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Contribuție însemnata 
producției de cărbune

la creșterea 
cocsificabil

Elemente 
de mică 

mecanizare

: VIn acest an, între întreprinderile miniere din Valea Jiului s-a înscris cu pregnantă un tînăr colectiv — cel al carierei Cîmpu lui Neag — chemat să contribuie prin noi sporuri de producție la îndeplinirea sarcinilor de extracție a cărbunelui cocsificabil ce revin în actualul cincinal bazinului nostru minier, să satisfacă în măsură sporită cu materii prime energetice necesarul metalurgiei românești. Demn șl vrednic, puternic mobilizat la înfăptuirea sarcinilor încredințate. nucleul de oameni ai muncii care lucrează aici raportează cu mîndrie si satisfacție că și-a îndeplinit cu prisosință prevederile de plan, acumulînd pe pri-

mele cinci luni, un plus de peste 10 000 tone de cărbune cocsificabil. Au fost depășiți, de asemenea. indicatorii de eficientă stabiliți — valoarea producției nete si productivitatea muncii. Acest din urmă indicator a fost depășit în perioada primelor patru luni cu 3 tone pe post, volumul economiilor față de costurile de producție planificate ridicîndu-se peste 100 000 lei.organiza to- materializat rodnice a- remarcat co-

laIn efortul ric care s-a în rezultatele mintite, s-audeopotrivă membrii lectivului carierei, ca și mecanizatorii de S.T.R.A. Pe locurifrunte ale mobilizatoareila de

întreceri sub deviza „Patriei — cît mai mult cărbune cocsificabil" s-au situat excavatoriștii Ion Soncoloș, Nicolae Satmari, Petru Oprinescu. Carol Pinczer și Ion Pătrașcu. alături de buldozeriștii Constantin Cioc, Iile O- zarchievici, Ștefan Gheorghiu și Gheorghe Drăgoi.La finele lunii mal, colectivul raportează, de a- semenea, că a pregătit cu temeinicie frontul de lucru și punerea pe poziție a utilajelor cu ajutorul cărora cariera Cîmpu lui Neag va produce, de la 1 iunie a.c.. la întreaga capacitate. sporind astfel cantitatea de cărbune cocsificabil extras în Valea Jiului pentru economia națională. y
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cadru cu ine- 
rezonanță 

noastră,
ie meleagurile

într-un 
puizabilă 
conștiința
Costești, pe meleagurile 
străvechiului leagăn de 
formare a poporului ro
mân, se încheie mîine o 
manifestare tradițională 
în județul nostru — Lu
na educației politice și 
culturii socialiste pentru 
tineret „Costești ’8l“, er- 
ganizată de Comitetul 
județean V.T.C., 
tetul județean de cultu
ră și educație socialistă Ji Inspectoratul școlar 
județean. Mii și mii de 
tineri de pe tot cuprin
sul județului se întîlnesc 
cu istoria, purtând 
cuget adinca 1 
pentru strămoșii 
care au trăit, au 
și au luptat pe 
locuri. în această

în 
la ff

manifestare se integrea
ză, cu simțul echilibru
lui și al armoniei atît 
de caracteristic poperu-

ți socială, se pre
să deschidă una

țională 
gătește 
din primele pagini ale 
istoriei patriei, expresiv

întîlnirea tineretului cu istoria

Corni- lui nostru, trecutul și 
prezentul, conștiința con
tinuității de neam, miș
cătoarele sentimente ale - 
patriotismului care stră
bat veacurile.

Tineretul Văii Jiului, 
trăind și muncind cu 
hărnicie într-o zonă cu 
bogate tradiții de luptă 
muncitorească pentru in
dependența țării, pentru 
libertate și dreptate na

în 
venerație 

noștri 
muncit 
aceste 
amplă

cuprinsă în cetățile da
cice de la Costești. A- 
proape 2500 de tineri 
din întreprinderile și ins
tituțiile municipiului, ca
re au luat parte la ac
țiunile diversificate, des
fășurate în cele patru 
săptămâni tematice ale 
Lunii educației politice 
și culturii socialiste din 
județul nostru, vor par
ticipa, cu entuziasmul

Cerințelor de ușurare efortului fizic al minerilor noștri li se răspund de către proiectanți și constructorii de utilaje cu noi dispozitive de mică mecanizare. In acest scop. la S.S.H. Vulcan, a fost terminată o mașină de montat arce metalice care urmează șă fie experimentată în abatajele minei Aninoa- sa. Brațul mașinii care va ridica elementul component al unei armături este calculat pentru o greutate de 1000 kg, la înălțimea reglabilă de maxim 4.2 Proiectul aparține Alexandru Preda, iar realizarea prototipului,ritul revenindu-i echipei conduse de Mihai Matyus. în componenta căreia sînt lăcătușii Gavril Kovacs. Nicolae Blazva. Ludovic Matyus, Aurica și Gheorghe Muțiu.

de plan.Prm consecvența îndeplinirii sarcinilor
brigada condusă de minerul Florea Cîrstea de la 
sectorul I al minei Petrila se numără între forma
țiile de lucru fruntașe ale sectorului..în imagine trei 
dintre componenții brigăzii după ieșirea din sut.

Foto : Șt. NEMECSEIi
'iiiiimHiiuimmiuHnimHiHmimmuuiuniiiiiiiiiiimiu

Din experiența consiliului oamenilor muncii
de la I.R.I.U.M.P.

ni. ing.în me-

caracteristic unor mo
mente cu semnificație no
bilă, la manifestările cul
tural-educative, artistice 
și sportive, intrate în
tradiție. La festivitățile 
de la Costești vor lua
parte corul tineretului 
de la întreprinderea de 
Utilaj minier Petreșani, 
grupul vocal instrumen
tal „Acustic", formații 
cultural-artistice ale pi
onierilor și elevilor, la
ureate ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", sportivi de IU 
ceul industrial din 
troșani.

La Costești tinerii
să citească înalta lecție 
a istoriei noastre de la 
începuturi, invățînd cum 
să muncească pentru pro
gresul și. prosperitatea 
României socialiste.

