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Plenara Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., comună cu 

sesiunea Consiliului popular județean
Ieri, a avuț, loc Plenara Comitetului 

. județean Hunedoara al P.C.R., comu
nă cu sesiunea Consiliului popular ju
dețean. La lucrările plenarei și sesiunii 
a participat tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe baza hotărîrii Comitetului Poli
tie Executiv al C.C. al P.C.R., plenara 
și ses.iunea au aprobat eliberarea tova-. 
rășului Ion Ciucu din Biroul Comite
tului județean de partid, ,din Comitetul 
executiv al Consiliului popular județean 
și din funcțiile de prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, și 
ședințe al Comitetului executiv al 
siliului popular județean, urmînd 
primească alte sarcini.

Plenara a cooptat în rîndurile mem
brilor Comitetului județean de partid și 
a ales în. birou și în funcția de prim- 
secreter al Comitetului județean de 
partid pe tovarășul Radu Bălan. Prin

Pre-
Con- 

să

Decret Prezidențial, tovarășul Radu Bă
lan a fost delegat să îndeplinească și 
funcția de președinte al Comitetului , e- 
xecutiv al Consiliului popular județean.

Participant^ la plenară și sesiune și-au 
exprimat și cu acest prilej aprobarea 
deplină față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, fa
ță c]e grija deosebită a conducerii partidu
lui, personal a tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceausescu, pentru perfecțio
narea continuă a activității de conducere 
în toate domeniile vieții politice, eco
nomice si sociale. Totodată, participan- 
ții la plenară și sesiune s-au angajat 
cu hotărîre și .fermitate să depună toate, 
eforturile pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor care stau în fața organiza
ției județene de partid, a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii și să obți
nă noi realizări în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor pe acest an. pe în
tregul cincinal al calității și eficienței.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 5 iunie, o 
vizită de lucru în județul 
Olt.

împreună cu conducă
torul partidului și statului 
nostru s-au aflat tovarășa 
Elena Ceaușescu, alți to
varăși din conducerea 
partid și de stat.

Desfășurată a doua zi du
pă Consfătuirea de . lucru 
de la C.C. al P.C.R. cu 
primii secretari și secretari 
ai comitetelor județene de 
partid, vizita a relevat din 
nou, eu pregnanță, pre
ocuparea statornică a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de a cunoaște nemijlocit

de

realitățile țării, mersul 
construcției socialiste, 
munca și viața oamenilor, 
de a purta un dialog direct, 
permanent, cu făuritorii de 
bunuri materiale și spiri
tuale, asupra modului cum 
se înfăptuiesc programele 
de dezvoltare accelerată a 
patriei, de ridicare a Ro
mâniei pe trepte tot mai 
înalte de progres și civili
zație.

Vizita a constituit, pentru 
locuitorii județului
nou și fericit prilej de 
a-și reafirma dragostea 
fierbinte, profunda stimă 
și recunoștință față de 
conducătorul iubit al 
partidului și statului nos
tru, pentru Activitatea neo
bosită pe care o consacră 

po-

un

bunăstării și fericirii

«

porului, creșterii presti
giului și rolului României 
socialiste în lume.

Aceste sentimente și-au 
găsit o vibrantă expresie în 
primirea entuziastă, însu
flețită făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu la so
sirea în județul Olt. Primul 
secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R.. cei
lalți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid 
și de stat au urat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
la coborîrea din elicopter, 
un călduros bun venit, su
bliniind bucuria și satisfac
ția cu. care îl întîmpină cei

(Continuare în pag. a 4 a)

Marea adunare populară 
din municipiul Slatina

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în . județul Olt,

Acțiunea „HUILA — Cîmpu lui Neag“

Cărbune de ia lumina zilei, 
pentru lumina țării 
Trimisul nostru pe șantier relatează

Brigada condusă de 
Mihai Dudescu, de la 
inina Vulcan a extras 
peste plan în acest an, 
2293 tone cărbune.
In foto: schimbul mine
rului Vasile Tirșa.

De la întreprinderea 
textilă, coloana oficială 
s-a îndreptat spre piața a avut loc o mare adunare 
Casei de cultură a sindi
catelor. Pe întregul tra
seu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită căl
dură, stimă și prețuire de 
miile de locuitori ai muni
cipiului Slatina.

In piața Casei de cultu
ră a sindicatelor, în în
cheierea vizitei de lucru

populară, la care au parti
cipat peste 50 000 de oa
meni ai muncii din muni
cipiu și din așezările în
vecinate.

Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to- această 
varășei Elena Ceaușescu Ia 
balconul Casei de cultură 
a sindicatelor este salu
tată ' de cei prezenți cu u- 
rale și aplauze puternice.

Se scandează cu însufleți
re „Ceaușescu — P. C. R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Adunarea a fost deschi
să de primul secretar a| 
Comitetului județean Olt 
al P.C.R.

Exprimînd dorința una
nimă a participanților la 

mare adunare 
populară, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid adresează tovarășu-

(Continuare în pag. a 4-a)

Aici, la Cîmpu lui 
Neag, în Vechiul: satde 
oieri devenit de curirid 
zonă industrială de mare 
importanță pentru mine
ritul Văii Jiului, șantie
rul freamătă de tumultul 
muncii avîntate : ă minu
nărilor oameni veniți să 
extragă cărbune ■ de la lu
mina zilei, pentru lumina 
țării. Din noianul de date 
culese de pe șantier, de 
biografii pe care le cu
noaștem aici, relatăm 
pentru cititorii noștri :
.. + Bilanțul zilei de 4 
iunie este deosebit de 
semnificativ pentru mun
ca de pe șantier. La căr
bune. a fost depășit pre
liminarul cu 835 tone, iar 
la descopertări au fost 
excavați 5024 mc de ste
ril, fiind depășit planul 
,1a descopertări.

< La acest rezultat de 
prestigiu o contribuție de 
seamă au adus-o excava- 
toriștii Petre Oprinescu. 
Victor Pățra.șcu. Carol 
Pinczer, conducătorii au-. 

Li viu 
Nagy, 
Rusu

to Nicolae Șuciu, 
Hanganu, Albert 
Petru Sipos, Ioan 
și mulți alții.

Consemnăm ,că una 
din problemele de la des

copertă r i.... excavator ui
U.N.E.X. — E — 303 nr. 
1 — care a staționat dato
rită unor defecțiuni 
funcționează, urmînd 
fie primite piesele 
schimb care vor asigura 
utilizarea lui la întreaga 
capacitate. Excavatoriș- 
tii Nicolae Szatmari și 
Florea Stănculea ne asi
gură că 
și mulțumesc 
din compartimentul 
lectromecanic 
Jinar, Vasile Ignătescu, 
Marin Manea, electricia
nului Mircea Prodanciuc, 
conduși de maistrul Ale
xandru Bugheș, pentru e- 
forțul depus în vederea 
reparării într-un timp cit 
mai scurt.

+ Un apel către 
sonului de 
de t r a t 
filtrare a apei de la Va
lea de Pești, aparținînd 
E.G.C.E. ! In carieră este 
nevoie 
nu cu 
peri 1) 
Este o 
trebuie.

Sesiune 
de comunicări 

științifice

pot lucra cu el, 
lăcătușilor 

e- 
Gheorghe 

i.

per
la stația 
are și

în permanență (șl 
repetate întreru- 
de apă potabilă, 

problemă care 
analizată cu a-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-aj

Noi capacități
La sectorul II al LM. 

