
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚA\<lbE, UNIȚl-VAj

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 28 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
o informare cu privire la stadiul reali
zării măsurilor de reducere, pe primul 
trimestru al anului, a personalului in
direct productiv. S-a constatat că, iii 
spiritul indicațiilor date, pe baza stu
diilor efectuate și a experienței dobin- 
dite în mai njulte întreprinderi din ra
muri economice diferite, ministerele au 
acționat ■ mai intens pentru raționaliza
rea fluxurilor de fabricație, folosirea 
completă a capacităților de producție, 
creșterea gradului de mecanizare a pro
ceselor de producție, îmbunătățirea ac
tivității de conducere și a sistemului in
formațional, ceea ce a dus la eliberarea 
unui număr important de muncitori din 
activitățile indirect productive și de de
servire și la trecerea lor în producție în 
funcție de calificare și de necesitățile 
întreprinderilor.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se acționeze în continuare cu și mai 
multă perseverență și eficiență pentru 
realizarea integrală a sarcinii anuale de 
reducere a personalului indirect produc

tiv, de deservire, de administrație și 
trecerea lui în activități direct produc
tive ca o condiție importantă a spori
rii rentabilității, a beneficiului, a tre
cerii la o nouă calitate a economiei 
noastre naționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
să se treacă la studierea și aplicarea 
unor îmbunătățiri ale organizării com
partimentelor administrative prin coma
sarea unor direcții, servicii și birouri, 
menite să facă posibile noi reduceri ale 
personalului funcționăresc in interesul 
sporirii forței de muncă productive

Comitetul Politic Executiv a trasat 
sarcina guvernului, tuturor ministerelor 
și organismelor de stat, centralelor și 
întreprinderilor să adopte măsurile co
respunzătoare pentru trecerea în cursul 
acestui an, pe întreaga economie, în toa
te sectoarele de activitate* la săptămîna 
de lucru redusă la 46 de ore. în acest 
scop se impune intensificarea mecani
zării și automatizării muncii, lărgirea 
trecerii la lucru pe mai multe mașini, 
reducerea personalului neproductiv care 
să asigure ridicarea corespunzătoare a 
productivității muncii.

(Continuare in pag. a 4-a)

In întîmpinarea
zilei de 1 Mai și a 

aniversării partidului
l

Cariera Cîmpu lui Neag I. M. URICANI

10000 TONE 
DE CĂRBUNE 
PESTE PLAN

CU PLANUL
PE PATRU LUNI REALIZAT

valori, 
rezerve- 

pen- 
pro- 

în-

Consecvenți în 
ficarea tuturor 
lor de care dispun 
tru suplimentarea 
ducției 
deosebi 
tensivă 
dotare 
organizării 
schimburi, muncitorii ca
rierei Cîmpu lui Neag au 
obținut în perioada pri
melor patru luni ale a. 
nului depășiri ale pro
ductivității muncii pla
nificate de- • aproape 3 
tone pe post. Pe această 
cale, colectivul carierei a 
acumulat în mod cons
tant însemnate cantități 
de cărbune livrate 
plimentar, care 
zează, la zi, peste 
tone. Pe baza 
lor obținute, 
carierei raportează rea
lizarea înainte de ter
men a planului pe pri

mele 4 luni ale anului. In 
întrecerea pentru 
mult cărbune se 
țiază Nicolae 
Florea Stănculea, 
vie Pinczcr și 
Stîngaciu, buhlozeriștii 
Constantin Cioc, Gheor
ghe Ozarchievici și 
colae Gheorghiu.

de cărbune, 
prin folosirea in- 
a utilajelor din 

și perfecționarea 
muncii pe

su- 
totali- 
10 000 

depășiri- 
colectivul

mai 
eviden- 

Satmari, 
Ludo- 

I’etru

Ni-
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La temelia creșterii continue a productivității muncii în abataje

Soluții tehnice adecvate 
condițiilor de zăcămînt

+ In primul trimestru, intr-un aba tuj frontal dotat cu mecanizare comple
xă, din zona estică a blocului IV, stratul 3, brigada minerului Constantin Popa 
de la sectorul IV al minei Lupeni â rea lizat o productivitate a muncii de 13,50 
tone/post.
+ In aceeași 

oadă, cu aceeași 
dar în zona 

a blocului,
minerului Grigo-

Pop, din același 
a realizat, o 

medie 
i to-

peri- 
dota- 
vesti- 
briga-

FAȚĂre, 
că 
da 
re
sector, 
productivitate i 
de abia 5,95 
ne/post.

experiențe și cerințe 
in folosirea 

eficientă 
a dotării tehnice

+ Prin aplicarea «- 
nor soluții îmbunătă
țite de exploatare, tot 
în zona vestică a blo
cului, brigada mine, 
rului Teodor Boncalo 
din același sector, și 
cu aceeași dotare, a 
obținut o productivi
tate medie pe trimes
tru de 8 tone/post.e-

r i
!
i
1 _

Hotăriți să întîmpinc 
cu rezultate de prestigiu 
în întrecerea pentru mai 
mult cărbune ziua de 1 
Mai și aniversarea creă
rii partidului, minerii U- 
ricaniului au obținut în 
DECADA PRODUCȚI
ILOR RECORD depășiri 
constante ale sarcinilor 
zilnice de plan. Totali- 
zina de la începutul a. 
nului un plus de peste 
6 900 tone de cărbune, 
minerii Uricaniului au 
portat ieri un succes 
prestigiu : realizarea
tegrală a sarcinilor 
extracție pe primele 
luni ale anului, 
sui are la bază strădani
ile brigăzilor de la fron
turile de lucru ale minei 
pentru sporirea^ continuă 
a productivității muncii, 
indicator care depășește 
nivelul planificat în căr-

99
După discuția cu direc

torul Feier m-a frămîntat 
într-una o întrebare: de 
ce atîta insistență pentru 
a> scrie despre faza de e- 
chipare a abatajului 62? 
Știam că mina Lonea, deși 
are probleme cu plasarea 
posturilor în abataj, s-a 
urnit din loc și promite. 
E adevărat, trebuie recu
perate niște restanțe, dar 
s-a pornit. Tot drumul, în 
colivie, pe galerie, în
trebarea nu mă părăsea, 
devenise obsesivă.

însoțitorul meu, Andrei 
Loy, șeful compaitimentu-

aproape 0,5 to-

brigăzile care 
cu depășirile 

substanțiale la 
extrasă su. 
se numără ce-

ra
de 

în
de 

4 
Succe-,

bune cu 
ne/post.

Dintre 
participă 
cele mai 
producția 
plimenlar
le conduse de Simion Bu- 
descu, Ion Volocaru, 
Gheorghe Scorpie, Lau- 
rențiu Kelemen, Ion Ni
colae, Aurel Soșoi, 
colae * Sultan, Victor 
zambrovski, Dumitru 
noiu și Bob Evian.

