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Nicolae
Partidului

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 

> Comunist Român, sîmbătă, 15'mai, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat Raportul, privind u- 
tilizarea mașinilor, utilajelor și instalați
ilor din industrie, construcții și transpor
turi in trimestrul I 1982.

Comitetul Politic Executiv a constatat 
că, în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, indicele de utili
zare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
realizate în primul trimestru .din acest an 
a crescut într-o serie de sectoare, îndeo
sebi în unitățile Ministerului Industriei 
Metalurgice, în profil teritorial 24 de ju
dețe înrcgiștrînd indici superiori celor 
obținuți pe ansamblul industriei republi
cane. " !

Din analizai datelor raportate de între
prinderi, centrale și ministere s-a consta
tat, însă, că în primul trimestru al aces
tui an s-au manifestat unele deficiențe în 
ceea ce privește încărcarea judicioasă a 

-unelte, a instalațiilor și utila je- 
lor, fapt care a făcut ca pe ansamblul in
dustriei republicane să nu fie îndeplinit 
indicele planificat de utilizare a fondului 
de timp maxim disponibil.

Comitetul Politic Executiv a criticat mi
nisterele pentru faptul că o serie de ma- 
șini-unelte de bază, instalații tehnologice, 
capacități de producție, utilaje de cons
trucții, mijloace de transport nu sînt încă 
folosite la întreaga lor capacitate. Ca ur
mare, s-a cerut tuturor factorilor 'de răs
pundere din economie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru eliminarea grab
nică a acestor stări de lucruri și recupera
rea neintirziată a rămînerilor în urmă.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor, centralelor industriale, 
tuturor unităților economice să ia cele 
mai hotărîte măsuri pentru a asigura fo
losirea rațională, completă, a tuturor ca
pacităților de producție de care dispune 
in prezent economia noastră națională, 
pentru sporirea indicilor de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor, redistribuirea u- 
tilajelor nefolosite și utilizarea judicioasă 
a suprafețelor productive construite. Au 
fost stabilite, totodată, sarcini și măsuri 
concrete pentru efectuarea ia timp și in

mod corespunzător a reparațiilor curente 
și capitale, Îmbunătățirea Întreținerii și 
execuției reparațiilor planificate, asigura- ; 
rea pieselor și subansamblclor de schimb 
necesare procesului tehnologic, pentru 
reintroducerea in circuitul productiv a 
tuturor utilajelor nefolosite.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat un raport pri
vind situația protecției muncii pe anul 
1981. Activitatea de protecție a muncii, 
desfășurată in cursul anului trecut, a a- 

vut ca obiectiv central realizarea măsurilor 
din programul aprobat de conducerea de 
partid și adoptat de Congresul al II-lea 
al consiliilor oamenilor muncii din luna 
iunie 1981. Pentru prevenirea accidente
lor și îmbunătățirea condițiilor de muncă 
au fost alocate fonduri in valoare de 
2549,2 milioane lei, cu 193,5 milioane mai 
mult decîț în anul precedent. Problemele 
protecției muncii au făcut sistematic P- 
biectul dezbaterilor în plenare și ședințe 
de birou ale organelor județene de partid 
și sindicat, în consiliile de conducere ale 
ministerelor și în consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi. Au fost luate 
măsuri în scopul îmbunătățirii activității 
de prevenire a accidentelor, creșterii răs
punderii personalului de conducere și e- 
xecuție pentru respectarea strictă a teh
nologiilor de lucru și- a normelor de pro
tecție a muncii, întăririi ordinii și disci
plinei la țoăte locurile de muncă.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, 
deși s-au obținut unele rezultate pozitive 
în domeniul protecției muncii în anul 1981, 
ele nu sînt încă pe măsura eforturilor pe 
care partidul și statul nostru le-au făcut 
și Ie fac pentru ridicarea continuă a ni
velului tehnic în toate ramurile de activi
tate, pentru perfecționarea proceselor teh
nologice, pentru o cît mai bună organiza
re a producției și a muncii, pentru 
nătățirea calificării și specializării 
naiului muncitor.