Li-
Pe-

știu

I

Autoconducerea și autogestiunea 
muncitsreascd, lamodul concret, practicBilanțul îndeplinirii sarcinilor de plan pe primele patru luni ale anului la I.R.I.U.M.P. este în ansamblu pozitiv (producția netă realizată în proporție de 106 la sută, iar productivitatea muncii calculată pe baza acestui indicator a fost depășită cu 6 la sută) și sînt perspective ca și în luna mai să se obțină rezultate notabile la majoritatea indicatorilor de plan. Aceste aspecte ale producției și stadiul pregătirii condițiilor i_L. trecerea la realizarea Planului pe luna iunie și în continuare pe semestrul II al anului au fost dezbătute pe larg într-o recentă ședință a consiliului oamenilor muncii xiin întreprinderea noastră. Cu acest prilej s-a manifestat încă o dată spiritul de autocondu- cere de care este pătruns întregul Participanții la dezbateri, fie că au fost numiți prin lege în consiliu, fie că au fost aleși de adunarea generală, au venit cu propuneri menite să conducă la îmbunătățirea întregii activități productive. Adaptarea sistemului de ghidare a diferitelor tipuri . de. combine pe diferite tipuri de transportoare. modificarea tălpilor de susținere de Ia complexul mecanizat

tip SMA-2. sînt doar cîte- va dintre propunerile făcute in acest cadru care au prins deja viață.In îndeplinirea sarcinilor de producție, c.o.m. a avut și are în vedere realizarea prin autodotare a unor utilaje și dispozitive de mică mecanizare. S-au executat pînă în prezent mașini . pentru confecționat plasă de sîrmă. presă hidraulică pentru execuția clemelor șl bridelor necesare îmbinării segmentilor de la ar- pentru măturile T.H., standuri de probă, mașini de curbat profile. De asemenea, s-au mai realizat instalația automată de preparare a e- mulsiei necesare susținerilor mecanizate, sistemul de transport paletizat pentrEi armăturile de mină. Toate aceste obiective sînt concepute în vederea creșterii . _ . _ producției și productivită-nostru colectiv. ții muncii, a rentabilizării întregii noastre activități economice.Faptul că la I.R.I.U.M.P. s-au obținut lună de lună în acest an rezultate bune și în ceea ce privește redu-
Dr. ing. Anton BACU, 

director I.R.I.U.M.P., 
prim vicepreședinte al 

consiliului oamenilor 
muncii

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunări ale activelor de partid din întreprinderile miniereOrientare consecventă pentru consolidarea realizărilor și experienței pozitiveExperiența colectivului minei Bărbăteni, pe baza căreia a obținut locul III pe țară în întrecerea socialistă desfășurată în anul 1980, este pusă in evidență și de rezultatele din domeniul protecției muncii. Numărul accidentelor a sc»zut și, în general, s-a îmbunătățit simțitor starea de disciplină, fapt confirmat de ordinea instaurată la locurile de . muncă, de răspunderea cu care se acționează pentru desfășurarea normală a procesului

gramul de creștere a producției fizice și productivității muncii cu cele o- rientate spre optimizarea economică, pornind de la
I.M. BÂRBATENI

un principiu mobilizator, care a cîștigat mult teren. 
Nu se poate vorbi despre 
o deplină optimizare — sună acest principiu, rostit în tot nia diverse lo
curi — decit în condițiile 
reducerii considerabile a 
accidentelor, a avariilor 
tehnice și defecțiunilor

de extracție. Consiliul oamenilor muncii, cadrele țehnico-inginerești .au corelat măsurile din pro- electromecanice, în con-

dițiile creșterii securității 
muncii, protejării zăcă- 
mintuluî și a tuturor ins
talațiilor din dotare. Așa sînt înțelese lucrurile in acest colectiv fruntaș, unde activitalea minerilor este străbătută de un Șir de preocupărț pentru îmbunătățirea indicatorilor calitativi, a climatului și condițiilor de muncă, pentru omogenizarea brigăzilor și creșterea gradului de profesionalitate în formațiile de lucru, pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei.Exigența și răspunderea

Ion MUSTAȚA

(Câmirt'uare m pag. a 2-a)

Activități de extracție, desfășurate 
în deplină securitate a munciiAșa cum era firesc, plenara activului de partid de la I.M. Dîlja a analizat cu maximă exigență situația producției (un minus de 12 000 tone de căr- •< bune în patru luni care au trecut din an) și a accidentelor de muncă (cu 6 mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut) semnalînd totodată existența unor lipsuri și neajunsuri care s-au manifestat în activitatea organului colectiv de conducere, a comitetului de partid, sindicat șî U.T.C. In materialele pre

zentate cît și în dezbaterile partieipanților s-a subliniat necesitatea luării unor măsuri astfel ca în luna mai să înceapă
I.M. DÎLJA

recuperarea rămânerilor în urmă și să se creeze condiții, optime pentru înfăptuirea sarcinilor de plan într-o deplină securitate a muncii. Iată de ce numeroși participant! la dezbateri au insistat asupr3 problemelor (tehnice, organizatorice și. de

aprovizionară) care constituie încă greutăți în realizarea sarcinilor ce le revin, făcînd în acest sens o serie de propuneri pentru înlăturarea lor.Rarticipanții la dezbateri au făcut o analiză amănunțită, principiala și la obiect a activității persoanelor care au ca sarcină de serviciu îmbunătățirea condițiilor de muncă ale minerilor, a respectării de către a-
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)



PROPAGANDA ECONOMICA 
orientată constant în sprijinul 

producției și al educării oamenilor

Una din formele muncii politice care asigura mobilizarea și concentrarea eforturil.br oamenilor spre activitatea productivă și ridicarea nivelului lor de cunoștințe tehnico*profesi- onale este PROPAGANDA ECONOMICA. La I.M. I.u- peții chiar de la începutul anului, primul din cincinalul calității și eficienței, specialiști și economiști. membri ăi comitetului <je partid și ai birourilor organizațiilor de. bază au întocmit un. program tematic șj au trecut la o amplă muncă politi- co-educațivă și de popularizare, explicîndu’-li-se minerilor cit trebuie și cum trebuie înțelese categoriile economice noi, eficiența acestora în procesul de extracție. Și pentru a fi cunoscute mai bine obiectivele noului mecanism econo-mico-tinanci- ar s-ș utilizat larg meto
da popularizării, prin panouri și grafice, la locuri vizibile. De exemplu, pe un panou este scris : „Prin 
prelungirea duratei de 
funcționare a unui com
plex de susținere mecani
zată cu 6 luni peste durata 
normală, realizăm o eco
nomie la costurile de pro
ducție de 5 500 000 lei ". Pe un alt panou sînt scrise căile de sporire a producției nete „Depășirea pla-

muncii
nnlui la producția fizică 
de cărbune. Reducerea per
manentă a cheltuielilor 
materiale". Acționîndu-șe iii acest mod, fiecare miner a înțeles o măsură sau alta care au fost inițiate și lansate la nivel de formație, de. sector sau mină.Propaganda economică își dovedește eficiența numai .atunci cînd est6 axată pe obiectivele majore ale procesului de extracție’, cînd popularizarea se face, cazul minei Lupeni pe