' Nt- 
Me-

Bor-

Este vorba de un xemplu grăitor al preocupărilor constante ale minerilor și cadrelor tehnice de* la mina Lppeni, îndeosebi in cazul sectorului IV, sectorul mari- loi' complexe mecanizate care exploatează condițiile tavanului tificial stratul 3, tru folosirea dotării tehnice.In partea estică a blocului. unde condițiile tectonice favorabile permit menținerea în poziție orizontală a abatajelor I ron tale de mare capacitate dotate cu com- k.

in ar- pen- eficientă a

plexe de susținere , canizate, brigăzile de neri-meeanizatori au ținut de mai rnulți indicatori de dintre cei mai înalți. Un exemplu grăitor ta acest sens sint rezultatele primul trimestru ale găzii lui Constantin pa care a atins în die un randament 13,50 tone pe productivitate au obținui, in favorabile de din partea estică a ciilui, eu aceeași re, și minerii din gada condusă de Bolosin.

menii, ob- ap,i eficiență

post, apropiată condițiile zăcăniînt blo- dota- bri- Victor Randamentele

ridicate , ilustrează eficiența preocupărilor statornice ale acestui colectiv în , folosirea la capacitate a dotării, ^hnice moderne, ‘perfecționarea continua a organizării muncii, a tehnologiilor de lucru pe măsura tehnicii noi introduse în abatajele sectorului, vom stărui «cum pra experienței de care dispun le sectorului, fost relevată căzii.
• loan

Nu asu- bogate brigazi-deoarece a cu alte o-
DUBEK "

(Continuare în pag. a 2-a}
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Consecventă în reali

zări, brigada condusă 
de minerul Constantin 
Popa de la I.M.. Lupeni 
a obținut de la începu
tul anului o producție 
suplimentară de peste 
15 000 tone de cărbune.

f';
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Drumul critic" a! viitorului abataj
lui programarea produc
ției, îmi explică într-una 
că ceea ce se întîmplă Ia 
62 e o premieră la Lo
nea, că s-au făcut cîteva 
montări și demontări la 
suprafață, că brigada Iui 
Balea și-a însușit bine 
tehnologia, că sînt numiți 
ingineri pe schimburi ca
re coordonează îndeaproa
pe lucrarea. Ba, directo
rul cita și date exacte: 
pînă la 1 Mai va îi e- 
chipat complet abatajul, 
iar apoi vom introduce 
transportorul de mare ca
pacitate și combinat de 8

Mai complexul de Ia 02 
trebuie să producă. Totul 
seamănă atit de bine cu 
metoda ,,drumului critic" 
în construcția marilor o- 
biective industriale, me
todă care te obligă să 
prevezi toiul pînă Ia de
taliu, apoi te verifică și Ia 
calculatorul electronic. 
Aici este vorba doar de 
un abataj echipat cu com
plex, și nu primul, Ia Lo
nea.

M-am așteptat ca pe ga
lerie să întîlnesc platfor
me cu componentele sec
țiilor complexului, aștep-

tînd montajul, dar n-am 
văzut nici una. Ajungem 
in camera de montaj, ca
mera modulară, cum i se 
spune. Spațioasa, largă, 
bine iluminată, betonată, 
cu două linii de monorai, 
cu dușumeaua la nivelul 
platformei pe care 
încărcați segmenjii 
secții, camera părea
degrabă hala unei uzine, nu o sală la sute de me-

erau
unei
mai

Dragar CALIN

(Continuare ir lag. a ?-a>

desfășurată la nivel 
superior de eficiență 

H Pe marginea dezbaterilor consfătuirii de 
lucru de la PetrilaDupă cum a mai fost anunțat, la Petrila a avut loc o rodnică consfătuire de lucru în domeniul muncii organizatorice de partid, importantă acțiu

ne politică inițiată de comitetele de partid județean. municipal și orășenesc. Abord'i’.d tema „Per
fecționarea stiluici și me
todelor de mum ă ale or
ganelor și organizațiilor de

partid pentru îmbunătăți
rea activității organizato
rice în sprijinul realizării 
sarcinilor economicei', consfătuirea a constituit cadrul unor dezbateri desfășurate în spiritul sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 25 martie a.c.

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2 a)
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Acțiuni dedicate zilei de 1 Mai
și glorioasei aniversări a partidului

9B

(Urmare din pag. 7)
adecvate

condițiilor de zăcămint
„Pionierii hunedoreni 

cinstesc patria, partidul 
și poporul" este genericul manifestărilor organizate de Consiliul județean al organizației pionierilor; care se desfășoară în perioada 29 aprilie — 8 mai, în întîmpinarea zilei de 1 Mai și a aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. In această decadă a acțiunilor politico-educative. în Valon de

ieri, un
„Rotnâ-

șani a avut loc, dialog pe tema . 
nia și politica ei de pace* organizat de casa de cultură în colaborare cu catedra de științe sociale de la Institutul de mine, în cadrul multiplelor manifestări politico-educative care se desfășoară în întîmpinarea zilei de a aniversării nostru partid.

DE VERSURI

1 Mai și gloriosului
RECITAL

bibliotecii — au a- eforturile ereatoa- tinerilor din oraș ver-aniversa-
tori ai preciat re ale care omagiază prinsuri inspirate rea Partidului Comunist Român.
EXPOZIȚIE

lea Jiului vor avea intîlniri cu membri partid cu stagiu din ilegalitate. activiști de partid, fruntași în producție, vor fi organizate spectacole de cîntece si versuri revoluționare, expoziții și alte manifestări.
DIALOG POLITICLa întreprindereautilaj minier din Petro-

bibliotecii elu

de

In sala bului sindicatelor din U- ricani a avut loc, duminică, recitalul de versuri „Partid de mai, de pace și de vis", susținut de poeții amatori din cenaclul „Flori de mină" din localitate. Participanții la această manifestare — oameni ai muncii, citi-

La clubul sindicatelor din Lupeni se deschide astăzi după-amiază o expoziție de artă plastică dedicată zilei de 1 Mai și aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. Vor fi expuse lucrări de și grafică, rcali- arti.știi plastici care creează inspirate din socialistă ațării și din trecutul de luptă glorioasă a partidului.

pietură zate de amatori tablourirealitatea

Subliniem însă că, prin strădaniile susținute pen. tru stăpînirea utilajelor,' prin constituirea unor formații complexe de lucru pentru fiecare abataj, brigăzile avînd în componența lor oameni specializați pe principalele operații — hidrauli- cian, electrician, lăcătuși- combainier, mineri-păși- tori, cu precizarea că a- proape toți minerii sînt policalificați — ciclurile de operații se succed cu regularitate, realizindu.se, în medie, cîte două făgașe și jumătate, deci o a- vansare de 1,30 m pe zi.Alta este însă situația în partea vestică a blocu- Daț fiind că stratul zona

tendința de în- acestora creșterea cauza

r
*

*
*
* ** **
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(Urmare din pag. tj numai eu, am lost mai 
mulți. Am montat și de
montat multe secții afară, 
la ziuă. Acolo-i altceva, 
ai spațiu. Aici e strimt, 
trebuie să-ți iaci loc, să 
puști înainte ca să poți 
poziționa secția. - Ne-am 
organizat cu operațiile pe 
schimburi, unii pușcă, al
ții evacuează, alții înain
tează. Așa cum s-a stabi
lit. N-avem voie să în- 
tîrziem cu nici o operație, 
altfel... (Drumul 
mi-am zis).