. Se înregistrează încă un număr 
tificat de accidente, datorate 
nerespectării tehnologiilor de
și a instructajelor de. lucru, indisciplinei, 
neglijenței și lipsei de răspundere în în
deplinirea atribuțiilor de serviciu de că
tre personalul de conducere și de execuție.

îmbu- 
perso-

nejus- 
indeosebi 
producție

roșu
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, în zilele 
de 14 și 15 mai, la Comite
tul Central al partidului a 
avut loc o consfătuire pe 
probleme de industrie și a- 
gricultură, în cadrul căreia 
s-a procedat la o analiză 
aprofundată a activității în 
aceste sectoare de bază a- 
le economiei naționale, în 
vederea realizării, în con-

diții superioare de calitate 
și eficiență, a prevederilor 
planului de stat pe anul 
în curs și pe întregul cin
cinal.

La consfătuire au parti
cipat membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R.

De asemenea, au parti
cipat primii secretari, se
cretari cu probleme eco
nomice și secretarii cu 

. probleme agrare ai comi
tetelor județene de partid, 
miniștri, conducători ai u-

nor organe centrale de 
stat, directorii direcțiilor 
agricole județene, pre
ședinții uniunilor județe
ne ale" cooperativelor agri
cole de producție, repre
zentanți ai unor organizații 
de masă și obștești, activiști, 
specialiști din 
menii.

înscriindu-se pe 
consultărilor 
ale tovarășului 
Ceausescu cu cadrele

diferite do-

linia 
permanente 

Nicolae 
de

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va efectua o vizită oficială 
de prietenie în Republică Arabă Siriană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar tenie în Republica Arabă Siriană, la in- 
general al Partidului Comunist Român, vitația secretarului general al Paj-tidu- In. LZ "X o z-, A — oi U . ol - ■' T1.TA.4-r-« ,-A 1 . : A’ w.r» #4-
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua o vizită oficială de prie-

lui Baas Arab Socialist, Hafez. Al Assad, 
președintele Republicii Arabe Siriene, 
în ultima decadă a lunii mai a.c.

■■'s

Brigada condusă de 
Coifttantin Cosma de 
la I.M. Petrila a depășit 
constant productivitatea 
muncii cu 10 la sută, 
menținîndu-se în frun
tea întrecerii socialiste 
pe mină

------- ................................... ........ ......... ........
Luna manifestărilor politico-ideologice,

culturale, educative și sportive din Valea Jiului
-II ■■■ .   .im..................   —. ......... .  —

„Laudă omului muncii 
si creației sale“(Continuare in pag. a 4-a)

DIAMANTUL DiN PĂDURE
de șantiere Petroșani

fi
la 
de

aprecieri și pe li-

In cluburile -sindicate
lor, casele de cultură și 
căminele culturale din 
Valea Jiului, s-a deschis, 
ieri Luna manifestărilor 
politico-ideologice, cultu
rale, educative și sportive, 
organizată sub egida Con
siliului municipal de edu
cație politică și cultură

socialistă sub genericul 
„Laudă omului muncii și 
creației sale". Această im
portantă acțiune, intrată 
în tradiția cultural-edu- 
cativă a Văii Jiului. își 
propune să valorifice în
treg potențialul din acest 
domeniu, oferind oameni
lor muncii un bogat e- 
vantai de forme și metode 
destinate perfecționării 
moral-politice și profesio
nale, petrecerii timpului 
liber în modalități atrac
tive și utile. în instituțiile 
de cultură au avut loc 
dezbateri care au eviden
țiat contribuția unor ast
fel de manifestări, nemij
locit legate de viața 
nomică și socială, la 
făptuirea programului 
ducațional a]

Sint locuri pe care, cu 
trecerea timpului, curio
zitatea te îndeamnă să 
le revezi. Q revenire plă
cută, o revenire, necesară, 
așa cum este în cazul 
microcarierei de la Obo- 
roca, aparținind secto
rului X de la I.M. Lupeni.