Viata de partid

.formații șj locuri de muncă,' Nu este suficient ca minerul să știe ce este producția netă, ci trebuie lămurit cum poate contribui el însuși la sporirea producției de cărbune, la rentabilizarea întregii activități economice. A ști ce înseamnă folosirea celor 6 ore la frontul de lucru, asigurarea funcționării fără întreruperi și la parametri înalți a utilajelor și instalațiilor, evitarea pierderilor, de materiale, recuperarea, recondi- ționarea și refolosirea u- nor piese și subansâmble, nu constituie numai un act de propagandă, ci în aceeași

măsură și un act de conștiință, de responsabilitate muncitorească, comunistă. Propaganda economică, a- tolo undo este făcută cu pasiune și tact, cu mijloace șj forme sugestive, cu argumente și într-un limbaj adecvat, impulsionează în ..mod substanțial activitatea de extracție. Experiența dobîndită de minerii de la Lupeni și. în acest domeniu a condus la depășirea, la zi, a producției fizice eu 36 000 tone de cărbune, reducerea costurilor de. producție pe tona de cărbune cu 3,31 lei, a energiei electrice cu 3 kWh pe tonă, recuperarea și recondiționarea de piese si subansamble în valoare de peste 3 000 000 lei.Se poate spune că propaganda economică de la I.M. Lupeni contribuie, prin înțelegerea și însușirea conținutului ei de către toți oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, la o nouă calitate și în acest domeniu, la sporirea producției de cărbune cocsiflcabil. la înfăptuirea politicii partidului nostru, ■ precum și la mobilizarea tot mai activă și mai eficientă â minerilor de aici la înfăptuirea obiectivelor- Congresului al Xll-leâ al B.C.R. :
Constantin GRAURE

I.a Lupeni, în incinta principală a minei se va înălța în cursul acestui an turnul puțului de extracție — lucrare unică in tară - ce va fi echipat eu două mașini de extracție capabile să extragă într-o singură zi ,peste 10 000 tone de cărbune. Cîțeva caracteristici ale obiectivului șeot limpede în evidentă complexitatea lucrărilor : turnul se va' ridica la peste 100 metri înălțime, una
F i r e se...din. mașini va fi amplasată la 80 metri deasupra solului; : ,,rAceasta e perspectiva. La zi, constructorii se pot lăuda că au încheiat cu succes turnarea betonului în grinzile care vor susține viitorul colos. Pe maistrul Ion Daseălu, care participă pe acest șantier, ca responsabil de lucrări, de la punerea pietrei de temelie, l-am întâlnit marcat evident de e- fort. „Cum merge ?“ —,l-am întrebat. ..Strict în grafic" — a răspuns simplu. „Greu „C'a întotdeauna...'- „Sînteți obosit ?“ „Mai sînt două zile și două nopți de efort, după care ne vom putea duce acasă, satisfâcuți".Puterea de sacrificiu a oamenilor atunci cînd producția o cere — exemplul maistrului Dașcălu nefiind singular — stîrnește admirația. Pentru ei, a activa zi și noapte în punctele fierbinți ale construcției.; socialiste este un fapt firesc.

T. CAMPIANU

* Autoconducerea 
și autogestiune&z

(Urmare din pag ■ U * realizarea unor
~ -s mecanizate de manipn n.cerea costurilor totale de. « materialelor si produse-producție cu 18,7 lei la liJOO ; lei producție marfă, economisirea a 189 00() kV.ii e- •nergie electrică, obținerea unui beneficiu de 2.3 mi- , lioane lei se datoresc în primul rând preocupărilor deosebite ale oamenilor muncii care? ău știut să-și organizeze munca, să folosească timpul de lucru, să pună capăt oricărei forme de risipă și neglijență. Este în același timp, meritul organizațiilor de partid, al conducerii colective care veghează cu strășnicie la aplicarea în viață a hotărî- rilor de partid și legilor țării, că desfășoară o susținută muncă politico-edu- cativă pentru menținerea stării disciplinare la înaltă cotă de exigentă pentru dezvoltarea conștiinței fiecărui membru al colectivului nostru, că de munca cinstea, corectitudinea fiecăruia dintre noi depinde bunul mers al activității productive.O altă problemă care a făcut obiectul dezbaterilor în ședința noastră, de consiliu a fost pregătirea din timp a producției pe semestrul ii si întâmpinarea Congresului consiliilor oamenilor muncii cu succese de seamă în activitatea de producție. Acționînd în consens cu aceste cerințe majore, consiliul a cerut

Prin numeroasele ac
țiuni de muncă in spri
jinul producției, perso
nalul TESA de la mina 
Livezeni realizează un 
volum important de lu
crări atît ia suprafață 
cit și îu subteran. In 
ultima perioadă au fost 
aranjate și ordonate 
numeroase stive de 
lemne 'în depozitul cen
tral al minei, numeroa
se materiale destinate 
locurilor de muncă din 
subteran etc. Imaginea 
alăturată reprezintă un 
instantaneu did timpul 
unei acțiunj de curăți
re ;1 incintei întreprin
derii.

Foto ; N. ȘTEFAN

membrilor săi (conducători le înscrise in de formații de lucru, maiștri, tehnicieni si ingineri)

lor finite din atelierele si depozitele -unității. ? $ au făcut, de asemenea, referiri cu privire la ridicarea pregătirii profesionale, calificarea și perfecționarea oamenilor muncii din întreprinderea noastră. In cadrul analizelor făcute, consiliul -a mai scos în e- vidență contribuția însemnată a colectivului în'frunte cu comuniștii, care în adunările generale de partid. U.T.C., în adunările de grupă sindicală au tratat cu răspundere comunistă sarcinile âe producție (venind cu propuneri și măsuri menite Să conducă la sporirea eficientei economice) făcînd dovada u- nei bune pregătiri politice.Cu mult interes au fost analizate și rezervele ’ de care dispune colectivul nos-' tru, consiliul hotărînd ca materialele recuperabile să fie prevăzute prin tehnologie. iar șefii de secții si ateliere șă raporteze lunar consiliului cum se realizează economiile pe sortimente de materiale și unde au fost folosite. - ; ■ 'Consiliul oamenilor muncii .de la I.R.I.U.M.P., întregul colectiv este conștient de faptul că sarcinile economice sînt în primul rînd sarcini politice, și acționează cu fermitate și responsabilitate comunistă pentru a înfăptui obiective- documentelecelui de-al Xli-lea Congres al partidului, pentru a în- țîmpina apropiatul Congres al consiliului oamenilor muncii cu realizări notabile la toți indicatorii economi- co-financiari.
să continue acțiunea de sporire a capacităților de producție existente prin îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, să treacă la