*

întreprinderea de con
fecții Vulcan. Tînăra 
unitate industrială cre
ată in cadrul programu
lui suplimentar de dez
voltare a Văii Jiului 
se afirmă tot mai mult 
prin preocupările 
lectivului 
creșterii 
economic al municipiu
lui. (Foto : I. BALDI)

co- 
consacrate 

potențialului

lui.se îngustează, în vestică, menținerea lungimii abatajelor, în medie la 100 m, a impus continuarea exploatării ilor pe înclinare, acoperișul natural stratului, ceea ce a dus la creșterea rii fronturilor, pînă la 25 de grade. De aici o seamă de inconveniente. constînd în imposibilitatea utilizării -combinei de abataj, tăierea realizîndu-se după sistem clasic, prin pușcare, în- greunarea dirijării secți-

feli- sub al con- înclină- în medie,

„DRUMUL

tri sub pămrnt. „Echipa 
service a lui Eugen Nagy 
a făcut tot ce vedeți aici 
pentru ca reparațiile să 
dureze cit mai puțin", mi 
sc explică.

— Reparațiile... ?
— Da, pentru că com

plexul e la a 3-a utiliza
re. II scoatem de la nr. 
65, îl reparăm aici în sub
teran și-l montăm în aba
tajul 62, u*ide va lucra a- 
proximativ un an. Se pre
zintă în stare
bună, a lu- ■■■■■■■■■■■a 
crat și Cojo-
cariu cu el, 

așa că... Re
parațiile sc pot face in 
subteran, eco
nomisim bani 
și timp.

Asta da „drum critic", 
îmi zic, în timp ce înain
tam spre abataj. Se sim
țea tumul unei pușeături 
proaspete și nu peste mult 
timp am întîlnit 
din brigada lui Bqlea, 
pregătindu-și cele 
re pentru a intra în vi
itorul abataj. In drum, do
uă secții gata 
așteptau să tie poziționa
te. Doar faptul că 
într-o galerie și tumul de 
la pușcătură ne aminteau 
că ne aflăm la sute de 
metri sub pămînt.

Balea Simion II, 
dierul — la Lonea 
lucrează un Balea 
on — este un om 
Raportează sec, aproape 
ostășește: „Azi am mon
tat o secție, iar de mîine 
mergem cu cîte două, că nu se prevăzut. 
stabilit, 
timp"..

încerc 
bă:— De 
Lonea?

— De 
loial III,—■ Dar meseria asta, de 
montor de complexe, clnd 
ați învățăt-o?

— Aici, la Lonea, la 
policalificare'. N-am fost

minerii

necesa-

montale

eram

briga- 
mai 

Sirni- 
tăcut.

întîmplă un 
Așa cum 
Terminam

să intru în

clnd lucrați

23 de ani, la

da- ne- s-a 
la

vor-

la

sec-

Oamenii s-au 
apucat de lu
cru. Sîntem de 
prisos, îi în
curcăm. Ieșim 
din abataj și 
ne oprim în 
camera moda- 
Iară unde-l în- 

tîlnim pe Eugen Nagy, de 
ia „service", îrnpărțindu-și 
oamenii din schimbul II 
care sosiseră mai devre
me la locul de muncă. Un 
bărbat înalt, robust, ener
gic. „Știe meserie", ni se 
șoptește la ureche. Șe 
vede din dispozițiile pe 
care le dă, clare, conci
se, pentru fiecare om. 
șa cum s-a stabilit", 
cheie ci (Iar: drumul 
tic!).

In rampa puțului nc sa- 
miner care i se 

însoțitorului 
a mers bine, 
tot ce s-a sta
ne explică : 
toți constru- 

ridică secții. 
Noi le dăm Jos, dezechi
păm". Șugubăț omul, dar 
știe că de munca lui de
pinde munca a zeci de 
oameni, ba chiar punerea 
în funcțiune a noului a- 
bataj cu care minerii de 
aici vor să cinstească săr
bătoarea de la 8 Măi.

- In colivie mi-arii adus 
aminte de întrebarea 
ce-mi stăruia la intrarea 
în mină. Acum nu mai-e- 
ra o întrebare, ci un răs
puns convingător că „dru
mul critic" al abatajului 62 se va încheia „așa cum 
s-a stabilit", la 8 Mai.

lută un 
adresează 
meu: „Azi 
am dat jos 
bilit" apoi 
„Știți, aici 
iese galerii,

critic!

(Urmare din pag. I)

./ ilor (prin clinare a acoperiș), siunii din nului neconsolidat, sitatea armării tare în avans, înaintea complexelor etc. Odată cu creșterea ponderii muncii manuale, deci a -consumului de forță de muncă, vitezele de avansare .au scăzut cu două treimi. în medie la 10 m pe lună, iar randamentele, așa cum ilustrează exemplul în abatajul brigăzii lui Grigore Pop, la 5,95 tone/post.Pentru a adopta mul de exploatare țiilor din partea și a îmbunătăți randamen. tele. începînd din trimestrul I. a.c, în abatajul frontal condus de minerul Teodor Bonoalo s-a aplicat o nouă soluție tehnică, elaborată specialiștii minei și sectorului, care șî-a firmat cu prisosință ficența. Soluția constă în „orizontalizarea" fronturilor. prin dirijarea de la felie la felie a înălțimii abatajelor și replierea liniei de front, pentru a se reduce înclinarea acesteia, ia cel mult 10 grade. In aceste condiții este posibilă menținerea tăierii mecanizate, deci și a tehnologiilor de lucru în condiții apropiate celor din partea estică. In acest fel, în abatajul brigăzii lui Teodor Bonca- 16 vitezele de . avansare au sporit cu 30 la sută față de cele obținute înainte în condițiile nefavorabile din zona vestică a blocului, iar randamentele s-au dublat. fiind în medie de 8 tcpie pe post Urmează ca ceeași soluție să fie doptată și în oazul complexelor mecanizate nr. 6 și 7 care se apropie cu exploatarea stratului din partea estică spre zona vestică a blocului. Prin generalizarea noului sistem, randamentele în zona vestică urmează se ridice Ia 9 tone post, iar media

