzină, vedem materializarea indicațiilor trasate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, se
cretarul - general al . partidului. Constructorii de utilaj, prin faptele lor de muncă vor fi la înălțimea misiunii 
de onoare pe care Ie-a încredințat-o partidul nostru".

spu- torii de utilaje sînt oameni sar-a,si- vrednici și pricepuți. Ei sirii conștienți de faptul că mecanizarea. complexă este principala cale de sporire a producției de cărbune și acționează pentru
Obiectivul prioritar 

al colectivului I.U.M.P

înfăptuirea integrală a programului de mecanizare, inițiat de conducerea de partid și de stat. Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii se preocupă de înfăptuirea e- xemplară a .sarcinilor de plan și modernizarea fluxului de producție și, totodată, de crearea unor toț mai bune condiții de viață și muncă pentru colectivul

Ing. MIRCEA MUN- 
TEANU, șeful atelieru
lui proiectare;„Preocuparea de că- pătîi a colectivului nostru este de a asimila, în perioada care urmează, un număr toț mai mare de repere și sub- ansamble pentru com
plexele mecanizate. Totodată, ne ocupăm și de proiectarea unor piese 
și utilaje. Aș a- minti în acest sens ins
talația agregat de ser- tizare a furtunelor de la complexele mecaniza
te, Paralel cu aceste activități, sîntem angrenați în autodotarea sec. țiilor cu standuri de probă, scule și dispozitive".

Angajamentele 
colectivului pentru 

1981• Depășirea producției nete valorice cu 650 mii lei și a producției marfă cu 3 milioane lei • Depășirea producției fizice la mașini și utilaje miniere cu lOo tone • Creșterea productivității muncii cu 125 lei/lucrător • Realizarea a 9 complexe mecanizate și 22 combine de abataj, confecționarea a 26 000 grinzi metalice • Reducerea cu 1 leu a cheltuielilor totale și materiale la 1000 lei producție marfă • Economisirea a 150 tone metal și 100 000 kWh energie electrică.

nostru. In viitor oamenii muncii de aici vor beneficia de un liceu industrial, un cămin de nefamiliști, o cantină".Am aflat multe cuvinte de laudă despre autorii unor asemenea importante fapte de muncă — constructorii de mașini. Numărul lor este destul de mare, peste 2500. Am reținut doar cîteva nume prezentate de interlocutorii noștri, ale celor mai vrednici și pricepuți muncitori. Ei se numesc: Ion Raicu, Martin Ambruș, Constantin Ravența, Wilhelm Lo- jadi, Alexandru Demeter, Adalbert Svoboda. Ioan Florea, Ștefan Doboș, Ioan Oros, Eugen Aradi, ' Ioan Văduva, Nicolae Popovici, Ionel Botoroagă, Vasile Ma- ghiaru, Gheorghe Iliescu, Gavrilă Dan. Gheorghe Cioarcă, Iosif Crișan, Vasile Dragoș și multi,, multi alții.
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Notă FILME19 aprilie
românesc, cu-

Ț

18,40

20 aprilie

19,0019,3021,00

17,2017,35

13,0013,0515,30
internațional de la Tripoli, participă și

•_ La 18 aprilie deschis prima ediție a Tîrgului de carte la care România.Standul prinzînd la ioc de frunte opere ale tovarășului Nicolae .Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost vizitat de secretarul pentru educație al Comitetului Popular General și de secretarul Comitetului Revoluționar pentru Informații, care au făcut aprecieri elogioase la adresa exponatelor țării noastre.

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința O.U.U. 

asupra dreptului mării
NAȚIUNILE UNITE 18 portant de delegații, îndeo- (Agerpres). — In ultimele zile, în cadrul Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării, a avut loc 6 e- valuare a rezultatelor obținute pînă acum și s-a a- probat programul activității viitoare în vederea elaborării și definitivării u- nui proiect de convenție, care să reflecte pozițiile si interesele tuturor statelor.In dezbaterile din plenară, ca și din comisiile conferinței, un număr im-

de protest 
egipteană

Film serial pentru copii : „Roșco
vanul". Producție a Casei de filme 4. Episodul 1.Omul și sănătatea. Viața satului.Bucuriile muzicii.