Așa să fie?...ne în'jreba, la redacție, zilele țrecule. o persoa- : nă căre ne .relata succint, cum facem și? noi în rîn- î diirile de față, un necaz de care s-a lovit. O haină | cumpărată de la o unitate comercială trebuia, puțin, 1 ;.'strâmtată. Nimic maj simplu — la prima vedere — | ; decât să te adresezi unei unități de croitorie a coope- ; : rației meșteșugărești. Dar... complexul din cartierul ; i Aeroport—Petroșani refuză lucrarea, este refuzată și : i la complexul de pe strada N. Bălcescu și la unitatea i i din Piața Victoriei. Motivul — nu facem modificări ; i la produsele cumpărate din unități comerciale (?!).i Chiar așa să fie, tovarăși cooperatori ? :
Orientare consecventă pentru consolidarea 

realizărilor și experienței pozitiveproducției, în strînsă legătură cu îmbunătățirea protecției muncii.A reținut în mod deosebit atenția, faptul că deficiențele existente cu privire Ia protecția muncii, abaterile săvârșite prin neres,oeelarea normelor nu sînt clasificate — după cum greșit șc mai procedează pe alocuri —- în cazuri „inaj mari", sau „iitai' mici". In mod judicios, s-a insistat pentru promovarea . exigenței . față de orice abatere, știind că, chiar un amănunt, dacă nu este lbat în seamă, poate determina accidente, avarii sau între* ■ ruperi ale producției cu consecințe și implicații e- conoinico*spciale considerabile. Plenara a subliniat necesitatea ca pentru consolidarea realizărilor bune, fiecare abatere, oricît de neimportantă ar părea la prima vedere, să fie discutată cu toată exigența. în cadrul formațiilor de lucru, făcînd obiect de dezbatere din nerespec tarea unei norme si nu din. „mărimea", aparentă, stabilită subiectiv, a încălcării ei. 
„Ne facem cel mai mare 
serviciu — s-a spus de mai multe or;i în plenară 
— «iacă sîntem exigenți 
cu noi înșine. Așa vom

(Urmare din pag, I)întronate în activitatea întreprinderii au fost încă o dată reliefate de plenara activului de partid care a dezbătut probleme de protecția muncii. Colectivul a obținut și de lă începutul acestui an rezultate „bune, dar în mod cpnștructiy. dezbaterile plenarei s-au înscris în nota de exigență ce caracterizează, pretutindeni, colectivele cu experiență. S-a făcut abstracție de realizările bune și, atenția generala a fost îndreptată spre tot ceea ce mai ’ trebuie întreprins pentru ca activitatea de extracție să cunoască și în continuare noi titative și această criticile, : sugestiile făcute de parți- . cipanțij îa dezbateri — StanIureș, Nicolae Oprea, Marin Mărgineănu, Tiberiu Săbău, Ioan Kramer, Tudor Mocanu, Maria Băr- bulescu, Ioan Cășuneanu, Ioan Lițcan, Ovidiu Avra- mescu, directorul întreprinderii, Vaslle Pupăzan, secretarul comitetului de partid și. președintele c.o.m. — care au avut în vedere valorificarea de noi resurse jnterne si posibilități de îinbunătățire a

consolida . realizările, așa vom face ca întreprinderea noastră sa, ciștîge tot mai mult prestigiu, să lie recunoscută prin calitatea unei activități superioare care implică în primul rînd o ordine exemplară".

în deplină securitate a muncii
(Urmare din pag. Dceștia a normelor de protecție a muncii. Firește, aceasta presupune luarea unor măsuri privind combaterea încălcărilor de la normele de protecție a muncii, o mai intensă muncă politico-educativă de conștientizare a oa-

Adunări ale activelor de partid din 
întreprinderile miniere

țor Negru, președintele co_ mitctului de sindicat). „Pentru realizarea sarcinilor ce ne revin — spunea i'ng. Ion Vasilescu, directorul minei — se impune soluționarea Urgentă a u- nor Probleme tehnice și organizatorice. Este necesar ca1 minerii, maiștrii, tehnicienii și inginerii, toți oamenii muncii să-și cunoască mai bine atribuțiile, , să analizeze .fenomenele și ________ _____ ___ _ aspectele în profunzimea cărbune cu cit- mai ■ l°r și Să ia măsuri con- ‘ crete, ( operative de înlătu-

tor Negru, președintele

creșteri ean- calitative. ■ In .idee se înscriu propunerile și

, Abateri de la normele protecției mujicii petrecut și la mina■ băteni. Exigența cu s-ău Băr- care au fost discutate, maturitatea și răspunderea < u cafe sînt permanent căutate posibilități dg îmbunătățire a ‘rezultatelor e- conomjce dovedesc orientarea ,, perseverentă a colectivului, sub conducerea organizației de partid, pentru Ca activitatea de extracție să tiu fie umbrită de accidente, peri sau avarii In acest spirit, întreru- tehnice.plenara cu activul comitetului de partid pe mină ;1 stabilit măsuri Corespunzătoare a- țât pe Plan tehnic cit. și in domeniul organizării producției șj a muncii, in vederea intersifir’irii acțiunilor educative.

nienilor, muncii pentru respectarea cu. strictețe a tehnologiilor de lucru.Așa cum arătau tovarășii mg. Virgil Stănescu. șeful sectorului aeraj, ,Ni- colae Trifan, îniner, Bei* hold Knebel,. șef sector e* lectfomecanic,, brigăzile de mineri pot și trebuie să muncească în așa fel incit să redreseze producția minei în condiții optime de securitate a muncii. Totodată, vorbitorii au scos în evidență necesitatea soluționării imediate a unor probleme tehnice pri- ' vind montarea, întreținerea si exploatarea corectă a , ‘Utilajelor din dotare,tărifea logice,
■ sirius,i.eră și:

indisciplinei tehno- > colabor area mai dintre par mi mini* c'ccirpmecanică. Cu

responsabilitate ' muncitorească, eoitiunlștă în discuții au fost' ridicate aspecte '■privind îmbunătați- rea stilului de muncă ul organului colectiv de con- ducere, al activului de partid în ceea ce privește Întărirea asistenței tehnice pe schimburi, a ordinii, și disciplinei, precum șj asigurarea cu piese de schimb și . materiale, „Sarcina de căpătîi care ne revine este să ne onorăm planul fizic- --- - ,. ---- -. .. .puține cheltuieli materiale și în condiții de deplină securitate , muncii" (Ei'Vin Laszlo, sing, sectorul, III). „Rezultatele de pină acum se datoresc unui stil de muncă comod, al nepăsării < --r--.-chiăr de care am dat do* partid de la vadă" (ing. Ionel Pop, șef ." -compartiment protecția luționărji unor muncii), „Aspectele nega- , ț , * ' ' -tive Pe care le analizăm nării lipsurilor care au de-

.rare a neajunsurilor. Acționînd în acest mod, cu siguranță că vom îndeplini sarcinile de plan'.fără accidente de imincâPlenara activului de l.M. Diija a subliniat necesitate^ șo- ' .1'.' _ - problemede ordin tehnic, a elimi-

Do pînă meni efeeti nice . ealeg hicuh stat, sonai „este în ca efeeti care După că. d ce în luat . biigaț rile 1
LA< Și,Z?, Ne I efeje î vară, lungă cum s liber, drum, cescu Ianos cat 1 bascul și 31-1 fin T.' tierul luat-o restier plimba statulu tulul, j mult F tru ei țipnați, nut și nu uitj ce vrei tului.