Vulcan, colectiv care a in- 
mal 
car
ii 50 
lună 
sub

cheiat sarcinile lunii 
la producția fizică de 
bune cu un plus de 
tone, activitatea în 
iunie se desfășoară 
semnul unor mobilizatoa
re eforturi pentru conti
nuarea succeselor. Brigă
zile de mineri conduse de 
Florea Petrișor, Gheorghe 
Iascu, Ion Tamaș și Petru 
Ailincăi înregistrează în

de producție
primele trei zile ale lunii 
extracții peste prevederi 
între 20 șl 50 tone de căr
bune. Pentru brigada Fio
re.-, Pe trișor s-a asigurat 
punerea în funcțiune în 
decada a II-a a lunii a 
unui nou abataj frontal, 
cu o lungime de 20 ml 
mai mare decît cel actual 
— chezășie a sporirii cil 
peste 80 de tone pe zi a 
producției zilnice a secto
rului.

Înscrisă în suita mani
festărilor politico-ideolo- 
gice, cultural-educative și 
sportive, „Laudă omului 
muncij și creației sale“, 
ieri, Ia casa de cultură a 
avut loc sesiunea de. co
municări 
ganiz.ată de Institutul de 
cercetări și proiectări 
niere pentru cărbune 
troșani, cu tema „TEHNO
LOGII NOI PENTRU EX
TRACȚIA SI valorifi
carea HUILEI".

Sesiunea are loc la pu
țin timp după glorioasa

științifice * or-

mi- 
Pe-

(Conliauare in pag. a 2-a)

Oamenii hotărăsc indicatorii
mecanizate

• CONCLUZII LA CICLUL DE ANCHETE „FAȚĂ IN
Poate nu s-ar ti năs

cut ideea acestei an
chete, dacă nu ne-âr fi 
intrigat răspunsul echi
voc al unui miner, șef 
de schimb D. Plămadă, 
dintr-un abataj meca
nizat al minei Aninoa- 
sa, abataj cu randa
mente mult- inferioare 
față de parametrii pre- 
vâzuți pentru utilajele 
moderne : din dotare. Ia
tă dialogul :

— Sinteți policalifi-
cat?
— Sigur că sînt. Doar 

cursurile...
calificare ați 
prin aceste

, am urmat
Ce~ Și 

obținut 
cursuri?

— Eu
— Dar odată cu poli

calificarea, ați mai 
ținut o specializare 
plus. In ce meserie?

— Păi, să pășim sec
țiile complexului...

Deci, policalifioat, dar

sînt miner.

ob-
în

I.

FATĂ"
specialitate — 
au fost organizate 
mineri cursuri 

speciali- 
sau

în ce 
că nu 
pentru 
decît în două 
tați : lăcătuși sau e- 
lectricieni — nil se știe ! 
Or, dacă nici denumi
re^ noii specializări cîș-

— Nu există conlucra
re între mineri și elec- 
trolăcătuși. Dimpotrivă, 

în 
au 
ia

as- 
califjcare.

sinț cîțiva membri 
brigadă care, deși 
fost electrolăcătiuși 
vremea lor, acum își 
cund această

avansările 
randamen- 

mai au ne- 
In

FAȚĂ

Experiențe și cerin
țe în folosirea efi
cientă a dotării teh

nice

tigate în urma policali
ficării nu e știută, este 
firesc să punem sub sem
nul întrebării calitatea și 
eficiența acestor cursuri 
de policalificare, orga
nizate la I.M. Aninoă- 
sa. De reținut sînt 
unele 
trului 
Vasile 
chipei
sectorul I.

și 
precizări ale mais- 

electromeoanic 
Enache, șeful, e- 

„service" - din

Preferă să fie conside
rați mineri, pentru a nu 
participa la vehicularea 
echipamentului din a- 
bataj, operație care, 
în lipsa dispozitivelor de 
mică mecanizare, nu este, 
într-adevăr, deloc 
ră. De întrajutorări 
tre mineri 
câtuși nici 
vorba.

In ac

Si 
nu

e a

ușoa- 
e în- 

electrolă- 
poate fi

tiiați.e, nici 
scăzute, nici 
tele mici nu 
voie de explicații, 
legătură cu neajunsuri
le generate de pregăti
rea necorespunzătoare a 
personalului și ineficien- 
ța cursurilor de polica
lificare, am reținut și cî- 
teva opinii ale directoru
lui minei, ing. Cornel 
Burlec: , .

— Trebuie să facem e- 
forturî mal mari pentru 
perfecționarea oameni
lor. Policalificarea este 
un deziderat real, fără 
de care ■ nu se poate a- 
sigura respectarea teh
nologiilor de lucru, func
ționarea la parametri op
timi a abatajelor 
canizate. ~ " 
se cere tradusă însă în 
practică ; trebuie să de-

Ioan DUBEK

me-
Policalificarea

(Continuare In pag. a 2-a)
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Primul cosmonaut român a revenit in patrie
Cursul 1

Câsmpnautul-cercețător, 
locotenent major, inginer 
"Dumitru Prunariu, pri-. 
mul român care a zbu
rat în spațiul cosmic, a 
revenit, vineri după-a- 
miazâ, în patrie, după 
înfăptuirea cu succes a 
misiunii spațiale româ- 
no-sovietice lâ bordul na
vei- cosmice .„Soiuz-40“. 
Împreună cu Dumitru 
Prunariu, au sosit la 
București colegul său de 
zbor, pilotul cosmonaut 
sovietic Leonid Popov, 
precum și Dumitru De- 
diu, din echipajul de re
zervă al navei „Soiuz- 
4Q“.

In numele guvernului- 
român, tovarășul Ion Ur- 
su, membru supleant al 
.Comitetului Politic Exe
cutiv al C,C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pen

tru Știință și Tehnologie, 
a urat un călduros bun 
venit cosmonauților, și 
le-a adresat felicitări căl
duroase peni: u modul în 
care aii îndeplinii misiu
nea încredințată.

Dînd expresie senti
mentelor de pretindă sa
tisfacție lată de îndepli
nirea cu succes a zboru
lui cosmic româno-so- 
vietic, numeroși oameni 
ai muncii din întreprin
deri și instituții bucu- 
reștene, precum și mili
tari ai forțelor noastre 
armate au făcut celor 
doi cdsmonauți o căldu
roasă primire. Cei pre- 
zențj l-au înconjurat cu 
simpatie pe Dumitru Pru
nariu, care, prin misiu
nea deosebit de comple
xă îndeplinită împreună 
cu pilotul cosmonaut Leo
nid Popov, se înscrie ca

un demn continuator al 
tradițiilor eroice ale ari
pilor românești, care au 
numărat în rîndurile lor 
înaintași de prestigiu ca 
Traian Vuia. Aurel Vlai- 
cu sau Henri Coandă. Un 
grup’ de pionieri români 
și’ sovietici au oferit ce
lor doi cosmonauți buche
te de flori.

Zborul comun român o- 
sovietic, înfăptuit de Du
mitru Prunariu și Leonid 
Popov, reprezintă un 
simbol al relațiilor de 
strînsă prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre, constituind, 
prin vastul program de 
cercetări experimentate, 
o nouă contribuție la pro
gresul. construcției socia
liste, la cauza generală a 
progresului, păcii și co
laborării între popoare.

(AGERPRES)

„Probleme fundamentale 
ale socialismului științific, ale 

conducerii societății de Către P.C.R/* PAST!

Cărbune de la
(Urmare din pag. I)

tcnție și responsabilitate, 
4» Tot pe adresa

E.G.C.L. Pentru întreține
rea drumurilor au fost 
aduse trei autostropitori, 
două de la Petroșani și 
una de la Deva. Cea de 
la Deva a venit gata... de
fectă, iar una din cele 
de la Petroșani nu func
ționează. E nevoie de o 
intervenție promptă !