ALGER 18 (Agerpres). — La Alger continuă lucrările reuniunii ministeriale extraordinare a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate consacrată problemei Namibiei, la care România este reprezentată, în calitate de invitat, de o delegație condusă de Petre Tănăsie, director în M.A.E.In cuvîntul său, ministrul afacerilor externe al

Nigeriei, Ishaya Audu, a cerut impunerea unei vaste game de sancțiuni împotriva Africii de Sud.Habib Chatty, secretar general al Conferinței Islamice. a subliniat că marile puteri ar trebui să manifeste mai multă fermitate față de Africa de Sud, pentru a o constrîn- ge să aplice planul O.N.U. de reglementare a problemei Namibiei.

sebi din țările în curs de dezvoltare, au scos în evidență faptul că în fața conferinței se află în continuare o serie de probleme care nu și-au găsit soluții satisfăcătoare și asupra cărora hu s-a realizat pînă în prezent consemnul necesar includerii lor în viitoarea convenție asupra dreptului mării.In cadrul dezbaterilor, șeful delegației române, ambasadorul Teodor Marinescu, a subliniat că trebuie depuse în continuare eforturi serioase — într-un spirit constructiv — pentru ca, pe calea unor negocieri reale, să se ajungă la soluții care să întrunească acordul tuturor statelor. întreaga activitate viitoare a conferinței trebuie subordonată acestui obiectiv fundamentai — a precizat șeful delegației române.

NAȚIUNILE UNITEi (Agerpres). — Egiptul adresat secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. un protest oficial în legătură cu recenta hotă- rîre a guvernului israelian de a construi un canal care ar urma să lege Marea Moartă" de Marea Me- diterană. Intr-o notă remisă secretarului general al O.N.U. de Esmat Abdel Meguid, reprezentantul permanent al Egiptului la Națiunile Unite, guvernul egiptean relevă. între altele, că acest proiect „ar presupune, o prezență isra- eliană permanentă, care ar tinde să stabilească, în mod deliberat și unilateral, statutul final și viitorul regiunii Gaza, ignorînd dreptul palestinienilor la autodeterminare1'.

PETROȘANI — 7 iembrie: Proba de crofon ; Republica : ua de argint; Unirea : La răscrucea marilor furtuni.PETRILA: Porțile dimineții.LONEA: Martorul știe mai mult.ANINOASA : Vizită la domiciliu.VULCAN : Luceafărul : Vagabondul, seriile I—II ; Munpitofesc :Muntele ascuns.LUPENI v- Cultural î O lacrimă de fată ; Muncitoresc : Mînie, seriile I—II.URLCANI : Elvis.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Violența, o altă față 
a crizei capitalisteRecent, revista americană „Newsweek11 scria despre deseniderea la New York a unor cursuri de „autoapărare individuală11 șl făcea, implicit, reclamă ultimului „gadget11 în materie : pistol cu gaze lacrimogene. Promotorii acelui curs dadeau asigurări că, bine minuit, un astfel de instrument dă cîștig de cauză posesorului în cazul unui atac, deloc aleatoriu, din partea unui agresor. Se recunoștea, astfel, implicit persistența unei psihoze de teamă față de răspândirea criminalității, cît și faptul că soluțiile propuse pentru eliminarea acestui fenomen sînt, de fapt, simple paleative.De altfel, aceeași scria, intr-un alt că violența a ajunstele Unite un adevărat flagel și se întreba (intre- bind) : „Sîritem cu adevărat și iremediabil neputincioși in fața criminalității Probabil că aceeași întrebare a fost stăruitor vehiculată în cadrul dezbaterilor- S.U.A., va zile potrivanald Reagan. Pentru că cifrele probează, fără putință de' tăgadă, ,că diseminarea crimei a atins proporții a- larmante. Ultimul al F.B.I., de pildă, că, anul trecut, i total al omuciderilor, jafurilor, atacurilor cu mîna armată, al altor crime a crescut cu peste zece la sută, continuînd o tendință constantă în ultimul deceniu și jumătate.Fenomen care nu specific doar Statelor Unite, așa cum indică și situațiile din alte state capitaliste. Pe celălalt mal al Atlanticului, în Anglia, statisticile Scotland Yardului nu sînt deloc mai op-

remarcă menului, rează in care se mul.lor extremiste, o constatare comună că această tendinlă a venit tot mai evidentă momentul in care s-a clanșat actuala criză nomică. Intr-adevăr, statisticile oficiale.
revistă articol, in Sta-

din ’ Congresul desfășurat la cîte- clupă atentatul îm- președintelui Ro-
raport , arăta numărul