spre pre- tava- nece-_ suplimen-' cu lemn

siste- candi- vestică
de ai con- e-

a- 
a-

să pe produc-

tivității pe toate complexele să depășească 11 tone pe post.In vederea creșterii continue a productivității muncii în abatajele mecanizate, la mina Lupeni sînt în atenția specialiștilor și alte soluții tehnice. Din cele relatate de ing. Dumitru Dănciules- cu, directorul tehnic al minei, am reținut, bunăoară, introducerea conductelor de înnămolire în vatra abatajelor, din 60 in 60 m pe direcția blocului. în vederea îmbunătățirii rezistenței tavanului, ceea ce va per-; mite o mai bună dirijare a susținerii, eliminarea armării supliment tare în avans, deci a o- perațiilor manuale; mecanizarea transportului de materiale (piese, sub- ansamble) la abataje și a evacuării acestora, vederea reducerii naiului auxiliar în voarea celui direct ductiv; îmbunătățirea tehnologiilor de reciclare 
a complexelor printr-o pregătire minuțioasă a lucrărilor de evacuare a acestora etc. Am reținut, de asemenea, din discuțiile avute cu brigadierul Constantin Popa, tehnicianul Alexe Furdui. secretarul partid pe Octavian sectorului, mană, principal, preocupările susținute ale colectivului pentru a asigura lucrărilor de întreținere o ca- ’ litate ireproșabilă, derea micii și containcrizarea portului schimb, protejării draulic. pentru defecțiunilor, narea profesională a nerilor pe măsura gențelor tehnicii sate, precum și alto țiuni care își vor dovedi cu siguranță roadele în. creșterea randamentelor, a eficienței utilajelor din dotare

în perso- fa- pro-

comitetului de sector, ing. Surdu, șeful și Ion Po- maistru minier
extin- mecanizăritrans- pieselor de îmbunătățirea sistemului hi- a cablurilor, preîntîmpinarea perfecțio- ti- exi- avan-ac-

Munca organizatorică de

I

V
*

Școala generală nr, 2 Petroșani au susținut, ieri, în colectivul fabricii de pîi- ne din localitate o dezbatere cu tema: „Cum a a-

Față de-1980, clnd cele două întreprinderi miniere au acumulat- mari rămî- neri sub plan, in primul trimestru din acest an s-a făcut un pas evident îna- niere"inte în realizarea sarcinilor producției fizice; l.M. Lonea a depășit prevederile pe luna martie cu 400 tone, iar l.M. Petrila a îndeplinit planul în . propor- . tie de 100,1 la sută. Subaspectul consecvenței succeselor, al ritmicității, lucrurile nu stau totuși bine în cele două coi-'ctive miniere. ambele înregistrînd rămîneri sub plan în luna aprilie, dereglări ale activității productive determinate, mai ales în ultiinele zile, de indisciplină. „Sînt

deficiențe in organizarea producției și muncii, • se absentează de la serviciul (40—60 absențe zilnic) ceea ce face necesară întărirea muncii de partid la ambele întreprinderi mi-— arăta la discuții tovarășul Petrii Șoșoi. In organizațiile de bază accentul trebuie pus pe o mai judicioasă planificare a muncii de partid (se întocmesc încă Planuri „la general", fără obiective concrete de urmărit și responsabilități), să feste mai multă în pregătirea și rarea adunărilor Trebuie acționat birourile organizațiilor de bază pentru impulsionarea discuțiilor individuale cu membri de partid. îmbu-

se mani- exigență desfășu- generale. în toate

4 SC11I.UB DE EXPE
RIENȚA. în Organizarea comitetului orășenesc de partid Vulcan a avut loc schimbul de experiență cu tema : " „Forme și metode folosite de organele și or- în eco-Iganizațiile de partid conducerea activității nomico-sociale".j 4 DEZBATERE. Brigada I științifică a Casei’ de cul- I tură 'în colaborare cu

,părut religia Acțiunea se înscrie în programul de educare materiaiist-șliinți- fică a oamenilor muncii. In cadrul aceluiași program, la Casa de cultură a avut loc expunerea cu tema : „Cîte religii sînt în lume acțiune organizată pentru cetățenii din cartierul nr. a Petroșani.

4 LECȚIE. La oursul Universității cultural-știin- țifice ce se desfășoară la Atelierul din zona C.F.R. Petroșani s-a ținut cea de-a 14-a lecție abordînd ca problematică „Sudarea automată", acțiune care urmărește îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale lucrătorilor feroviari.
4 BINE APROVIZIONAT, magazinul nr. 5 confecții bărbați din centrul Petroșaniului își etalează, în vitrina frumos aranjată, ' anunțul: „Expoziție

em vînzare". Intr-adevăr, magazinul oferă cumpărătorilor o variată gamă sortimentală de mărfuri Vestimentare de sezon : costume, sacouri, pardesie etc. O remarcă se mai duvine făcută ; colectivul magazinului are realizat și depășit planul la zi pe aprilie, esțimîndu-se vinzări suplimentare, pînă la încheierea lunji. de peste 100 000 lei.
Rubrică redactată de

I. BRADEÂNU

nătățirea structurii organizatorice pe „Sub aspectul membrilor de partid avem de spus fapte bune la mina Lonea — releva Ilie Păducel. La momentul economic, în adunările generale. tot mai mulți comuniști, șeii de brigadă sau de schimb, vin cu propuneri și soluții pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc în activitatea productivă din subteran. Rău este că in ultimul timp s-a scăpat de sub control disciplina muncii, a crescut numărul nemotivatelor de ia lucru, fapt pentru care trebuie să Întărim munca cu omul în grupele de partid și organizațiile de bază". Alți participant la discuții au formulat critici, dar au subliniat și rezervele de îmbunătățire a muncii organizatorice de partid. Greșesc acele birouri ale organizațiilor de bază care nu practică o muncă colectivă în activizarea comuniștilor la viata de organizație și economi- co-socială, să aibă a prezență activă în adunările generale. Prea mult sînt schimbați în cursul lunii membri de partid de pe un schimb pe altul, ajung să nu mai fie schimbul organizației bază iar de aici, o zență necorespunzătoare ia adunările generale (Petru Vasiu). „La mina Petrila

schimburi, inițiativei

îneît în de pre-

vom folosi bineactivul de partid pentru constituirea unor colective care să fie antrenate la 
efectuarea de controale și studii vizînd îmbunătățirea pregătirii și desfășurării adunărilor generale, a discuțiilor individuale cu comuniștii în organizațiile de bază, în alte domenii a- le muncii orgnizatorice de partid" (Marcu Androne). „Comitetul de partid din sectorul V al l.M. Petrila. va pune accentul pe creșterea calităților’ moral-poli- tice și profesionale ale minerilor și electrolăcătuși- lor ce se solicită primirea In partid", (loan Cesăuan).învățămintele, concluziile de ansamblu ale dezbaterilor consfătuirii? Problema nr. 1 a organelor și organizațiilor’ de partid să fie axarea muncii politice organizatorice și educative pe îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice, să se intensifice controlul de partid interve- nindu-se prompt acolo unde se ivesc dereglări, ră- raîneri sub plan. Să crească responsabilitatea muncă a comuniștilor, tuturor cadrelor, să îmbunătățite stilul și todele de muncă la te nivelele, greutate al partid să fie ganizația de

centrul muncii situat în bază.