< Un excavator „PRO-

MEX-601", aparținînd 
S.T.R.Ă., care ar trebui 
să lucreze în carieră, „za
ce" de vreo săptămînă ’ 
mai jos de podul de la 
Valea de Pești. Pînă cînd?
+ I.C.S. Mixtă Lupeni a 

deschis un magazin ali
mentar bine dotat și apro
vizionat, în exclusivitate 
pentru oamenii muncii de 
pe șantier. Mai trebuie re
zolvată problema vitrinei 
frigorifice.

O știre de ultimă o-

ră: în urma intervenției 
ziarului nostru, după cum 
ne informează inginerul 
șef al C.M.V.J., Otto A- 
braham, programul de 
încărcare pentru cărbune
le de la Cîmpu lui Neag, 
în vagoanele din gara 
Bărbăteni, a fost prelun
git de la ora 14 la ora 17. 
Este o măsură bună care 
asigură livrarea către 
preparație a întregii can
tități de cărbune extras 
din carieră.

TEMA : „Sarcinile orga
nelor și organizațiilor de 
partid pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare 
economico-socială, crește
rea spiritului de răspun
dere, ordine și disciplină 
în vederea înfăptuirii pla
nului de stat pe 1981 reie
șite din cuvântările tovară
șului Nicoias Ceausescu, 
secretar general al parti
dului, la Plenarele C.C. al 
P.C.R. din octombrie și de
cembrie 1980, la Pienara 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din 19-20 
ianuarie 1981“.

1. Cincinalul 1976 — 1980 
prima etapă a programului 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate

— Cincinalul 1976 — 1980 
ă fost încheiat cu. rezulta
te remarcabile ;

— producția netă a cres
cut într-un ritm mediu a- 
nual de 10% fiind cu 61% 
maj mare față de 1975, iar 
producția industrială glo
bală într-un ritm de 9,5%; 
productivitatea muncii a 
sporit într-un ritm mediu 
anual de 7,2% ; producția 
agricolă a crescut într-un 
ritm anual de aproape 5%, 
fiind cu 27% mai mare de- 
cît în 1975 ; s-a realizat un 
volum de investiții cu 67% 
mai mare decît în cincina
lul anterior ; fondurile fixe 
au depășit 1800 miliarde 
lei ; volumul comerțului 
exterior s-a dublat, cres-

cînd intr-un ritm anual de 
peste 16%.

—•' Toate realizările cin
cinalului au dus la crește
rea bogăției naționale, a 
produsului social, a veni
tului național, care a spo
rit față de 1975 cu 41%, în- 
tr-un ritm anual de peste 
7% ; retribuția reală a cres_

ma-
1976-

pro-

(Urmare din pag. I)

terminăm oamenii să con
lucreze în realizarea tu
turor operațiilor tehnolo
gice impuse de 
modernă. Desigur, 
nii trebuie să și învețe, 

‘ dar nu teorii, generalită
ți despre Utilaje. Per
fecționarea profesională 
o înțeleg ca o analiză cri
tică a activității lor con
crete, nemijlocite cu a- 
ceste utilaje. In acest sens 
sîntem hotărîți să acțio
năm : Odată cu îmbogăți
rea cunoștințelor profesio
nale, ne vom strădui să 
schimbăm și mentalita
tea oamenilor, mentalita
te care, să recunoaștem, 
Ia mulțj nu este încă la 
nivelul exigențelor.

Situația în ce privește 
nivelul de pregătire pro
fesională a oamenilor din 
abatajele mecanizate este 
asemănătoare și la alte 
mine, la Petrila, la Lonea, 
la Uricani... Șeful de bri
gadă Mihaj Gavrilă din- 
tr-un abataj mecanizat 
al I.M. Petrila, ne decla
ra :

— Avem o echipă de lă- ” 
cătușî**’în sector. Cînd se 

lăcă- 
la o 

dar

tehnica 
oame-

ta adevărul că eficiența 
acțiunii de policalificare 
nu este încă ța nivelul ce
rințelor. Ne edifică în 
acest sens și raportul pe 
1980 privind realizarea 
planului forței de muncă 
calificată și măsurile ce 
se impun pentru califica
rea Și perfecționarea per
sonalului necesar unități
lor C.M.VJ. pe anii 1981-

rea de către toți membrii 
brigăzii a tehnologiei de 
lucru cu noile utilaje. 
Am fnem pe specializarea 
personalului din brigadă 
pe următoarele operații: 
hidraulicieni, combainieri, 
pășitori secții — dirijare, 
pentru operațiile de la 
intersecțiile abatajului cu 
preabatajele din culcuș 
și acoperiș, precum și

Oamenii hotărăsc 
indicatorii

abatajelor mecanizate

preocupare, hotărăsc re
zultatele abatajelor me
canizate. Dotarea tehnică 
a progi-eșat mult în ulti
mii ani, dar nu în aceeași 
măsură și gradul de pre
gătire a oamenilor. Chiar 
dacă îi deranjează pe 
unii, trebuie să recunoaș
tem că n-am ținut în a- 
ceastă privință pasul cu 
viața, cu tehnica. Ideea 
policalificării — pe cît de 
generoasă — nu a fost 
fructificată pe măsura ce
rințelor, pentru că a 
privită de mulți cu 
perficialitate și s-a 
lizat formal. încă nu 
prea tîrziu. Cu aceste 
tilaje vom lucra și
continuare, dar pentru 
le asigura o folosire efi
cientă, ele trebuie privite 
prin optica unuj profesio
nist electromecanic, 
minerului-tehnician,
cu o formație profesjona- 

'îă specifică, care presu
pune o unitate de concep
ție și acțiune in fiecare 
brigadă. Aceasta s-a reu
șit Ia Lupeni : indiferent 
că sînt electromecanici 
sau- mineri, oamenii 
•iese cu convingerea 
interesul lor e unic: 
asigure funcționarea 
timă a utilajelor și
ționează ca atare. Aceas
tă concepție trebuie pro
liferată, aceasta practică 
trebuie încetățenită în 
fiecare abataj mecanizat.

Consultație în sprijinul 
propagandiștilor și 
cursanților de ia 

invățămîntul 
politico-ideologic

ceea 
dez- 
eco- 
s-a 
pe- 
alte

„No; 
bun“, 
provei 
ori n-i 
nu va 
de sfa 
grozav 
zi, pe 
în zad 
Dimitr; 
loan 
diță 
fina 
spre 
unui

cut cu aproape 29% față 
de 18-20% cit se prevăzuse 
la Congresul al J4I-lea ; s-a 
dezvoltat puternic comer
țul socialist; desfacerea 
de mărfuri a crescut anu
al eu 8%i

— Un puternic avânt au 
cunoscut Știința, învăță- 
mintul, cultura. Viata, rea
litatea demonstrează cu 
puterg justețea politicii 
partidului nostru comunist, 
care aplică creator adevă-

rurile și legitățile generale 
ale socialismului șUitiți- 
fic în condițiile concrete 
din România.

Lipsurile ce s-au 
nifestat în cincinalul 
1980:

— nu s-a realizat
ducția fizică la unele sor
timente importante, 
ce a influențat asupra 
voltării generale a 
norniei naționale; nu 
realizat producția de 
trol, de cărbune și
materii prime. Aceasta a 
necesitat importuri su
plimentare; nu s-a realizat 
producția agricolă, fapt ce 
ne-a obligat să apelăm la 
unele importuri suplimen
tare; Au rămas 
realizate un număr 
semnat de capacități
producție. Pe ansamblu, 
prevederile cincinalului 
sînt realizate, dar nu am ( 

sur- ' 
in- 
aș-

ne- 
în- 
de

reușit să realizăm 
plusul de producție 
dustrială la care ne 
teptain.