HO<Cuno; că dint speefiao „Hocus, a dispaAșa drei S pnist" ( cus, pc ta HD rut din Piața 5 troșani. menii i mas sii ci l-au onist" trebuia, junge Piscuri, șor — loc ma va pier biciune; rete Si meargă două p două re
Dumii permisă, turismel persona; mere d FĂRĂ (
întruc anunță datorită masive spre si — Orășt celor o; drum si tenție Si se anga: rea colo vehicule tru a e conducer noapte, șoferilor la drum . pentru -a să cond farurilofe, permant gală în afara lo

RubricS 
spriji 

muaicipi

terminat pierderile de producție existente pînă in ‘ ’ . ’" ‘ ' " ’ ’. asu-p ra respectă rii n or me lordș securitate a muncii, Plenara activului de partid, a recomandat, conducerii tehnice a minei, comuniștilor să-și îmbunătățească stilul si moto- să fie mai soluționarea impuse de subteran, m creeze condiții optime îndeplinirii sarcinilor tfe plan.

se, datoresc în mare măsură și tinerilor. Desigur, . -vont lua măsuri de rente- Prezent insistîndu-se cîiere ă absențelor nemotivate, de întărire a ordinii Si disciplinei" (Gheof- ghe Stoica, secretarul comitetului U.T.C.). buna desfășurare suini de extracție peetării normelor lecție a muncii, comitetul de sindicat iși va intensifica acțiunea de îndrumare și control a f”t’iror formațiilor de lucru (Vi.c-

„Pentru a proee- și a rCs- de pro* dele de muncă, receptivi în problemelor activitatea din

eforturil.br
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| LA VULCAN, SE DESCHIDE, LUNIVERI- 
TEHNICA 
A ?

• flRT.fi • C y ILT U IR A’ • «fi RTfi •
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sînt ter-■ mai pirarea uită pentru reviziei țeh- » â tuturor de aubove- ■rietate de șeă sau Per- alte cuvinte 1 al 12-lea“ mai poate tastă verifici de lege, iă dată, adi- 1 ■ iunie cei și-au efec- i. vor fi o. uporte rlgo-

„Nedeia vulcăneană11
Carnet

VERDEpe toțț. veț- i de primă- rrea a fost 
t asta. Și, n niște timp volan și la tai bă Stoi- rei și Otyai rd s-au ur- lanul • auto- ,r 31-BV-7384 56 ce apar- Srașov, șan- roșani si-au «drumul fo- sena. ‘Adică, j mașinile, banii statal însă cam area și pen- u fost sanc- 11 s-au reți- nîsele ea să nu poți face nașinile sta-
TOCUS'...replica în- l.irie, de la circ omulcteU.S" și An- iluzi- „Hotout și un „ rofesle și motore- 07 a dispă- rcarea riei — mai că iți n-auspectatori t pe „iluzi- uîna cui va ma; a- isă în sațul muna Plop- ■j, ci la un gur, unde-și sperăm, slă- entru motociclete. Să propriile-i »re, "urate.
>,31 mai este culația auto- proprietate purtînd nu- nmatriculare

din Pe- oa- ră-

nu pe

duminică se trafic sporit deplasărilor autovehicule spre Costești recomandăm pornesc la ircule" cu a- tă și să nu » în depăși- ilor de auto mers. Pen- i neplăcerile pe timp dc recomandăm ă pornească n timp util u fi nevoiți 1 la lumina î respecte în t viteza le- lalițăți și în
ealizală cu

1 miliției
ii Petroșani

La începutul primei a verii, în Vulcan se fășoară, de-a lungul «ăptămîrii, neană11 — manifestare cul- tural-educativă și artistică intrată în tradiția locurilor. Integrată în Luna manifestărilor politico-ldeologice. cultural-educative și sportive în Valea Jiului, „Laudă omului muncii și creației sale“, a IX-a ediție » „Nedeii vulcănene'* cuprinde .acțiuni de amplă diversitate care sînt o reflectare a bogăției Vieții oamenilor muncii, contribuind, în e- gală măsură, la stimularea unei activități educative și culturale continue si de calitate. Am reținut cele mai semnificative manifestări care au loc în săptămî- partid); na următoare la Vulcan.
1 IUNIE — Deschiderea festivă a celei de-a IX-a e- diții a „Nedeii vulcănene*1 (ora 16, clubul sindicatelor); inaugurarea expoziției „Ex- libris*1 (clubul sindicatelor, ora 17); întreceri sportive (Volei, fotbal, handbal, tenis de cîmp).2 IUNIE — Simpozion„Partidul Comunist Român, continuator al luptei poporului nostru pentru independență si unitate națională, pentru făurirea socialismului și comunismului pe pămîntul Româ- niei“ (ora 13,30, I.M. Vulcan) ; Cadran politic„Contribuția României realizarea unei noi politice .și economice inter

luni
des
tine» 

„Ncdeia vulcă-

Ediția a IX-anaționale** (ora 15. întreprinderea de confecții).3 IUNIE — Sesiunea de comunicări științifice cu tema „Organizarea superioară a conducerii producției și a muncii, factor determinant în dezvoltarea capacităților "de producție și modernizarea tehnică în minerit*' (ora 14, DM. Paroșeni); „Integrarea învăță mint ului eu activitatea practică** (ora 16. clubul sindicatelor). ' ’ -
4 IUNIE — Masă rotundă în colaborare cu „Revista economică**; „Contribuția activității' de organizare la dezvoltarea industriei extractive** (ora 14.30, cabinetul orășenesc de.; „Omul si natura în secolul XX" (ora 15. căminul cultural Dealul Ba- bii); Seară cultural-distrac- tivă pentru tineret (ora 18, elubul sindicatelor).
5 IUNIE„Experiența țiațivelor preocuparea organizațiilor de pentru generalizarea

(ora 14,30, Preparata cărbunelui minerii ducție**, tișlilor
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9 în fiecare localitate din Valea Jiului s-au deschis ieri expoziții eu lucrări de cre- realizate cercurile
Cintec de leagăn, spre tine

copile eu ;
pe strunele 
pace, spre 
copile cu 

ce-n aburi mireasma nu-și pierde, 
să zboare albi porumbei

părul bălai,
genelor somnul cel dulce, 
tine
părul ca spicul

să zburde 
Cintec ded»ție tehnică de elev» in praetic-aplicative. „Start spre viitor" est© generj cui expozițiilor pionierești și „Ce pot' face două mâini dibace", cele ale șoimilor patriei. Tot în cadrul acestor manifestări organizate de Consiliul municipal al organizației pionierilor în întîmpinarea Zilei internaționale pentru apărarea copiilor — 1 Iunie, astăzi vor a- vea loc înțîlniri ’ ale subredaețiilof din casele pionierilor si șoimilor patriei și ale colectivelor de redacție ale gazetelor „Semafor" din școlile generale, cu redactori ai revistelor „Cutezătorii" și „Jobarat".Mîine, la clubul „Siderurgistul" din Hunedoara se. desfășoară ultima etapă interjudețeană a Festivalului național „Cîntarea României**. Vor participa formații de teatru, montaje literare și recitatori. Valea Jiului va fi reprezentată* de formațiile de teatru ale cluburilor sindicatelor din Pe- trila, cu piesa „Frunze care ard“ de I.P. SîrbU; și din Lupeni (în limba maghiară), cu piesa „Pe curînd. Gabor" de Szemler Ferenc și de grupul de recitatori de la clubul sindicatelor din Aninoasa. recitalul Glorie partidului".