în a fie me- toa- de de cr

realizindu.se
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Sîntem datori să dăm orașului 
un aspect plăcut, îngrijit I f ''Aceste zile din preajma sărbătorii de la 1 Mai și a celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român prilejuiesc și un bilanț al acțiunilor de bună gospodărire și înfrumusețare, inițiate de consiliile populare și finalizate cu sprijinul unităților economice și de construcție, al unor instituții și asociații de locatari, al celor mai pricepuți și harnici gospodari.Obiectivele însufleți- toarei întreceri pentru îmbogățirea zestrei edilitare și înfrumusețarea localităților sînt promițătoare și mobilizatoare. 

La nivelul orașului Petroșani s-a prevăzut un volum de lucrări de reparare și modernizare a străzilor, salubrizare, a- menajări de zone verzi și de îmbunătățire a iluminatului public valorînd peste 5 milioane de lei. S-a prevăzut ca numeroase amenajări să fie executate din contribuția în bani a cetățenilor, în conformitate cu Legea nr. 20/1971. Locul de frunte între obiectivele întrecerii gospodărești îl ocu. pă însă diferitele amenajări ce vor fi realizate prin contribuția directă în muncă a cetățenilor —- 46 milioane de lei.-amplele acțiuni de gospodărire, modernizare și înfrumusețare, desfășurate in primele 4 luni ale acestui an, s-au concretizat în construcții și reparații de străzi și trotuare, extinderea, recon- diționarea și îmbogățirea zonelor verzi, îndiguiri, taruzări, plantări de arbori - și arbuști ornamentali. Cea mai importantă lucrare este, fără Îndoială, lărgirea la patru benzi de circulație și, o- dată cu aceasta, transformarea în bulevard a unei mari porțiuni din artera centrală a Petro- șamului. Oglindind re. zuitatele inițiativelor, acțiunilor și eforturilor miilor de participanți la întrecerea pentru îmbogățirea zestrei de util și frumos a municipiului, bilanțul pe cele patru luni consemnează, în primul rînd amenajările fi-
Mărturii 

ate hărnicieiPrintre cei- mai harnici gospodari ai Petrilei, ca dovadă sînt numeroase
le lucrări efectuate pînă în prezent, se numără și cei peste 70 de locatari ai căminului de bătrîni dm oraș. Pe o suprafață de peste 6 000 mp, grupurile conduse de Iosif Salamon, Ion Stânci, Iu. liana Szabo, Catalina Buga, Iosif Concz, Gri- gore Novic, Ion Văduva, Iosif Lorincz au plantat flori, au semănat numeroase straturi de legume, au plantat puieți de pomi fructiferi.La fel de harnici s-au dovedit a fi și cei ce se îngrijesc de gospodăria anexă a căminului, care numără peste 100 de păsări. 18 porci și 20 de iepuri. Prin rija deosebită manifestată de Sofia Bozan. Ludovic A. limpesc și Valeria Radu „zestrea" acestei gospodării anexe este în continuă creștere

N. ȘTEFAN 

nalizate. Astfel, în luna aprilie s-au efectuat reparații de străzi și trotuare a căror valoare se cifrează la 320 000 lei, construcții și reparații de drumuri — 220 000 lei, s-au creat noi zone verzi — 860 000 lei, aria totală a acestora ajungînd la 58,6 ha. La bazele sportive s-au făcut lucrări noi și reamenajări în valoare de aproape 4 milioane de lei ; a fost îmbogățită .flora orașului cu material dendrologic în valoare- de peste 500 000 lei, iar prin acțiunile desfășurate pe diferite șantiere gospodă-
Pe șantierele 
gospodarilorrești — termof icare, demolări, nivelări de teren, recondiționări de zone verzi, îndiguiri și talu- zări etc, —, lucrări valorînd peste 30 milioane lei.In mod firesc s-a a- cordat o atenție mai mare zonei centrale a orașului. Aici s-au plantat mai multe chenare de gard viu și „covoare" de trandafiri și flori. Au lost începute amenajări și la intrările în municipiu. Zone verzi cu multe flori, dovedind bun gust și spirit gospodăresc, se în. tîlnesc și în cartiere. Așa sînt cele ale blocurilor nr. 1, 11, 14 și 16 din strada Saturn, nr. 24, 28, 28A, 30, 32, 50 și altele din strada Aviatorilor O inițiativă utilă au avut a- sociațiile de locatari nr. 8 A și 8 B care au început degajarea șanțului de gardă din cartierul A- eroport, dar în sprijinul lor nu a venit și sectorul de salubrizare, dator să asigure transportarea acestora, și acțiunea a fost abandonată. Amprentele bunului gust și hărniciei gospodărești se văd. plac și ne bucură pe toți. Displac și dovedesc absența preocupării gospodărești aspectele inestetice. Așa sînt. în 

FLASHCa șî în alți ani, în această primăvară locuitorii orașelor din Valea Jiului au realizat prin acțiuni de muncă patriotică numeroase lucrări edilitare.Nu toți concetățenii noștri respectă însă munca depusă. Fără pic de jenă, se calcă cu picioarele sau sub roțile autovehiculelor zonele verzi, cum au făcut și proprietarii autoturismelor 2-HD-3607 și 2-HD-5493 din fotografia alăturată, pe fosta zonă verde a școlii populare de artă și muzică din Petroșani.Credem că organele competente ar trebui să aplice măsurile necesare pentru ca cei doi automo- biliști — și nu numai ei — să parcheze mașinile în locurile special amenajate, nu oriunde și oricum.
Ștefan NEMECSEK

același cartier Aeroport, împrejurimile * blocurilor nr. 8 turn, 10, 12, 14, 22, toate din strada Aviatorilor, unde pămîntui vegetal stă in grămezi de aproape o lună, ale complexului comercial „Pa- rîngul", spațiile dintre blocurile 26 și 26A (strada Aviatorilor), din jurul creșej nr. 2 (plină veșnic cu hîrtii), din spatele căminului studențesc, strada Saturn, transformate în rampă de tot felul de resturi aruncate pe geamuri.Apropierea zilei de 1 Mai sporește urgența u- nor acțiuni energice pentru înlăturarea tuturor aspectelor de dezordine, inestetice, din toate zonele orașului. Inițiative pentru punerea la punct a incintelor și a porțiunilor de la șosea ce le aparțin sînt așteptate din partea . colectivelor depozitelor de ambalaje, fabricilor de pline, produse lactate, răcoritoare, mobilă, stației „PECO“ și a constructorilor noului pod peste Jiu — toate de pe platforma industrială Livezeni —, a cetățenilor din zona Autobazei I.T.A, pentru secarea bălții de la capătul străzii Șoimilor, a locatarilor blocurilor menționate mai sus din cartierul Aeroport, a lucrătorilor din complexul comercial „Parîngul". * La asigurarea și menținerea stării de curățenie și ordine pe tbate străzile pot și trebuie să contribuie toți cetățenii prin măturarea trotuarelor și depunerea resturilor din gospodării numai în containere, iar unitățile de construcții să transporte pămîntui de la lucrările ce le execută numai în locul stabilit de consiliul popular, adică la podul de beton de la Is. croni și să nu-1 împrăștie pe străzi.Colective de oameni ai muncii din întreprinderi, toți cetățenii sîntem deopotrivă datori să dăm orașului, în întîmpinarea zilelor de 1 și 8 Mai, o ținută îngrijită, demnă.
Toma ȚAțARCA