Am parcurs din nou — 
după un an — drumul 
spre Oboroca cu unul din 
„mastodonții" ce deser
vesc cariera. „Ghidul" nos
tru, un tinăr volubil, Io
sif Nicolae, dovedește ex
celente aptitudini nu nu
mai de povestitor, dar și 
de conducător auto, așa 
cum de altfel cere acest 
drum spre înălțimi. A- 
jungem la microcarieră 
tocmai cind inginerul A- 
lexandru Naidin dă co
manda de trecere la des- 
copertare, planul zilei 
ind depășit (încă de 
ora 12) cu peste 100 
tone !

Pentru amatorii 
i fotbal se impune o

cizare: nu e nici o gre
șeală, șeful microcarie- 
rei este unul și același cu 
fosta extremă stingă a

Petroșani. Exce- î 
și disciplinatul a- I

Baza proprie de producție — 
investiție care trebuie urgentată
Ea Grupul

■ în acest an, colectivului 
de constructori din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.II, îi revin 
sarcini deosebite, mai. 
mari decît în anul trecut, 
în localitatea reședință ă 
municipiului vor trebui 
construite 360 de aparta
mente, iar în Lupeni și 
Petrila alte 226 de aparta
mente. Pe lîngă acestea în 
planul anual sînt prevă
zute și aIte importante o- 
biective tehnico-edilitare 
și lucrări de sistematiza
re. Pentru realizarea a- 
cestui volum sporit de in
vestiții se impuneau încă 
din primele luni de activi
tate măsuri energice pen
tru lichidarea lipsurilor, 
a neajunsurilor oare au 
generat în anii trecuți ră-

Jiului 
lentul și u.iscipiniu.iu.1 u- .- 
tacant, de pe vremuri, al j 
Jiului, se bucură de a- 1 
celeași aprecieri și pe li- { 
nie profesională. „A fă
cut din noi, oamenii pe1 
care ne conduce, o adevă- , 
rată familie, iar din mi- - 
crocarieră un loc în care | 
plăcerea de a munci are 1 
rezultatele cele mai fi-’ 
rești". Aprecierile apar- j 
țin tuturor celor care lu- 1 
crează cu energie și hotă- l 
rire la valorificarea „co- 1 
morii de-sub Oboroca".) 
Fie că este vorba de) 
minerii artificieri Petru
Făgăraș, Ion Stan și Fă- \ 
nică Pâtrașcu sau exca- 
vatoriștii și buldozeriștii
loan Alexandru TATAR ț 

de-------------------------------i
pre- tCbnTlnuart tn pag. a 2-aj ) ... -........
___ _______ mineri' în urmă, îndeosebi

tanță valorică de 5 130 mii 
lei față de sarcina din 
plan.

Nerealizarea sarcinilor 
de plan pe^primele patru 
luni se datorește în prin
cipal acelorași cauze ca și 
la începutul anului trecut, 

la nivelul Grupului con- Forța de muncă, îndeosebi 
tinuă să se mențină însă 
nesatisfăcătoare. Atît la 
producția globală cît și la 
cea netă, planul de inves
tiții a fost realizat doar în 
proporție de 87 la sută. 
N-a fost realizată produc
tivitatea muncii. Cheltuie
lile la 1000 lei producție 
globală planificate au fost 
depășite cu peste 8 lei, ne- 
realizîndu-se astfel benefi
ciile. Chiar și în luna a- 
prilie-, cînd condițiile de 
climă au permis b * • mai 
bună desfășurare a lucră-

■ rilor s-a înregistrat o res- 1

la. planul fizic, dar și la 
alți indicatori ai activității 
economice, cum sînt pro
ductivitatea muncii și utili
zarea timpului de lucru 
pe șantiere.