este

timiste, curba criminalității fiind la fel de ascendentă. După cum lucrurile nu stau mai bine nici în 
Franța, R.F.G., Italia, Japo
nia. In toate aceste cazuri, observatorii feno- violența prolife- același cadru în intilnesc teroris-activitățile grupuri- Și tot ca este de- din de- eco- atîtcit și sondajele de opinie sau a- nalizele diverselor organe de presă scot în evidență faptul că șomajul, inflația, lipsurile de ordin economic întrețin și stimulează un climat de tensiune și neîncredere. exasperează spiritele, mențin teama contorsionează relațiile in- terumane. Nu este mai puțin adevărat că fenomenul este înlesnit de vînzarea liberă a armelor de foc care, dacă nu reprezintă o cauză, este oricum considerată ca un factor favori- zant al răspîndirii flagelului. ■La întrebarea „ce soluție trebuie adoptată ?“, o- 1‘icialitățile, opinia publică propun diverse variante, dintre care unele — precum cea citată la început — nu sînt decît timide reacții de apărare sau răspunsuri individuale. Față de răspîndirea leit-motivu- lui îngrijorării, tot mai mulți propun soluții radicale, de natură juridică si administrativă, cu efecte de ordin general. Dar cum multe din cauze vizează prefaceri mai adinei de ordin social, îngrijorarea este departe de a fi risipi- tă.

S.N,

COMOARA PIRATULUIUn grup de scafandri francezi și americani au descoperit, în largul insulelor Haiti, corabia vestitului pirat englez din sec. XVI. Henri John Morgan, Ei au anunțat că nava „Oxford11, scufundată în 1669 cu multe comori la bord, va fi scoasă în curînd la suprafață. Piratul, împreună cu majoritatea echipajului. a reușit să se salveze. Potrivit informațiilor epocii, la bordul navei se aflau lingouri de aur și platină. vase de aur și ar

„CHILE"După cum se știe, una dintre legumele nelipsite de pe masa mexicanilor este ardeiul iute (în spaniolă ..chile1'). Locuitorii Mexicului îl consumă din copilărie sub diverse forme : proaspăt, adăugat în sosuri, salate, cu carne și cu pește. După cercetările Institutului mexican de studiere a alimentelor, locuitorii tării consumă anual 430 000 tone de ardei iute. Acesta o- cupă în alimentație locul trei după roșii.Ardeiul iute mare cantitate acsorbic și este vitaminele precum si în

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Vom trăj și vom vedea ; Republica: Vis de glorie ; Unirea : Love-story pe ring.PETRILA: Porțile dimineții.I.ONEA : Titanic vals.VULCAN — Luceafărul : Poveste din Taiga; Muncitoresc : Muntele ascunsLUPENI — Cultural: Par și impar ; Muncitoresc : Mînie. seriile I—II.URICANI : Elvis.

io,0011,4512,30 De strajă patriei. Telex.Album duminical. Fotbal : ChimiaRm. Vîlcea — Progresul Vulcan București. Transmisiune directă de la Rîmnicu-Vîlcea. Șah.Filme inspirate din lupta P.C.R. „Cartierul veseli, ei". Partea a Il-a. Micul ecran pentru cei mici : .Ce frumoasă ești tu, țară !“.Telejurnal.Cîntarea României. Film artistic: „Deznodămînt la frontieră". Premieră TV. Coproducție franco-canadi- ană.22,35' Telejurnal.20 aprilie16,00 Emisiune în ba maghiară.T8,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19,25
lim-
eco-

TV
19 aprili

și cartofi, conține o de acid bogat înBl. B2 și C. minerale gint, pumnale"Vi pistoale <fier- calciu). în proteine împodobite cu pietre prețioase. o mare cantitate de monezi de aur.După scoaterea comorii, organizatorii expediției au anunțat că o vor expune în diverse țări ale lumii.

și aminoacizi. Dar specialiștii atrag atenția a- supra consumului exagerat de ardei iute, care poate deveni dăunător organismului prin producerea de gastrite și pierderea simțului gustativ.