GRĂDINILE DE PE ALEEA CRIZANTEMELOR

Zilele trecute, asocia
ția de locatari nr. 1 A 
din Vulcan a înaintat 
consiliului popular din 
localitate situația . privind cultivarea cu legu
me a suprafețelor de te
ren din fața blocurilor, 
devenite adevărate gră
dini. Amănunte pe 
această temă am 
aflat de la loan 
Drăghici, președintele a- 
sociației, și Constantin 
Saru, administrator. Pe 
mai mult de 1590 mp de 
teren — unei familii re- 
venindu-i 8—10 mp, — au 
fost cultivate zarzavaturi, 
din care unele au răsă
rit deja. Cetățenii aces
tei asociații, care cu
prinde cele zece blocuri 
de pe Aleea Crizanteme
lor, au fost printre pri
mii care au răspuns, în 
această primăvară, che-

/Ifo/ zone verziLa blocul nou, nr. 2, (15) din Aleea Trandafirilor — Petroșani, a a- vut loc zilele trecute o amplă acțiune de muncă patriotică pentru amenajarea zonei verzi. Au luat parte președintele a- sociației de locatari nr. 4 A, Ion Țugui, și responsabilii de scări Ioan Velea, Victor Iordăches- cu, Grigore Teșcan, Tudor jordache și Iosif Huluban. Au fost pre- zenți, de asemenea, un număr de peste 40 de locatari. Acțiunea a avut drept scop nivelarea terenului, însămînțarea lui cu iarbă, plantarea de trandafiri și alțj arbuști ornamentali, cum ar fi arborele de tuia. A fost creată astfel zona verde a scărilor 5-9. Locatarii celor cinci scări ale blocului doresc ca edilii o- rașuluj să continue asfaltarea Aleii Trandafirilor, inclusiv a porțiunii din dreptul blocului nr. 2,O acțiune de înfrumusețare similară a avut loc și la blocul nr. 3 (16) din aceeași parte nouă a orașului. Spre deosebire de - prima acțiune. aici 

mării consiliului papular, 
demarînd acțiunile de 
transformare a terenuri
lor din jurul blocurilor 
în grădini producătoare 
de zarzavaturi.

La ora actuală, peste 
200 de straturi cultivate 
cu ceapă, usturoi, salată, 
ridichi, pătrunjel, mărar, 
leuștean, gulii sînt îngri
jite de locatarii de aici, 
oameni pe care. îi carac
terizează hărnicia și spi
ritul gospodăresc. Amin
tim dintre ei pe Ștefan 
Vasilescu, loan Urzică, 
Victor Ghica, Vasile Mi
hai, I»n Giumancu, 
Constantin Mihai, Vasile 
Sumlanschi, Mihai Cu- 
lea, Ileana Cizmaș, Mihai 
Mitrea, Dumitru Gura- 
liuc, Alexandru Ianuțaș, 
Iosif Csiky și Gheorghe. 
Fior eseu.

Gheorghe OLTEANU 

au participat două grupuri de elevi de la Liceul economic și de drept administrativ, în total 40 de tineri și tinere, sub îndrumarea maiștrilor in- tructori Ana Langojan și Alexandru Pavel.
Petra GAINA, 

Petroșani

Să prevenim 
și să stingem incendiile !Prevenirea incendiilor formația de pompieri a constituie o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor țării. Vopsitorul Vjnță Nicola de la I.U.M. Petroșani, deși a cunoscut această obligație, n-a înfăptuit-o la locul de muncă. El a spălat a-parațul de vopsit cu li. chid inflamabil în apropierea unui reșou și a produs un incendiu, care a cuprins atelierul. ' Cu toate că incendiul prezenta pericole deosebit de grave. întrucît în atelier existau butoaie cu benzină și diluant, membrii F.CJP. a obiectivului. Valentin Vică, Aleon Ra- domina și Doinei Drago- mir, au dat dovadă de curaj, bărbăție și sacrificiu, îndeplinindu-și da. toria de a scoate obiectivul de sub pericol.Un alt caz de neglijență, de data aceasta din partea unor părinți. Este vorba despre Vasile Leon din orașul Uricani, strada Aleea Trandafirilor, care a lăsat cei doi copii, intre 2 și 4 ani, închiși în casă și a plecat cu treburi în oraȘ. Copiii au găsit chibritul și s-au jucat cu el pînă au dat foc casei, punîndu-șj viața în pericol. Noroc că

• ELISABETA DUMA, Petroșani: Adresa de unde puteți primi toate lămuririle în legătură cu vechimea în muncă este următoarea; Direcția județeană pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale. Oficiul de pensii pentru țărănime. Deva, strada Dr. Petru Groza, nr. 28, cod 2700.
Răspundem 
cititorilor

• ILIE BODEANU, Petroșani: Cererea dv. privind instalarea telefonului la domiciliu se află în a- tenția conducerii Oficiului municipal de poștă și telecomunicații. In prezent se pregătesc cîteva extinderi, dar se au în vedere solicitări mai vechi decît a dv. Un răspuns mai precis ne va da aceeași conducere peste două luni.
• IOAN CIUR și un grup 

de cetățeni. Petroșani: Funcționarea băii comunale din Petroșani a fost sistată datorită numărului mic de solicitant! consumului mare, nejustifi- 
eat, de combustibil, deci, datorită nerentabiiității ei.