(Partea a Il-a a 
sultației va fi publicată 
în ziarul nostru de mîi- 
ne, 7 iunie a.c.).
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(Urmare din pag. I)

valoare 
realizate 

să

aniversare a partidului și 
are drept scop să genera
lizeze punerea în 
a cercetărilor 
în domeniul minier,
mobilizeze specialiștii din 
Valea Jiului la înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidu
lui, în domeniul 
tic, a programului 
mecanizare complexă

energe- 
de 
a 

extracției, de modernizare 
a tehnologiilor de exploa
tare în vederea creșterii 
producției de cărbune. La 
sesiunea de comunări au 
participat membri ai se
cretariatului Comitetului 
municipal de partid, re
prezentanți ai M.M.P.G. 
și C.M.V.J., cercetători, 
specialiști și muncitori din

întreprinderile miniere, de 
preparare, C.C.S.M.,
I.U.M.l’,. I.R.I.U.M.P., 
Institutul de mine.

După ședința în plen, 
unde au prezentat comu
nicări dr. ing. Valeriu 
Stane iu, director tehnic 
al I.C.P.M.C. și ing. Glieor- 
ghe Davidescu, director 
tehnic al C.M.V.J., s-a 
trecut la prezentarea co
municărilor pe secțiuni, 
în sistem POSTER, pre
zentare și dezbatere Ia 
panou.

In cadrul sesiunii de co
municări științifice care 
se desfășoară pe parcur
sul a două 
astăzi, prezintă 
cari cercetătorii și 
cialiștii de la I.C.P.M.C 
Institutul de mine 
C.C.S.M, (Ț. Rusu).

Si

Cu a< 
agent « 
oprire 5 
2-HD-27 
prească, 
Petru b 
și... P-a 
A crezi 
pierde 
pierdut, 
s-a ale: 
împarte 
sancțiur 
nea. Inc 
fuga ni 
toasă, d- 
rușinea 
prea ma 
nul agei 
lație ?

CE

zile, deci și 
comuni

ste- 
•r 

Și

defectează combina 
tușii intervin doar 
defecțiune simplă, 
dacă e ceva mai dificil nu 
se bagă și trebuie să te
lefonăm după cei din e- 
chipa „service" a minei.

Inginerul șef al aceleiași 
mine, Ion Mîrlogeanu, re
cunoștea :

— Adevărul e că 
menii din abataje 
nu stăpînesc pe ' 
utilajele, pentru 
sînt în stare să le repare. 
Deci, o reciclare, o formă 
superioară de perfecțio
nare profesională se im
pune cu necesitate.

La Uricani, din spusele 
președintelui c.o.m., Cornel 
Bololoi. am reținut:

— Policalificarea 
menilor s-a întreprins 
că înainte ca mina sa 
bă în dotare utilajele 
derne. Nici unii lectori nu 
erau familiarizați cu com
plexele. Au vorbit și 
minerilor despre ce 
văzut la alte mine.

Socotim opiniile 
clente pentru a

oa- 
încă 

deplin 
că nu

oa- 
în- 
ai- 

mo-

ei
au

sufi-
argumen-

1985, în care t_ ...........  ... . . ... . .
ză; „Deși se aduc anual zia și întreținerea utila- 
corecturi și 
programelor 
mint și de perfecționarea 
pregătirii profesionale, 
corespunzător cu noile teh
nologii, sînt unele con
duceri de unități, ca cele 
de la Uricani, Aninoasa, 
Livezeni, Dîlja și Petrila 
care nu acordă atenția 
cuvenită desfășurării pro
gramelor de îhvățămînt. 
Și, referitor la ceea ce 
nu se asigură sînt indica
te următoarele: participa
rea cu regularitate la 
cursuri a lectoriior, numiți 
dintre cele mai competen
te cadre de conducere 
specialiști; prezența 
cursuri a personalului 
se califică sau se 1 
fecționează; 
spațiului necesar 
șurărij normale a 
rilor ; prevenirea absente
ismului de la lecții prin 
acțiuni comune de la ni
velul șefului de formație 
pînă la cel al conduce
rii unității. Evident. re
zultatele nu pot fj decît 
pe măsura preocupărilor...

Dar, pentru a uzita com
parațiile specifice rubricii 
„Față în față", să cităm 
și un șef de brigadă din- 
tr-un abataj mecanizat 
cu realizări superioare, 
Teodor Boncalo de la 
Lupeni:

— Am acționat atît prin 
munca practică în abataj, 

. cît și prin cursuri de po
licalificare pentru însuși-

se sublinia- pentru verificarea, revi-
. ’ _ ... “ ____ .
îmbunătățiri jelor. Precizez că aceste

de_ învăță- • funcții sînt asigurate în 
toate schimburile, că toți 
membrii brigăzii sînt po- 
licâlificați. deci mineri- 
tehnicieni".

Aceasta e 
tr-o brigadă 
nă se ajunge 
diu, cjteva cerințe devin 
deosebit de stringente. La 
cîteva dintre acestea s-a re
ferit ing. Gheorghe Giu- 
clea, șeful serviciului dez
voltare-tehnologii 
C.M.V.J. :

— Deși există 
larități tectonice, 
ce, între diferite 
nu acestea, ci oamenii — 
înțeleg și formațiile și ca
drele tehnice — prin ni
velul lor de pregătire

situația din- 
fruntașă. Pi
la acest sta-

noi din '

și 
la 
ce 

per- 
asig urarea 

desfă- 
cursu-

particu- 
tehni- 

abataje,

iw

wii■SOW ’

Pârtiei parnț ii Ia sesiu nea de comunicări științi
fice vizitează expoziția a menajată în holul Casei 
de cultură din Petroșani.

I

I

• IN TABARA PE LA 
NĂVODARI. Primul grup 
de șoimi ai patriei din Va
lea Jiului, numărînd 160 
de copii, a plecat, ieri, pe 
litoralul Mării Negre. Co
piii minerilor și ai celor
lalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului se vor bucura 
de căldura dobrogeană și 
apa mării timp de 14 zile.

lui de la I.M. Dîlja a îm
bogățit de curînd zestrea 
echipamentului sportiv ne
cesar oamenilor muncii 
din întreprindere. Tri
couri, teniși, mingi de fot
bal, volei și handbal, plase 
pentru terenurile de volei 
și tenis de cjmp, jn valoare 
de peste 6000 lei, comple
tează acum fondul materia
lului destinat petrecerii 
timpului liber făcînd 
mișcare în aer curat.

sport,

« ECHIPAMENT SPOR
TIV. Comitetul sindicatu-

|« IN PERIOADA 
iunie a.c., peste 7000 
teeiști din Valea Jiului au 

participat la acțiuni de

1—6 
de u-

■ sprijinire a producției și pe porțiunile de drum na- 
la lucrări edilitar-gospodă- țional din zona Iscroni — 
rești, realizînd circa 120 000 Paroșeni care necesită 're
lei economii finanțate și- parații. 

‘peste 800 000 lei economii 
nefinanțate. (I.D.B.)