Corcești); „Cinstim fruntași în nro- spectacole ale ar-. . amatori în săliled^ apel (ora 12,30).
6 IUNIE — Dezbaterea „Aplicarea noului mecanism economico-f inane iar. element determinant - al creșterii eficienței economice** (ora 14.30, Uzina e- lectrică Paroșeni); Spectacolul „Odă muncii*1 realizat de formațiile artistice din localitate (ora 17. elubul sindicatelor); Finalele întrecerilor sportive (ora 18).
7 IUNIE — Parada portului și dansului popular ; Festivitatea de închidere a . celei de-a IX-a ediții a „Nedeii vulcănene** (ora 9, stadion); între orele 11 --20. sub genericul „Cîntec, joc si voie bună**, pe stadionul orașului se va desfășura un amplu spectacol susținut de formații artistice de a- matori din Vulcan, municipiu și județ.

în plinea
Spre tine
și-n palma ce-ntinsă o ții răbdător 
să curgă tot aurul soarelui.
Cintec de viață, însoritul cintec, 
spre tine copile să urce.
Nimic mai bun copile decît ziua aceasta
Cînd se nasc oameni în cetăți ‘zidite, cu trudă, 
in leagăn de domni pămînteni.
Nimic mai nou copite decît această zi 
in care se nasc oameni eroi,

Rada EMIL, 
student, anal V

laordini
Expoziție

Cronica filmului

în cadrul săptămînii cultural-educative „Ne- deia vulcăneană" va a- vea loc luni vernisajul expoziției anuale de grafică mică Ex-libris, organizată în sala de expoziții a clubului sindicatelor din . . Vulcan. Cu. această ocazie se sărbătorește aniversarea a 5 ani de activitate Ex-libris în orașul Vulcan, prilej cu care se vor acorda -3 premii pentru cele mai valoroase lucrări dedicate bibliotecii clubului.; La această manifestare ex- pozițională participă 35 de graficieni, din toată țara, cu un număr dc 160 lucrări.

— Simpozion aplicării ini- muncitorești, organelor și partid i lor**

Leagănele țăriiFînă trăiesc părinții noi sîntem tot copii Chiar de-au suflat 1.1 tîmple bănuții de argint) Trecînd din ei tăria iubirii pentru neam Ne-nvață să stăm veghe născuților din noi! Nu-mbătrînesc stejarii cît timp ei nu se știu cu crengile vînjoase și cu puieți în juri lăstarii dau în muguri, păzind în seva lor Pecetea tinereții frumoșilor Carpați I Copii ai vetrei sfinte pe care ne-am născut, înaintașii vrednici aveau un singur țel ;Voiau să-și știe fiii liberi, ne-ngenuncheați, Stăpîni în a lor casă, strălucitoare stea I La leagănele țării toți devenim «părinți, Păzind lumina zilei și somnul celor mici ! Sîntem pionii păcii, cu zborul spfe-nălțimi, Și-ngemănați cu glia, rămînem în urmași 1
Aurel D. CÂMPEANU

’ Una dintre cele mai stabile formații artistice 
de amatori este grupul de muzică pop „Color" al 
Secției de susțineri hidraulice din Vulcan care va 
participa la etapa republicană a Festivalului național 
„Cîntarea României".

DESCOPERIREMi-am" înfipt picioarele-n pămîntSă simt cum crește primăvara-n mine.Mi-am încolăcit brațele in jurul unui copacCa să nu mă pierd printre nori. Picioarele au prins rădăcini Și-au sorbit cu nesaț seva pămîntului Hrănindu-și ramurile crescute din brațe Și florile renăscute din trupul jertfit, în jurul privirilor mele-nflorile Zac cearcăne mari albastre...Poate cercuri desprinse din nori, Sau din valurile zbuciumatului suflet, liar dorința învinge durerea ;■înfloresc în fiecare zi, deși simtCă mă string în mine, devenind doar un '' ■ '• ' '■ . punctîntre două cearcăne mari, albastre 1 , Simt cum mustește - ră dăcina-n țărîhă Iar deasupra setea nemărginitului"'cer. Cred c-arri dispărut între două cercuri Ce se rotesc, mirate, căutîndu-mă;’ Pămînt și cer e zborul frunzei Amînă plecareaCăutîndu-mă, cercuri concentrice Se apropie.Dar eu nu maj sînt M-am jertfit într-o primăvară demult Incolăcindu-mă-n inel de logodnă Cu istoria și pămîntul.
Vicența URSEI

e unei pasiuniColecționarii de insigne, tru insignele expuse membri ai secțiunii Pe- tema „Cruce Roșie",tro.șani a Societății numismatice române, au obținut. la cea de-a VH-a întrunire Pe țară a colecționarilor de insigne, câre a avut loc recent la Timișoara — unde a fost or. ganizată și o impresionantă expoziție tematică la care au participat 60 de colecționari din tară — numeroase locuri fruntașe; două locuri I au ocupat colecționarii din Valea Jiului Aurel Dula cu tema 
„Fotbal" și Tiberiu Kele- 
men cu tema „Vînătoare" ; două locuri II: Eugenia 
Kelemen cu • tema „Indus
trie" si Miron Rebedea cu tema „Momente din viața 
P.C.R.**. far mezinul fami. liei Kelemen — Ovidiu — a primit o mențiune pen-

pedeDin lipsa spațiului expunere, un alt colecțio- nar, de insigne din Valea Jiului, Cornel Moraru, a putut lua parte la poziție. -Recunoscindu-li-se loarea colecțiilor de insigne, în ceea ce privește tematica, și meritele, strădaniile de a populariza, de a cuceri noj pasionați ai acestei îndeletniciri — de ce să nu o numim culturală7 - cîțiva membri ai secțiunii Petroșani a Societății ■ numismatice române au făcut parte dintr-o delegație care a participat la schimburile tematice cu alți dinR.D. Germană și R’.P. Ungară.

nuex-va-

Pasionali colecționariR.S Cehoslovacă,
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După „La răscrucea 
mariler furtuni" — pri
ma parte a dipticului re
alizata de Mircea Moldo
van, pe scenariul lui Pe„ 
tre: Sălcudeanu — ni se 
oferă prilejul de a ur
mări „Munții in flăcări", 
partea a doua la- fel de 
impresionantă ca cea din
ții, atît ca ideație, cit și 
Ca realizare artistică. 3

Afd cum am arătat în 
cronica închinată filmu
lui „La răscrucea marilor 
furtuni", partea iutii re. 
constituie .evenimentele 
isterice desfășurate în 
Moldova . și Muntenia a- 
nului 184S. „Munții în 
flăcări" urmărește, -cârpe 
un plan paralei, evoluția 
mișcării revoluționare de 
la 1848 în Transilvania.