I.M. Uricani a intervenit la timp și a salvat în primul rînd viețile copiilor care au fost transportați de urgență la spital, unde le-a fost asigurată asistența medicală. iar acum se află din nou în mijlocul familiei. Au ars, însă, o .mașină de cusut, o mașină de spălat, mobila și lenjeria.Cazul copilului lui Victor Ardeleanu din Lu- peni. strada Stadionu. lui nr. 54. Rămas singur acasă, el a încercat să facă focul în sobă. Și cum îi văzuse pe părinți că pun ceva dintr-o sticlă pe lemne și cărbuni, a încercat și el să facă la fel. Benzina a luat foc fulgerător, sticla aruncată din mînă s-a vărsat, iar casa a fost cuprinsă de flăcări. A intervenit prompt F.C.P. de la I.M. Lupeni, că altfel părinții nu mai aveau unde să se întoarcă.Aceste cazuri sînt pline de învățăminte. Ele nu trebuie să se mai repete.
Plut. adj. Ioan JITEA, 
compania de pomp’p ' 

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

18,0518,30
(Urmare din pag- 1) Se 

acti-
și al autofinanțării, 
prevede ca întreaga 
vitate de gospodărie comu
nală să se realizeze sub 
conducerea directă a con
siliilor populare, asigurîn- 
du-se participarea organi
zată a Cetățenilor la solu
ționarea tuturor probleme
lor de interes obștesc din 
viața fiecărei localități.

Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat, de ase
menea, proiectul Legii 
gospodăriei comunale. A- 
cest act normativ stabileș
te cadrul juridic de desfă
șurare și perfecționare a 
activității de gospodărie 
comunală, în concordanță 
CU ritmul de dezvoltare a Totodată, proiectul de le

ge subliniază că toți cetă
țenii, în calitate de propri
etari, producători și bene
ficiari ai avuției naționale, 
au îndatorirea 

autoconduce- de a participa

localităților și corespun
zător obiectivelor înscrise 
în planul unic de dezvol
tare economico-socială a 
țării, precum și pe baza 
principiilor i . _ _______ , ____
rii muncitorești, autogesti- autogospodărirea localități-, 
unii economico-financiare

patriotică 
activ la

lor în care trăiesc- și mun-

unorefectuarea
tehnico-edililare,

cesc, la 
lucrări 
la dezvoltarea edilitară și 

înfrumusețarea tuturor mu
nicipiilor. orașelor și co
munelor.

Documentul .stabilește, 
potrivit politicii partidului 
și statului de dezvoltare 
economico-șocială a tutu
ror localităților patriei, 
legii sistematizării, concep
ția unitară de organizare 
rațională, modernizare și 
înfrumusețare a tuturor a- 
șezărilor, pentru asigura
rea unor condiții tot mai 
bune de muncă, de locuit

și de viață cetățenilor, co
respunzător programului 
de ridicare a nivelului de 
trai al populației.

Indicînd o serie de îm
bunătățiri ale proiectului 
Legii gospodăriei comuna
le, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît ca el să fie 
supus spre dezbatere pu
blică și apoi spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de ase
menea, probleme ale acti
vității curente de partid și 
de stat.

FILMEPETROȘANI — 
ietnbrie ; Libera, gosiea mea ; Repubica; Ultima jertfă ; Librea Munții in flăcări.PETRILA : Un țăran pe bicicletă.LONEA : Vom trăi și vom vedea.ANINOASA : Par și impar.VULCAN — Luceafă

rul : Mărtorul știe mai mult. Muncitoresc: Hamlet, t—-II
LUPENI - Cultural: Familia Barkley de pe 

Broadway; Muncitoresc. Fiul campionuluiURICANI ; A doua primăvară.

7 No- dra.

TV

Manifestări dedicate aniversării 
Partidului Comunist Român

Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român 
continuă să fie marcat peste hotare prin manifestări 
ce prilejuiesc reliefarea semnificațiilor evenimentului 
în viața poporului nostru, a realizărilor dobîndite de 
România socialistă în toate domeniile de activitate. din

ERUPȚIE. Vulcanul „Per- buatan“ din insula i'ndone- ziană Krakatoa — situată în strîmtoarea Sondelor între Java și Sumatra — se află de vinerea trecută în erupție, a‘ anunțat Institutul de vulcanologie de la Jakarta. S-a precizat că vulcanul aruncă pietre - și cenușă pînă la o înălțime de 400 metri.

I 16,00 Telex16,05 —17,15 Teleșcoălă.17,15 Forum cetățenesc.17,40 Tragerea prono- expres.^LSOMoment folcloric.

Japonia azi — documentar.Fapte de eroi ai muncii și vieții socialiste.1001 de seri.18,5019,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică *19,40 Partidu [ năzuințelor și al împlinirilor socialiste. (6). Știința în avangarda dezvoltării forțelor de producție.Teleeinemateca. 
„Cu ani în urmă". Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane. Fotbal : Anglia — România in preliminariile campionatului mondial. Transmisiune directă de la Londra — (repriza I). Telejurnal.Fotbal: Anglia- — România (repriza a Il-a).
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La ambasada țării noastre din Moscova a avut loc o conferință de presă, în cuvîntarea rostită cu a- cest prilej, Traian Dudaș, ambasadorul României în 
U.R,S.S„ a evocat profun
dele semnificații istorice și revoluționare ale gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român, întînipi- nat de întregul nostru popor într-o atmosferă de puternic elan patriotic și

însuflețită activitate creatoare, consacrată transpunerii în viață a prevederilor Programului de edificare a societății socialiste multilateral înaintare a comunism. i Congresului P.C.R.Vorbitorulînsemnătatea deosebită pe care o acordă Partidul Comunist Român, secretarul

dezvoltate și României spre aal hotărîrilo,r XlI-lea ala subliniat
Prezențe

SOFIA. 28 (Agerpres), — în zilele de 27 și 28 aprilie, tovarășul Cornel Burtica viceprini-ministru al guvernului și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întîlni- re de lucru la Russe cu Andrei Lukanov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și cu Hristo Hriș- tov. ministrul comerțului exterior al R.P- Bulgaria.în spiritul înțelegerilor realizate cu prilejul în- tîlnirilor dintre . .tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășul Todpr Jivkov, au fost examinate problemele privind dezvoltarea în continuare a schimburilor de mărfuri ȘÎ a cooperării e- cpțiomice pe multiple planuri dintre cele
☆

MOSCOVA 28 sul Agerpres, 1 cu. transmite : de activiști ai P.C.R. condusă de . tovarășa Eva Feder. membru supleant al
două țări.— Triini- Pumitraș- Delegația

româneștiComitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului dețean Bihor al P.C.K., ca
re a făcut o vizită schimb de experiență Uniunea Sovietică, a fost primită de V.I. Dolghih, secretar al C.C. al P.C.U.S.

☆
SALISBURY 28 (Agerpres) — în prezența președintelui Republicii Zimbabwe. Canaan Sodindo : Banana, a avut loc deschiderea oficială a Țîrgului ' Internațional de la Bulawayo. la care România participă cu un stand comercial.Vizitînd standul românesc, președintele Republi- cii Zimbabwe a apreciat -prezența României la Tîr- gul Internațional de la Bulawayo. Important centru industrial și comercial a’ țării, drept o expresie a solidarității și bunelor relații existente între partidele și popoarele noastre.

ju-de în

său general, tovarășul Nieolae Ceaușescu, dezvoltării : ascendente a relațiilor strînse de nrietehie și colaborare multilaterală cu U.R.S.S. și P.C.U.S.La Universitatea
Delhi a avut loc o întil- nire prietenească, dedicată literaturii române. Dumitru Niculescu. ambasadorul României la Delhi, a donat universității indiene volumele publicate în India dedicate, personalității și activității tovarășului Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.în S.U.A., la Biblioteca română din New York, a avut loc o seară culturală, în cadrul căreia regizorul Mjrcea Daneliuc a vorbit despre cinematografia românească și realizările sale actuale.