!• IERI, muncitorii 
mației de mixturi și 
toane de la Livezeni 
terminat amenajarea 
terșecției DN-66 cu DN-66 
A de la Iscroni prin lărgi
rea și reasfaltarea benzilor 
carosabile. Odată realizată 
această lucrare, forțele de 
muncă și utilajele formației 
vor fi concentrate la așter- 
nerea de covoare asfaltice

for- 
be- 
au 
in-

• PENTRU CUNOAȘ
TEREA LEGILOR. Joi, 4 
iunie a.c., Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
a organizat în colaborare 
cu grupele sindicale de la 
E.G.C.L. Petroșani, o dez
batere cu tema „Apărarea 
și dezvoltarea proprietă
ții socialiste — îndatorire 
patriotică". Au luat parte 
140 de persoane.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚÂRCA

I
I
I
I
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E NOAPTE

Prezență de prestigiu a artiștilor
Jiuluiamatori din Valea
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el bun și se 
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ină, regretă 
.șa au făcut
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Aurel Dăn- 

leorghe Da- 
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u prilej, un 
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in ioc să o- 
i'erul Petrar 
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.Succesele 
obținute de 
matori din 
în actuala ediție a 
tivalului național 
tarea României"
amplificat la începutul 
acestei săptămîni cu în
că două formații pro
movate la etapa repu
blicană. Este vorba des
pre două echipe de tea
tru — de la. clubul sin
dicatelor din Petrila (cu 
piesa „Frunze care ard", 
de I.D. Sîrbu) și de la 
clubul sindicatelor din 
Lupani (cu piesa în lim
ba maghiară „Pe curînd, 
Gabor 1“ de Szemler Fe
renc) — care au pârtiei-, 
pat duminică, la Hune
doara, la faza interjude
țeană a Festivalului na
țional al muncii 
ției „Cîntarea 
ei". Aceste noi 
într-un domeniu 
pus în valoare în actua
la ediție, evidențiază po
tențialul creator al ar
tiștilor amatori oare 
își șlefuiesc talentul 
printr-o neîntreruptă le
gătură cu munca și 
ța minerilor.

Acum, în pragul 
mei etape care se 
desfășura pe genuri ar
tistice, rememorăm au
tenticul succes al artiș
tilor amatori, concentrat 
în promovarea pentru fa
za republicană a ur
mătoarelor formații: fan
fara minerilor Văii Jta" 
lui: coruri — „Freamă
tul a dineului" al mine
rilor de Ia I.M, Petrila ; 
al cadrelor didactice Pe-

troșani-Petrila (femi
nin) ; al clubului sindi
catelor, din Vulcan (mixt); 
al tineretului de la 
I.U.M. Petroșani (mixt); 
de cameră de la Școala 
populară de artă — 
Școala generală nr. 1 
Petroșani ; coregrafie — 
baletul. „Jertfă - pentru 
lumină" de lq Școala 
populară de artă Petro-

Festivalul național 
„Cîntarea României"

și crea- 
Români- 

succese 
artistic

via-

ulii-
va

șani; dansuri populare 
de la Școala populară de 
artă Petroșani; dansuri
le bătrînești de la riu- 
bul sindicatelor Uricani; 
folclor — fluierașii de 
la clubul sindicatelor 
Lonea și fluierașii de la 
căminul cultural Dealuj 
Babii; muzică ușoară 
— formațiile „Acustic" 
(Petroșani), „Color"
(S.S.H. Vulcan) și de 
la clubul sindicatelor Lo
nea; satiră și umor — 
grupul satiric de la clu
bul sindicatelor Lonea, 
duet satiric de la Casa 
de cultură Petroșani; 
soliști — Valeriu Butu- 
lescu (chitară) și Ion 
Grunță Sălișteanu (flu
ier). La toate aceste re
zultate de prestigiu se 
adaugă mulți creatori 
individuali (poeți, foto- 
amatori, artiști plas
tici amatori sau continu
atori ai meșteșugurilor

tradiționale de țesut — 
cusut).

In toate aceste forma
ții se concentrează ta
lentul și munca artiști
lor amatori Și a unor 
pasionați instructori, a- 
devărați animatori cul
turali cum sînt Vladimir 
Ureche, prof. 
Popa,

’Gheorghe Negraru 
mulți 
ediție 
țional 
niei" 
tor al 
din Valea Jiului a 
larg stimulat, 
cîndu-i-s^ valoarea sin
tetizată și de cele 4 ti
tluri de laureat care au 
fost acordate pionierilor 
și școlarilor și cele 
titluri primite de 
denții Institutului 
mine, de cei care 
reprezenta minerii 
Jiului în etapa republi
cană a Festivalului na
țional al muncii și cre
ației „Cîntarea Româ
niei".

In aceste zile de vară, 
în atmosfera de înaltă 
responsabilitate patrio
tică, succesele arștilor a- 
matori — oameni ai 
muncii din întreprinde
rile Și instituțiile muni
cipiului — au semnifica
ția Punerii în valoare, 
într-o expresie vie, a 
forței de creație într-o 
permanentă legătură cu 
realitățile noastre socia
le și economice.

T. SPĂTARU

Gheorghe
Nicolae Zăblău, 

și 
alții. In actuala 
a Festivalului na- 

„Cîntarea Româ- 
potențialul crea- 
oamenilor muncii 

fost 
recunos-

ii
stu- 

de 
vor 

Văii

1,5“ a Școlii generale nr. 1 I.upeni, lau- 
României",

i ibISI
Formația de muzică ușoară „Ritmic 

reală a Festivalului național „Cîntarea

Carnet
• In cadrul celei de-a 

IX-a ediții a săptămînii 
„Nedeia vulcăneană" s-a 
deschis o expoziție-con- 
curs de fotografii la ca
re participă, cu peste 140 
de exponate, fotoamatori 
din diferite județe ale ță
rii. S-au acordat următoa
rele premii: I Nicu Dan 
Gelep (Craiova) cu „Pro
ba" ; II Kapp Michael (Si
biu) cu „Amintiri împleti
te" ; III Iuliu Albin cu fo
tografia „Măriuca". Au 
mai fost atribuite menți
uni și premii speciale.

• Mîine, de la ora 9, 
la Școala generală nr. 1 
din Petroșani are loc se
siunea de referate și co
municări științifice a ca
drelor didactice din Va
lea Jiului. In cadrul celor 
10 secțiuni (educatoare, 
învățători, limba română, 
cultură tehnică, matema
tică, fizică, biologie-geo- 
grafie, limbi moderne, is-

torie-științe sociale, muzi- 
că-educație fizică) vor fi 
prezentate 161 lucrări ca
re sintetizează preocupă
rile cadrelor didactice 
pentru a realiza un învă
țământ modern, activ și 
eficient din punct de ve
dere educativ.

Carnet

Partidului
Prin vremuri grele-ți căutam lumina 
De far cu rază călăuzitoare.
De cute-adînci brăzdată mi-a fost mina. 
Trudind pe-ale stăpînilor ogoare.
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M cum vreo 10 ani la
JU vernisajul primei (și 

ultimei, deocamda
tă) noastre expoziții, un 
ziarist îi punea fratelui 
meu o întrebare inevita
bilă cu privire la proiecte
le lui de viitor. Ion Bar
bu, despre care e vorba, 
îi răspundea cu dezinvol
tură că are de gînd să cîș- 
tige în următorii ani un 
mare premiu la un salon 
internațional de caricatură.

Ziaristul cu pricina și-a 
privit lung interlocutorul 
punînd totul pe seama te
ribilismului celor, doar, 
18 ani. Habar n-aveam, 
nici unii, nici alții, că tot 
cam în acea vreme debuta 
în lumea umorului grafic 
o expoziție ce avea să a- 
jungă, în timp, cea mai 
importantă manifestare de
dicată caricaturii cu su
biect sportiv. Este vorba 
de Monstra internațională 
de desen umoristico-spof- 
tiv din localitatea 
Ancona.

Laurii crescuți 
dinile însorite ale 
ranei vor trebtii să se o- 
bișnuiască, de acum îna
inte, cu clima puțin mai 
aspră de la poalele Parîn- 
gului și în același timp 
cu fruntea îngindurată a 
unui caricaturist român, 
Ion Barbu. Vechii greci 
își primeau învingătorii

italiană

în gră-
Medite-

SPORTUL. BUCURIA DE A TRAI 
ARTA. BUCURIA DE A ÎNVINGE

zidurile cetății 
că atunci cînd 
cetate un aseme- 
zidurile de apă

să

spărgînd 
in ideea 
există in 
nea om, 
rare sînt de prisos,
sperăm că măcar un zid 
al indiferenței față de ca
ricatură se va nărui și la 
noi.

ar să ne întoarcem la 
cei ce pun întrebări 
și cu aceeași ocazie

la spiritul olimpic ce gu
vernează această mare ma
nifestare.