Publicul care Vizionea
ză filmul posedă, desi
gur, numeroase date în 
legătură cu anul

■ rios. ce s-a înscris

de azi este în măsură să 
Confere acestei întilniri 
dimensiunea unei reve
lații, ee se întipărește a- 
dine in conștiința noas
tră prin semnificațiile 
vehiculate.

Frescă istorica de pro. 
sele vremii, întîlnirea „pe porții impunătoare, „Mun- 
viu" a unor personalități ții in flăcări" se impune

creniea neamului nostru 
cu litere de aur, stiiîd 
sub semnul afirmării pu
ternice a conștiinței uni
tății etnice. In pofida in. 
formațiilor abundente pe 
care le deținem din sur-

99 MM [II //F RĂC4HI“
— ..........................u..................4---------------de primă magnitudine ca 
Avram lăncii, 
Sever, Buteanu,
Șaguna, Barițiu,
Bărnuțiu este
re. Anularea
temporale pe
Sălcudeanu
Moldovan o
cu brio intre figurile i- 
lustre ale istoriei transit, 
vane și - ins spectatorul

Axente 
Andrei
Șimion'1

tulburat oa- 
distanței 

care Petre 
și Mircea 
înfăptuiesc

atenției prin marea sa 
fidelitate față de sursa 
inspiratoare, fără a lăsa 
impresia documentarului 
de largă respirație, deoa
rece mediul în care se 
mișcă personajele nu are 
nimic din rigiditatea mu
zealului, ci din contră, el 
este viu, însuflețit de în
săși profunzimea idea
lurilor libertății și inde- 

: pendenței- naționale. <

Viziunea regizorală 
lui Mircea Moldavan 
fondează pe ideeă unită
ții în cuget și simțire ă 
românilor din Moldova, 
Muntenia și Transilva
nia, 'deci desfășurarea 
factolegiei se întîmplă 
sub semnul comunicării 
intense dintre liderii re- 

. voluției.Tn această ordi
ne de idei, secvențele in- 
tilnirii dintre eroul de 
la Țebea și Nicolae Băl- 
cescu, dialogurile dintre 
cei doi fii ai neamului 
sînt de o forță percutan
tă, electrizante,

In ansamblu, dar și în 
detaliu, „Munții in flă
cări" este e peliculă de 
certă valoare, îmbogă
țind cu o nouă izbîndă 
artistică contextul epopeii 
noastre naționale.
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C. ALEXANDRESCU
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4 Steagul roșu SIMBĂTĂ, 30 mai 1981

Z3CTUZlL.ITkirGzl iN LU/ME
înaltă apreciere a vizitei 
oficiale de prietenie a

Prelungirea mandatului 
forțelor Națiunilor Unite in Cipru

FILME %

tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

în R. S. Cehoslovacă
FRAGA 29Agenția cehoslovacă presă — CTK — informează că, la 29 mai, Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a examinat o informare cu privire ia desfășurarea și rezultatele vizitei oficiale de prietenie în Republica Socialistă Cehoslovacă a delegației române de partid și de stat, condusă de tovarășul " Nicolae Ceaușescu, secretar gene-

Lucrările 

Congresului 

Partidului 

Comunist 
German

(Agerpres). ral de nist al Partidului Comu- Român. președintele Republicii Socialiste România,In comunicatul transmis de agenția CTK se arată că Prezidiul C.G. al P.C. din Cehoslovacia a dat o înaltă apreciere importanței aceștei vizite, exprimîndu-și convingerea că rezultatele ei vor contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România. In comunicat se arată că ea va contribui, totodată, la întărirea unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la consolidarea continuă a forțelor păcii și progresului în întreaga lume.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a recomandut. într-un raport înaintat Consiliului de Securitate, prelungirea cu încă șase luni a mandatului forțelor Națiunilor Unite de menținere a păcii în Cipru (UNFICYP). care expiră la 15 iunie. Aceste ferțe se află în insulă din 1974.In raportul său. Kurt Waldheim se arată optimist în privința perspectivelor eforturilor O.N.U. de deblocare a convorbirilor in tercomunitare în chestiunea Ciprului. „In e- tapa actuală —■ subliniază

el — am rațiuni să cred că ambele părți par să fie pregătite pentru a face un efort intens în direcția u- nei reglementări cuprinzătoare, care să includă aspectele teritoriale și constituționale, strîns legate între ele“.K. Waldheim a arătat că un important pas înainte a fost facut la 22 aprilie, la Nicosia, cîrid reprezentantul său special în problema cipriotă, Hugo Gobbi (Argentina) a anunțat realizarea între părți a unui' comitet însărcinat cu găsirea si recenzarea persoanelor dispărute din rîndul celor două comunități cipriote.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Strada Ilano- vra ; Republica : Sub patru steaguri ; Unirea: Fata morgana.LONEA: Vedere de la mansardă.ANINOASA: Lancea de argint.

VULCAN — Luceafă
rul : Vizită la domiciliu.LUPENl — Cultural: Bietul Ioanide (I—II) ; 
Muncitoresc: Uimitorul căpitan Nemo.URIC ANI i Braconierii.

Comunicat M.P.LA. și O.S.P.I.A.
LUANDA 29 (Agerpres). M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola si Organizația de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice își reafirmă 'solidaritatea cu lupta popoarelor pentru libertate. independență și progres social, se spune în comunicatul comun dat publicității la Luanda. Ia încheierea vizitei delegației OSPAA. condusă de secretarul general al organizației Nuri Abdel RazzaR. Cele

două părți, subliniază documentul, sprijină lupta dreaptă a poporului din Namibia, condusă de SWAPO. pentru independentă și lichidarea apartheidului. MPLA — Partidul Muncii si OSPAA s-au pronunțat pentru organizarea unei conferințe internaționale de solidaritate cu popoarele din Africa Australă, care să se desfășoare în capitala angoleză, în luna decembrie anul acesta.

TV9,20 Curs de limbăspartîolă.9,40 Curs de limbăfranceză.10,00 Telecinemateca(reluare).