- (Agerpres)

Situația 
din Liban

BEIRUT 28 (Agerpres). — în cursul zilei de marți au continuat luptele în Liban, în special în zona fortificată de pe înălțimile Munților Sannine, la nord dc Beirut, precum și în capitală și în sudul țării, relatează’ agențiile internaționale de presă. .
Mai multe localități din sudul Libanului au fost bombardate de artileria is- raeliană . și cea a forțelor de dreapta, libaneze, conduse de maiorul disident Saad Haddad. Bombardamentele au fost însoțite de uii sorvol. ai aviației militare . israelienc din sudul Libanului.

STATISTICI TRISTE. în 
lume se află între 40 000 și 
50 000 arme nucleare, iar 
pentru fiecare ființă uma
nă există circa 4 tone de

substanță exploziva con
vențională — a declarat 
la Ciudad de Mexico, în 
cadrul seminarului regio
nal asupra dezarmării, Jan 
Marteson, directorul Cen
trului O.N.U. pentru 
Dezarmare. în fiecare an 
în lume se cheltuiesc pen
tru înarmări circa 500 mili
arde dolari ; iată de 
ora actuală avem 
multe explozive decît 
•— a spus el.

ce Ia 
mai 

pline

DEMONSTRAȚIE.Dusseldorf a ■ puternică demonstrație de protest împotriva reducerii alocațiilor guvernamentale pentru educație. La această acțiune, organizată la a- pelul Sindicatului lucrătorilor din instituțiile educative. au luat parte mii de cadre didactice, studenți și elevi.

... . La avut loc o

CONVORBIRI. Președin
tele Libanului, Elias Sar
kis, l-a primit, marți, pe 
vicepremierul și ministrul 
sirian al afacerilor exter
ne, Abdel Halim Khaddam. 
care face o vizită oficială 
Ia Beirut. în cursul con
vorbirilor, relatează agen
ția France Presse. au fost 
discutate posibilitățile de 
soluționare a actualei si
tuații din Liban.

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA (Agerpres). — Prima parte a uzinelor de autocamioane de pe Kama a ajuns înainte de termen la parametrii proiectați, relatează a- genția TASS. In prezent, în 24 de ore aici se fabrică 275 de autovehicule.Constructorii întreprinderii s-au angajat să a- tingă înainte de termen și parametrii proiectați pentru întreaga întreprindere, astfel îneît producția a- nuală să ajungă în cursul actualului plan cincinal

la 150 000 de autocamioane, ■; ' : : •
☆

în acest scop aîbcîndu-șe peste 10 miliarde de forihți.(Agerpre deșeurilor refolosibile ☆BUDAPESTA — Utilizarea și materialelormetale, maculatură, u-leiuri uzate, mase plastice reziduale etc constituie o preocupare la ordinea zilei în R.P. Ungară. In cursul actualului cincinal, valoarea globală a materialelor refolosite urmează să sporească cu 5 miliarde forinți. Pînă în anul 1985 vor fi create noi capacități de prelucrare a unor asemenea materiale.

BELGRAD (Agerpres). — în apropierea localității iugoslave Bela Pa- lanka, R.S. Serbia, va începe în această vară construcția unei fabrici de ciment cu o capacitate a- nuală de 800 000» tone. No- . 
ua unitate a industriei materialelor de construcție va livra primele cantități de ciment în octombrie 1983. Fondurile alocate construcției se ridică la 3,5 miliarde dinari.

PRAGA (Agerpres). — In cursul acestui an. extracția de huilă și lignit va atinge în R.S. Cehoslovacă 123,3 milioane tone, mar- cînd o creștere față 1980. In asigurarea sarului energetic sporit revine și nucleare. Blocurile tice ale primeinucleare cehoslovace de la Jaslovske Bohunice au produs deja 5 miliarde kWh, ceea ce echivalează eu o economie de 5 milioane tone cărbune.

de nece- un rol energiei energe- centrale

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA LIVEZENI 

încadrează direct sau prin transfer pentru 
subteran și suprafață muncitori calificați în 
specialitatea:

electricieni 
lăcătuși mecanici de mină pentru 
auto și cazane
mecanici pentru exploatare autoîn- 

cărcător IFRON.
Relații suplimentare, la sediul întreprin-

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE 
A UNITĂȚILOR COMERCIALE PE 

PERIOADA 29 APRILIE - 3 MAI 1981
în zilele de 28, 29 și 30 aprilie programul tuturor 

magazinelor se prelungește cu o oră și jumătate. 
Astfel : magazinele nealimentare vor funcționa intre 
orele 7,30 — 13,00 și 16,00 — 20 ; magazinele alimenț 
tare, între orele 6,30 — 21,45.

In ziua de 1 Mai vor fi deschise magazinele de 
piine .lapte, tutungeriile, între orele 7,00 — 10,30.

In zilele de 2—3 mai, magazinele vor avea pro
gramul unei zile ile duminică.
* Unitățile de alimentație 
după programul normal.

Orariile speciale au fost afișate din timp.

• V ’ ■
publică vor funcționa

Mica publicitateVINI) butelie dublă im- serviciu pe numele Laszloport. Informații, Sibiu te- Elena, .eliberată de l.M.lefon 17260. (391) Lupeni. Se declară nulă;PIERDUT carnet de stu- (383)dent pe numele Muscaliuc Petre, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară n;ul. (388)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barta Arpad, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (390)PIERDUT legitimație, de

PIERDUT carnet de student pe numele Brîndușa Rodica, eliberat de Institutul de mine Petroșani, Se declară nul. (386)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ecșelei loan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nula. (387)
DECESCOLEGII de muncă de la garajul S.T.R.A. Lupeni anunță cu adîncă durere încetarea prematură viață a tovarășului lor’MANIU ȘTEFANUȚÂîn vîrstă de 47 de ani, care s-a stins fulgerător viață.înhumarea are loc azi, ora 14 de ]a locuința sa strada Vînătorilor — Paroșeni,
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din

ANUNȚ DE FAMILIESOȚIA Ida și copiii anunță că, la 29 aprilie 1981, se împlinește un an de cînd a plecat dintre noi iubitul nostru soț si tată’ ' WASS MARTIN.îi vom păstra o veșnică amintire. (389)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sic. Republicii ut. 90, telelumc * 1662 (secretariat). 42464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str, Republicii nr. 67,