Deunăzi am fost între
bați dacă, după ce am ex
pus la atîtea expoziții de 
umor din lume (adică la 
Montreal, Tokio, Skopje, 
Atena, Berlinul occidental, 
Knokke-Heist, Ankara, An
cona, Conegliano, Gabro
vo), ne mai considerăm a- 
matori, nefiind membri ai 
Uniunii Artiștilor Plastici 
am spus da, sîntem ama
tori în sensul superb în 
care la olimpiadă un spor
tiv amator dă măsura cea 
mai exactă a posibilități
lor fizice și intelectuale 
ale omului în acel moment. 
Adică oameni ce stabilesc, 
aici și acum, o ierarhie a

Cârbunel
Era devreme și vîntul împrăștiate 
de două ori stihiile nocturne,' 
pe cer doar luna rămînea să coase 
altițele în drumuri taciturne.
El era sus, sus, în vîrf de munte — 
o călăuză spre virtuți măiestre 
din calea lor ziceau că se ascunde 
prin peșterile cu picturi rupestre. 
Era urcușul greu și căutarea 
muia în oase din tării virgine 
e mai aparte zbuciumul din marea 
în care nu înoată oarecine.
Sub ploaia vie, cînd leagă merii 
roade parfumate-n coasta luncii, 
din pieptul minei pot doar ei, minerii 
s-ajungă sus, ducînd prinosul muncii !

loan Dan BĂLAN

im-înzestrării și a muncii 
posibil de contestat prin 
hîrtii și documente, 

Rrintr-un gest demn de 
un artist autentic, Ion 
Barbu face la puțină vre
me după această discuție 
o demonstrație concretă a < 
concordanței dintre vorbă 
și faptă. 1 i

f a cea de-a Vl-a ex- 
f poziție internațională 

a umorului de ins
pirație sportivă organizată 
de Centrul sportiv „RI
VIERA DEL CONERO“ din 
Ancona și sub patronajul 
Comitetului Olimpic Itali-

i

an caricaturistul Ion Bar
bu iese in fruntea a vreo 
400 de artiști ai genului 
din 73 de țări ale lumii 
la o probă de... pentatlon 
grafic.

Concursul a constat in a 
răspunde prin desen și 
spirit, bineînțeles. Ia cîte- 
va probe obligatorii: să
rituri, tenis, judo, vele, 
precum și la „Sportul, 
bucuria de a trăi“... Și de 
a învinge, cum ar com
pleta firesc un tînăr ar
tist, și cum s-a intîmplat, 
de fapt, în realitate.

Mihai BARBU

Am fost și muncă, fost-am și durere
Am înotat în mări umilință 
Fost-am și pumn, cu sete, cu putere. 
Dar gliei i-am păstrat mereu credință.

Sub steagul tău, mj-am împlinit destinul 
De-a cuceri visatele victorii,
Cu alesu-ți om în frunte, am deplinul 
Curaj de-a te urma întru noj glorii,

Primește — omagiul meu. Partid lumină : 
Buchet de flori cu ape diamantine, 
Culese din întunecimi de mină. 
Cu vlaga pură-a frunților senine.

Eugen CUCU, 
electrician

i

Omul și fiara
Cu o consecvență demnă 
de o cauză mai bună se 
continuă achiziționarea u- 
nor pelicule nereprezenta
tive pentru cinematogra
fia indiană. „Mama India" 
— film cu adevărat în 
măsură să dovedească 
aptitudinile celei de-a șap
tea arte de a 
vorbi despre ' ’ ““

Cronica 
nei țări imen
se — a ră- " * — ' ~‘ 
mas o frumoasă amintire, 
o inițiativă inexplicabil 
abandonată.

In filmul „Omul și fia
ra" scenariștii au imagi
nat un soi de basm orien
tal despre un splendid 
stăpîn (bun, curajos, con
știent de răspunderile pe 
care le are potrivit sta
tutului de conducător al 
obștei) și un tigru antro
pofag, care 
oamenii de 
locului. Ce-i 
țîa superbei 
te lipsită de

terorizează 
prin părțile 
drept, evo’lu- 
fe'line nu es- 
spectaculozi-

tate, dar s-au mai văzut 
destule filme de știință 
popularizată pe această

temă. Dacă lucrurile se 
desfășoară „viu și natu
ral" în documentare, aici 
ele primesc un indezi
rabil gust de artificiu, de
oarece confruntările din
tre animalul vărgat și 
vajnicul stăpîn sînt a- 
malgamate, în baza unei 
,__ , r rețele neferi

cite. din cadre 

fi.mului XL™.’1 
glei. Peste e- 
le s-a mai 
ceva exoticturnat cite

din ale etnografiei. J
Nici povestea de dra- ț 

goste nu poate lipsi, iar î 
celelalte amănunte ale ac- i 
țlunii sînt de minimă re- I 
zistență. In tradiția soli- f 
dă a filmelor indiene, ha- ) 
ppy-cnd-ul are loc și aici, 1 
deși nici o clipă nu am 4 
crezut că filmul s-ar pu- ? 
tea încheia altfel. Basmul j 
se încheie, deci, în spiri- î 
tul tiparelor. ?

Filmul „Omul și fiara", T 
este un divertisment fa- A 
cil pe care toată lumea E 4 
vizionează pe propria ss ? 
răspundere. 1

C. ALEXANDRESCU
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Vizita
Nicolae

de lucru a tovarășului 
Ceaușescu în județul Olt

/Urmare din pag. I)
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Orchestra simfonică din 
Constanța (I). 18,00 Mo
zaic cultural-artistic 
sportiv. Sport: Finala 
Campionatului euro
pean de baschet mascu
lin de la Praga (repriza 
a Il-a). La ora 15,00 — 
transmisiune directă de 
la Paris : Finala de sini- 
plu femei n turneului 
internațional de la A- 
rena Roland Garros.
18.15 Imagini din Sue
dia — reportaj. 18,35 
Săptămîna politică. 
18,50 1001 de seri, 19,00 
Telejurnal. 19,20 Călă
torie prin tara mea. Pe 
Argeș în sus—reportaj. 
19,45 Teleenciclopedia.
20.15 Film serial. Dal
las. Episodul 10. 21,10
Fotbal: R.P. Ungară — 
Anglia. Transmisiune 
directă de la Budapes
ta. Repriza I. 21,45 Te
lejurnal. 22,00 Fotbal: 
R.P. Ungară — Anglia. 
Repriza a Il-a. 22,45 
Studioul șlagărelor.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Spaniolii de 
modă nouă; Republica: 
Zbor planat; Unirea: O- 
mul și fiara (I—II).

LONEA: Fata morga
na.
' ANINOASA: Labirin

tul.
VULCAN: Luceafă

rul: Zbor planat.
LUPENI — Cultural s 

Omul și fiara, I-II; 
Muncitoresc: Cazul
Gorgonova. I-II.

URICANI: Libera,
dragostea mea.

TV

8,40 Teleșcoală. 9,00 
Teatru TV: Iuliu Cezar, 
de William Shakespea
re. Producție a televi
ziunii engleze BEC. 
12,00 Concert educativ.

suba-nsamble auto — mo
dernă unitate a industriei 
noastre constructoare de 
mașinj inaugurată în toam
na anului 1979. Directorul 
unității înfățișează preo
cupările și rezultatele ob
ținute de tînărul colectiv 
de muncă.