TINARUL interpret român Dan Atanasiu a obținut premiul al II-lea in cadrul Concursului internațional de pian desfășurat in această săptămînâ in localitatea spaniolă Jaen.
MINISTERUL angolez al Apărării a dat publicității

un comunicat în care sînt denunțate noile acțiuni a- gresive ale trupelor regimului rasist de la Pretoria împotriva Republicii Populare Angola — informează agenția ANGOP. Numai in luna aceasta, precizează comunicatul, de pe teritoriul ilegal ocupat de R.S.A. — Namibia — trupele sud-africane au să- vîrșit 28 de agresiuni împotriva Angolei.
CONTRAPUNCT

Actualitatea nomică.Documentar x._ ințifia Magnetismul terestru.Film serial TV : „Anul 1848". Episodul 3. Complotul.21,30 Cadran mondial.21,55 Emisiune muzical- literară.22,10 Telejurnal.

19,45
20,35 ști-

8,30 Țot înainte !9,05 Șoimii patriei.
Mica publicitatePIERDUT certificat absolvire a 10 clase, i E nr, 179180, eliberat numele Arșoî Maria, data de 14 iunie 1975 Școala generală nr. Bustuchin, județul Se declară nul. (359)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Reguș Lucreția, eliberată de Fabrica de mobilă Petrila. Se declară nulă. (361)PIERDUT carnet de student pe numele Kovacs Istvan, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (362)PIERDUT carnet de stu-

seria pe la de 1 Gorj.
dent pe numele Constantin Cristian, eliberat de Insti-' tutui de mine Petroșani. Se declară nul. (360)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ban- ciu loan, A.U.T.L. Petroșani. Se clară nulă. (363)PIERDUT legitimație serviciu pe numele An- drone Ileana, eliberată <le F.M.I.L. Petroșani. Se declară nulă. (364)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buday Eduard. eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (365)

eliberată de de-de

IN DRUM spre patrie, după vizita neoficială întreprinsă în S.U.A., președintele Ecuadorului, Jaime Roldos Aguilera, a avut convorbiri, la Caracas și Ciudad de Panama, cu președintele Venezuelei, Luis Herrera Campins, și, respectiv, cu președintele Republicii Panama, Aristides Royo. Cu acest prilej, a fost subliniată cu pregnanță necesitatea stringentă a menținerii și consolidării unui climat de pace

și cooperare pe continentul sud-arnerican, Centrală și biană. i, in America 
regiunea carai-

rOLIȚIA copcrit, în o ascunzătoare a teroriștilor neofasciști în caro se aflau arme, muniții, documente falsificate și bijuterii în valoare dc sute de milioane de lire. Odată cu această descoperire. mai multi teroriști au fost a- restați.

italiană a des- ccnlrul Romei,

Destrămarea unui mit al miliardarilorHughes a deținutNumele lui Howard 1 în nenumărate rînduri locurile din primele pagini ale multor tele Unite, constituind lej pentru acei care, în goană după senzație, au scris vrute și nevrute despre „misteriosul11 om de afaceri american. Evident, ponderea principală au deținut-o articolele referitoare la veniturile saie și mărimea conturilor din diferite bănci.După moartea lui Hughes, la fel de învăluită în taină ca și alte aspecte ale vieții sale, s-a deschis o anchetă pentru a se stabili averea lăsată moștenire de controversata figură a cercurilor de afaceri de peste Atlantic. Rezultatul a fost, pentru multi, sub așteptări, de-

cotidiene din Sta- un excelent pri-
oarece presupusele miliarde, în număr destul de mare, potrivit unor estimări, nu erau de fapt decîb 460 milioane dolari și nu toate ale sale, ci ale firmei pe care o patrona !Juriștii au stabilit și originea a- cestora: în principal acțiunile deținute la mai multe case de joc și cazinouri din Las Vegas, unde, dealtfel, milionarul și-a petrecut o parte din viață. O cercetare mai atentă a dus ia concluzia că a- verea strict personală a lui Hughes este de proximativ 180 milioane dolari, lucru care nu este crezut de mulți, ceea ce se pare că nu va duce la închiderea definitivă a dosarului „miliardelor lui Hughes".

MINISTRUL afacerilor externe al Arabiei Saudite, prințul Saud Al-Faisal, și-a încheiat vizita oficială în Sri Lanka, cea de-a patra etapă a turneului întreprins în unele țării din sudul Asiei.
IN SALVADOR se semnalează, în ultimele zile, o scădere a tensiunii politice interne, schimburile de focuri dintre insurgenți și trupele Juntei de guvernă- mînt devenind sporadice și de scurtă durată. Populația refugiată în alte zone ale Salvadorului, unde nu au avut loc ciocniri anterior, a început să revină Ia locurile de baștină.REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2461 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