11.30 Limb» șî 'W \ tura română — Poezia română (ciclu de inițiereîn creația poetică /’românească). Mi- 1hai Emincscu (IV). Natura și poezia de dragoste.12,00 Concert educativ.12.50 Tragerea de a- raortizare ADAS.13,00 Mozaic culțural- arțistic-sportiv.18.30 Mai —'-cronica e- venimentelor politice.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Călătorie prin țara mea . — Arc peste timp la Suceava. Reportaj.20,00 Teleencîclopedia.20,45 Film serial: „Da- llas‘! — episodul 9.21,35 „Te-aștept disea- ră-n Cișmigiu1* — emisiune muzi- cal-distr activă.22,05 Telejurnal. Sport. .22.30 Nocturnă TV.
J

BONN 29 (Agerpres). In orașul Hanovra (capitala landului vest-german Sa- xonia inferioară), s-a deschis, vineri, cel de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist German. La lucrări, care vor dura trei zile, iau parte aproximativ 850 de delegați, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești și mișcări de eliberare. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășa Cornelia Filipaș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R.Pe ordinea de zi a Congresului se află, prezentarea raportului conducerii P.C.G., dezbaterea și adoptarea de hotărîri în probleme ale politicii interne si externe și alegerea orgarîe- lor de conducere ale partidului.Președintele P.C.G., Herbert Mies, a prezentat raportul intitulat „Totul pentru pace, pentru apărarea drepturilor sociale și democratice",

PREȘEDINTELE R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, l-a primit pe Iosip Vrhoveț, secretarul federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită oficială la Phenian. In cursul convorbirii au fost subliniate necesitatea întăririi în continuare a mișcării de nealiniere si rolul pe care această mișcare este chemată să-l joace în actuala situație internațională complexă. Ministrul iugoslav- a exprimat sprijinul tării sale fată de lupta poporului coreean pentru reunificarea pe cale pașnică a patriei.
DUPĂ CUM a anunțat 

ziarul „L’IIumanife", orga
nul P.C. Francez, în pe
rioada care a trecut de la 
10 mai, respectiv de la 
cel de al doilea tur al 
alegerilor prezidențiale din 
Franța, care s-a soldat cu 
o importantă victorie a 
forțelor de stînga, rînduri- 
le comuniștilor francezi au 
sporit cu 6000 de membri. 
In total, de la 1 ianuarie

a.c., în rîndurile P.C.F., au 
intrat 60 000 de oameni ai 
muncii francezi.

ÎNFĂPTUIREA dreptului inalienabil al ștatelor suverane de » dispune de resursele naturale proprii constituie o componentă e-

sențială a eforturilor comunității internaționale pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale — se arată într-un document adoptat la sediul din New York al Națiunilor Unite de către parțici- panții la cea de-a Vll-a sesiune a Comitetului pentru resurse naturale al Consiliului Economic si Social al O.N.U. (ECOSOC).
PENTRU a doua zi con

secutiv la Universitatea 
Națională din Seul s-au 
produs noi ciocniri între

studenți și poliția regimu
lui dictatorial, în urma 
manifestărilor de Protest 
la care au participat peste 
1000 de tineri. Forțele de 
represiune au intervenit, 
utilizînd grenade cu gaze 
lacrimogene, pentru a dis
persa pe demonstranți.

DEFICITUL COMER
CIAL înregistrat de cele zece țări membre ale Pieței comune în schimburile cu Japonia- în cursul primelor patru luni ale anului curent s-a ridicat la 3,6 miliarde dolari, sporind cu 46 la sută în raport eu cel din intervalul corespunzător din 1980 — s-a anunțat la Bruxelles, din sursă comunitară. S-a precizat că, în perioada ianuarie—aprilie 1981. importurile „celor zece" din Japonia au totalizat 6,4 miliarde de dolari. cres- cind cu peste 31 la sută, iar exporturile lor pe piața niponă au fost de 2,8 miliarde. sporind cu numai 16 la sută fată de totalul înregistrat în primele patru luni ale anului curent.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI

anunță că în perioada 16-25 iunie se 
fac înscrieri pentru treapta I liceu în urmă
toarele profile :

— mi ne-petrol-geologie

— mecanic

— electrotehnic

— construcții civile.

1-8 iulie pentru treapta a ll-a liceu, 
zi și seral, în profilele :

— mine-petrol-geologie

— mecanic.

— electrotehnic
înscrierile se fac la secretariatul școlii 

din strada Republicii nr. 7, pentru treapta 
I, și la secretariatul școlii din strada 30 De
cembrie nr. 10, pentru treapta a ll-a, între

..................

într-un amplu comen
tariu, agenția France 
Presșe prezintă princi
palele orientări ale 
programului economic 
al noului președinte al 
Republicii Franceze, 
Francois Mitterand.învingător în alegerile prezidențiale franceze, liderul socialist Francois Mitterand îsi propune să: modifice bazele economiei Franței în vederea realizării „unei mai bune repartizări a puterii bogăției". Acest „element nou", după expresia fostului premier Mendes France, prevede, în speță, naționalizarea a 11 giga-nți ai industriei, precum și a unor bănci particulare. Noul președinte dorește să contrazică politica restrictivă, promovată de guvernul lui Raymond Barre, pentru a face față crizei, caracterizată de o rată anuală a inflației de 12,5 la sută și. de existența a 1,7 milioane șomeri, care reprezintă 7,5 la sută din populația activă.încă din acest an, rata

creșterii economiei franceze ar trebui, după părerea experților socialiști, să a- tingă 3 la sută, cu toate că ultimele previziuni oficiale șe refereau la maximum 2 la sută. Acest ritm ar plasa Franța in plutonul de frunte al celor 24 de state

cuta cu aceștia o reducere treptată a zilei de muncă.Lupta împotriva șomajului trebuie să se desfășoare, de asemenea, prin acțiuni intensificate. în vederea creării a 210 000 locuri de muncă, în serviciile publice și în colectivitățile
FRANȚA

Un nou program economic
occidentale, membre ale locale, pînă la sfîrșitul a- nului 1982. Va fi pus în a-OECD. Pînă în vară, vor fi luate o serie de măsuri în ce privește sporirea salariilor mici, a. alocațiilor familiale, a pensiilor minime de bătrînețe si a alocațiilor pentru locuit — toate acestea în scopul îmbunătățirii situației financiare a familiilor.Președintele ales s-a angajat să se intîlnească cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale, înainte chiar de preluarea . oficială a funcției sale, pentru a dis

plicare un program de investiții, grație unui important împrumut national pentru industrie. potrivit declarației făcute la începutul lunii aprilie de Francois Mitterand. Experții socialiști subliniază că, în cursul ultimilor șapte ani. investițiile întreprinderilor au scăzut cu 3 la sută, în timp ce profiturile lor au sporit cu 21 la sută. Această politică economică ar marea revenirea la planifi

care. sprijinindu-se pe un sector public care asigură 17 la sută din producția națională, 30 la sută din investiții și 20 la sută din locurile de muncă din industrie.„Vom acționa pe ■ două planuri, declara unul dintre consilierii lui Francois Mitterand. Ne vom concentra asupra asigurării locurilor de muncă și asupra luptei împotriva inegalităților datorate veniturilor si fiscalității"- Limitînd partea prelevărilor obligatorii, fiscale și sociale, la nivelul actual de 42 la sută din producția internă brută, noul președinte prevede, de exemplu, o taxare a marilor averi — de peste 3 milioane de franci — precum și sporirea marjei degrevării impozitului pe venit si anularea taxei valorii a- dăugate pe produse de primă necesitate, cum ar fi a- limentele.In sfîrșit. programul e- nergetic al lui Mitterand se sprijină pe o diversificare a surselor...

CETĂȚENI I
Predînd sticlele și borcanele goale ma

gazinelor alimentare și de legume-fructe
O la schimb
• contra marfă
• sau numerar
contribuiți la reintroducerea in circuitul 

economic a unor importante resurse mate
riale.
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