După Vizitarea 
derii. tovarășul 

Și 
Elena /Ceaușescu 
bătut într-o mașină des- 
cliisă noul centru civic al 
localității în perimetrul 
căruia au fost înălțate în 
ultimii ani numeroase 
bîccun de locuințe Și o- 
biectivc social-cullurale 
ce preliguiează, alături de 
unitățile economice și a- 
grlcole apărute pe harta 
comunei, profilul unuia 
dinlire> viitoarele orașe În
floritoare ale patriei.

In continuare, se străba
te din nou localitatea că
tre casa părintească a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. De-a lungul 
traseului,- străbătut într-o 
mașină descoperită, secre
tarul general al partidului 
a fost salutat cu deosebi
tă dragoste de mii 
cuitori ai comunei, 
și vîrstnici, țărani 
ratori și muncitori, 
l-au ovaționat pretutindeni 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scandîndu-i nu
mele cu dragoste și 
pect, 
cest 
de-al 
te al

Ua ____
părin tească. In dreptul ei 
o lîntînă rustică, cu apa 
rece și bună, denumită 
de localnici „Fîntîna lui 
Moș Andruță1*, a fost ri
dicată în memoria tatălui 
secretarului general ai 
partidului.

Este un Ioc de neșterse 
amintiri. In modesta casă 
țărănească, străjuită de 
coroanele nucilor și teilor 
bătrîni ,a văzut lumina 
zilei cel care avea să de
vină în conștiința țării un 
strălucit exemplu de slu
jire eu abnegație și 
strămutată credință 
munislă a partidului și po
porului, a cauzei socialis
mului și

Tovarășul N 
examinînd . Ceaușescu, și 

Elena Ceaușescu 
dreptat apoi spre cimitirul 
comunei, 
înmormîrțtați , 
și Alexandra 
Tovarășul 
Ceaușescu
Elena Ceaușescu depun cîte 
o coroană de flori, păs- 
trînd, după diitină străbu
nă, un moment de recule
gere.

In continuare, se vizi
tează cîteva terenuri ale 
C.A.P. Scornicești, cultivate 
cu plante de nutreț, în 
scopul asigurării, din re
surse proprii a unei baze 
furajere corespunzătoare 
cantitativ și calitativ pen
tru animalele din cadrul 
sectorului zootehnic al 
cooperativei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu ministrul de resort 
și cu specialiști din agri
cultură, s~a oprit apoi pe 
un lot experimental culti
vat cu mai multe soiuri noi 
de grîu, caracterizate prin 
perioadă de maturizare 
mai redusă, productivitate 
sporită, talie mică și spic 
dezvoltat.

Analizînd cu factorii de 
răspundere din agricultură 
performanțele fiecărui soi 
in parte, -secretarul gene
ral al partidului a recoman
dat. să se procedeze 1a. o se-

Șl 
din

Ceaușescu

ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile județului.

După ceremonia primirii, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena C< au.șesc u au fost 
invitați'să viziteze cîteva 
<iin unitățile agricole 
termele de producție 
zona comunei Vișina.

Primul popas a fost făcut 
la Complexul de îngrășare 
a tineretului taurin Vișina 
al Întreprinderii agricole de 
slut Corabia, unitate dis
tinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I, pentru rezultatele 
bune obținute în produc
ția de grîu și soia.

Apreciind rezultatele bu
ne obținute de zootehniștii 
de aici, tovarășul 
Ceaușescu a cerut 
de conducere din 
cit.și specialiștilor 
nister să asigure 
cantitate de furaje nece
sară unei hrăniri corespun
zătoare a animalelor, prin 
însămînțarea unor supra
fețe întinse cu furaje în 
a doua cultură, să foloseas
că cu maximă eficiență 
cocenii de porumb, cele
lalte resturi vegetale.

Au fost vizitate cîteva 
din adăposturile de anima
le. Cei prezenți au mulțu
mit secretarului general al 
partidului pentru indicați
ile date și s-au angajat să 
le traducă în viață, pentru 
obținerea unor producții 
agrozootehnice tot mai ri
dicate.

La C.A.P. Vișina, urmă
torul obiectiv vizitat, au 
fost prezentate loturi cu 
diferite culturi — porumb, 
soia, floarea-soarelui, ma
zăre, unde se experimen
tează o densitate mai mare 
a plantelor la hectar. A- 
preeiind preocupările . în 
această direcție, 
secretarul general al parti
dului a cerut ca experien
ța bună dobîndită să fie 
extinsă și generalizată pe 
suprafețe cît mai mari, în 
vederea obținerii unor spo
ruri substanțiale de pro
ducție la hectar.

In continuare, tot la 
Vișina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat o zonă din cadrul com
plexului de irigații Sado
va—Corabia, 
stadiul culturilor de grîu 
și orz și al pregătirilor 
pentru campania de sece
riș.

Elicopterul prezidențial 
se îndreaptă apoi către ur
mătorul obiectiv înscris în 
traseul vizitei — comuna 
Scornicești, așezare ce a 
serbat nu de mult 400 de 
ani de atestare documen
tară și care a intrat in le
topisețele țării ca locul 
de naștere al celui care a- 
vea să devină făurarul noii 
Românii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noua prezență a secre
tarului general al partidu
lui în mijlocul locuitorilor 
comunei a constituit pen
tru aceștia, ca Și pentru 
un impresionant număr de 
săteni din comunele înve
cinate un prilej de mîndrie 
și de sărbătoare.

Miilg de cetățeni aflați 
aici îi fac celui mai iubit 
fiu al națiunii și,' deopo
trivă, al acestor străvechi 
plaiuri românești, o pri
mire entuziastă, pe măsu- 

, ra simțămintelor de dra
goste, stimă și adîncă re
cunoștință pe care ei, a- 
lăturî de întregul popor, 
le nutresc față de condu
cătorul încercat al parti
dului și statului nostru.

Se vizitează mai întîi 
întreprinderea de piese Și

întreprin- 
Nicolae. 

tovarășa 
au stră-

tiguroasă a celor t ă
un conținut de mi- 

de 
să 

lor

Nicolae 
cadrelor 
unitate, 
din mi- 

întreaga

de lo- 
tineri 

coope- 
care

res- 
exprimîndu-și în a- 
mod recunoștința 
avea din nou oaspe- 
meleagurilor natale, 
scurt popas în casa

ne- 
co-

păcii.
i c o 1 a e 

tovarășa 
s-au în-

N
Și

unde sînt 
Andruță 

Ceaușescu.
i c o 1 a e 

tovarășa

lecție 
re au 
nimum 50-60 boabe 
grîu la fiecare spic și 
se extindă cultivarea 
pe suprafețe cît mai mari.

Revenind în centrul 
Scorniceștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas bun de la locuitorii 
comunei urîndu-le multă 
sănătate și fericire, noi 
succese în dezvoltarea agri
culturii, în toate domeni
ile de activitate.

Vizita de lucru continuă 
în municipiul Slatina.

Adine recunoscători tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul permanent 
acordat întreprinderii lor, 
metalurgiștii din Slatina au 
făcut o entuziastă primire 
secretarului. general al 
partidului, exprimîndu-și 
bucuria nețărmurită pentru 
această nouă întîlnire, me
nită să stimuleze: noi efor
turi creatoare pentru dez
voltarea și modernizarea sînt înfățișate o serie de 
producției, pentru perfec
ționarea întregii activități 
economice.

O machetă așezată la in
trarea în întreprindere în
fățișează etapele de 
voltare ale acesteia.

Secretarul general

acest sens cu îndrăzneală, 
tehnologiile cele mai po
trivite.

Despărțindu-se de harni
cii metaiurgiști, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat călduros, urîndu-le 
noj succese în întreaga ac
tivitate pe care o desfășoa
ră.

Vizita de lucru a conti
nuat la întreprinderea de 
utilaj alimentar, alt im
portant obiectiv construit 
în ultimii ani ta munici
piul Slatina. In centrul 
dialogului pe care secre
tarul general al partidului 

,1-a avut cu membrii con
duced, cu muncitorii și 
specialiștii, s-au aflat pro
bleme de deosebită însem
nătate pentru dezvoltarea 
actuală și viitoare a aces
tei tmere unități construc
toare de mașini.

In principalele sectoare 
de fabricație, secretarului 
general al partidului îi

dez-

Secretarul general al 
partidului a fost informat, 
între altele, despre noua 
tehnologie românească pe 
baza căreia se obține alu
miniu de înaltă 
(99,99 la sută), 
du-se, astfel, la importul 
unei licențe costisitoare.

Informat asupra proble
melor pe care le comportă 
extinderea unităților de 
prelucrare a aluminiului, 
tovarășul N i c o 
Ceaușescu a cerut să 
losească cu mai 
chibzuință spațiile 
existente între întreprin
derea de aluminiu și cea de 
produse cărbunoase.

In continuare, gazdele 
invită pc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, să viziteze 
hala nr. 9 unde se expert- pentru 
mentează conducerea 
coselor tehnologice 
microprocesoare.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat încă o dată 
să se urmărească îndea
proape căile reducerii con
sumurilor de energie e- 
lectrieă, abordîndu-se în

puritate 
renunțîn-

1 a e 
se fo- 
multă 
li bere

pro-
cu

a-
perspecti vele 

ac-

a e
pe

tehnologii moderne, care 
influențează direct crește
rea producției, ridicarea 
calități ei.

Gazdele prezintă, în 
celași timp,
dezvoltării unității în 
tualul cincinal.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a felicitat
muncitorii și specialiștii 
întreprinderii pentru re
zultatele obținute și Ie-a 
cerut să-și intensifice e- 
forturile pentru realizarea 
unor oțeluri cu proprie
tăți similare celor inoxi
dabile.

Ultimul obiectiv înscris 
pe itinerariul fructuoasei 
vizite de lucru. întreprin
să. vineri, in județul Olt, 
de secretarul general al 
partidului, t-a constituit 
Întreprinderea textilă din 
Slatina. I

Au fost vizitate prtacl- 
de producție 
N i c o la e 
apreciat a ti
se depune 

efieicn-

palele secții 
Tovarășul

Ceaușescu a 
vilati’a care 
pe linia ridicării
ței și a recomand it să se 
depună eforturi 

ridicarea 
de valorificare ■ 
ilor prime, pentru utiliza
rea cît mai deplină a ma
șinilor, pentru ridicarea 
randamentului lor.

După încheierea 
tovarășul N i co 
Ceaușescu a felicitat 
rul colectiv urîndu-i 
succese in muncă.

a

sporite 
gradului 
mu ieri-

vizitei,
1 a e 
fină- 

noi

Marea adunare

(Urmare din pag. I)

lut Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvin- 
tul. Este o atmosferă vi
brantă, de puternie entu
ziasm. Se scandează neîn
trerupt „Ceaușescu —- 
P.C.R.!“, Ceaușescu și po
porul !“.

Intîmpinaf cu ovații și 
urale, ;a cuvîntul secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușeșco.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost

u

tr-o atmosferă sărbătoreas
că.

In această ambianță de 
puternică vibrație patrio- 

Nicolae 
tovarășa 

iau 
bun

tică,- tovarășul 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu își 
un. călduros rămas 
de la gazde, de la locui
torii județului Olt.

Locuitorii Slatinei* pre
zenți la ceremonia plecă
rii au ovaționat îndelung 
pe secretarul general al 
partidului, dînd glas hotă- 
rîrii unanime a tuturor 
locuitorilor județului Olt 
de a face totul pentru 
transpunerea în viață a

urmărită cu deosebit inte- sarcinilor ce le revin, de 
res și subliniată 
tate rînduri de
puternice, o’-âții

Adunarea iu. s

I Mersul autobuzelor
; valabil de la 1 iunie 1931 la 22 mai 1982

■: , SOSIRI IN PETROȘANI

î Hațeg — Petroșani 7,57.;, 17,57 ; 18,57 ; 20,57 ; 21.27.
î Lupeni — Petroșani — Brad 6,00.
î Deva — Simeria — Tg. Jiu 19,00.
ș Baia de Fier — Petroșani. 8,28.
• Tg. Jiu — Hațeg — Caransebeș 9,09.
î Deva — Hunedoara — Petroșani - - Tg. Jiu 9,20.
: Caransebeș —» Hațeg — Petroșani 9.32.
î Tg. Jiu — Petroșani — Hunedoara — Deva 9,39.
: Orăștie — Hațeg — Petroșani 9,42.
i Sebeș —• Hațeg . — Petroșani 10,42,
Ș Brad — Hunedoara — Lupeni 10,52,
Ț Cîmpeni — Deva — Petroșani 11.49, -

Tg. Jiu — Petroșani — Hunedoara — Deva 13,09.
: Drobeta-Turnu Severin ‘— Petroșani 13,27.
! Deva — Simeria — Petroșani 14.13.
: Lupenj — Petroșani — Hunedoara — Brad 16,00.
î Brad — Hunedoara — Lupeni 16,15 
ț Tg, Jiu — Hațeg — Caransebeș 16.52. 
j Tg. Jiu — Petroșani — Simeria — Deva 17,09.
} Tg. .Joi . - Hațeg — Deva 17,40. ;
• Brad — Simeria — Lupeni 19,34. * ?
\ 5

plecări din petroșani ?

Petroșani — Hațeg 4.00; 5,00; 5,40; 8.20'; 17,00. ?
Lupeni — Petroșani — Brad 6,05 j
Deva — Hunedoara — Hațeg — Tg. Jiu 8,24. î
Petroșani — Hunedoara — Brad 8,50. :
Deva — Hunedoara — Petroșani — Tg. Jiu 9,25. ;
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Caransebeș 9.19. 1
Tg. Jiu — Petroșani — Hunedoara — Deva 9,44. :
Brad — Hunedoara — Petroșani — Lupeni 10,57. j 
Petroșani — Simeria — .Orăștie 12,30. |
Petroșani — Hațeg — Caransebeș 1'3,00. |
Tg.-Jiu — Hunedoara — Deva 13,14. ?
Petroșani — Hațeg . — Cîmpeni 13,55. j
Petroșani — Simeria — Sebeș 15,00. |
Petroșani — Baia de Fier 15,00. ș
Petroșani — Tg. Jiu — Drobeta-Turnu Severin 15,30. I 
Petroșani — Simeria — Deva 15,45. 8
Lupeni —7 Petroșani — Hunedoara — Brad 16,20. .
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Caransebeș 16,57. :
Deva — Simeria — Petroșani — Tg.-Jiu 17,14. |
Tg. Jiu — Hunedoara — Deva 17,45. :
Brad — PeToșani — Lupeni 19,39 |

j

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Zenecan 
Vasile, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani, Se 
declară nul. (528)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Amo- 
răzeanu Lucian, eliberată 
de I.R.I.U.M. Petroșani, 

Se declară nulă. (529)

ANUNȚ DE FAMILIE

în repe- 
aplauze 

și urale.
;it în

- a-și aduce o contribuție 
sporită la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe țrep-, 
te tiot mai înalte de civili
zație și progres.

CONDUCEREA, întregul colectiv al 
riî de tricotaje Petroșani este alături 
Bercia, greu încercată prin dispariția 
a celei care a fost

BERCIA MARINELA.
Sincere condoleanțe.

întreprinde- 
de familia 

fulgerătoare
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