După patru luni, situa
ția economico-financiară

cea calificată, nu este a- 
sigurată. la' nivelul sarcinii 
planificate.

Pe de altă parte, deși 
se știe (de mai mulți ani 
phiar !) că una din condi
țiile hotărîtoare pentru 
încadrarea în “cheltuielile 
planificate' și realizarea 
productivității muncii pe 
șantiere o constituie dez
voltarea bazei proprii de 
preparare a betoanelor și

Viorel STRAUT

eco-i 
în- 
e* 

partidului, 
la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității. i- 
deologice și politico-edu
cative, de formare și edu
care revoluționară. I il 
încheierea acestor m'iAi- 
festări s-au desfășurat 
spectacole cui tural-edilla
tive și artistice susținute 
de formații de amatori 
înscrise în Festivalul na
țional „Cîntarea României",

(Continuare în pag. O J-aj ■ .■

Productivități 
înalte în abataje

Printr-o puternică mo
bilizare, și folosirea in
tegrală a timpului de lu
cru, brigăzile conduse 
de Ion Divriceanu și Ion 
Benciu, au sporit pro- 
ductivitățile în abatajele 
cu tehnologie clasică 
care le exploatează 
peste 1000 kg pe post, 
cu rezultate bune se 
serie și brigada de 
pregătiri condusă de Du
mitru Tămîrș. Datorită 
acestor productivități i- 
nalte, producția sectoru
lui I de la I.M. Lupeni 
— din cadrul căruia fac 
parte aceste brigăzi — a 

I. ■ euesetit

V

pe 
eu 

Tot 
in
ia
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Angajare comunistă pentru 
redresarea

Adunare» generală a or
ganizației de partid nr. 2D 
de Ia IM. Paroșeni a a- 
vut loc sub semnul anga
jării comuniștilor în frun
tea acțiunilor de redresare 
a producției de cărbune. 
Trebuie să facem aici • 
precizare s colectivul, de 
muncă din eadrul sectoru
lui II nu și-a îndeplinit în 
perioada care a trecut 

sarcinile 
de tone, 
făcut ca 
comuniștilor 

care au participat la dis
cuții să fie critice și auto
critice, cu adresă precisă 
îa membrii de partid care 
nu și-au îndeplinit sarci
nile încredințate. Totoda
tă, s-au făcut propuneri 
valoroase pentru îmbună
tățirea activității de ex
tracție (măi buna organi
zare a muncii, folosirea 
timpului de lucru la front, 
eliminarea defecțiunilor e- 
iectromecanice etc.), ceea 
ce a conferit adunării ge
nerale caracterul unui util 
și binevenit dialog de lu
cru. Fără a avea pretenția 

■ de a consemna toate pro
blemele dezbătute, iată cî
teva din referirile făcute 
de comuniști, cîteva pro
puneri care vizează înde
plinirea, începînd cu a 
doua jumătate a lunii în 
curs, a sarcinilor de plan . 
la producția de cărbune.

— Prea multă indulgen
ță se manifestă încă față 
de cei care nu-și îndepli
nesc sarcinile încredința
te Apoi trebuie să se or
ganizeze mai bine aprovi
zionarea 
piese de "schimb,

această lună 
plan cu 2630 
cest lucru a 
tervențiile

di n 
de 
A- 
in-

producției de cărbune
îmbunătățită plasarea pos
turilor în abataj. începînd 
cu a doua jumătate a lunii 
mal, avem condiții ciptime 
de realizare zilnică a sar
cinilor de plan și de recu
perare a minusului, Mă 
angajez ca împreună cu 
brigada pe care • conduc 
să ne înfăptuim exemplar 
sarcinile zilnice de plan 
(loan Istrate, miner șef de 
brigadă).

—• Este necesar ca 
membrii de partid, 
veghem m®i bine la . 
dul cum se folosește tim
pul de lucru în subteran.

noi, 
să 

mo

lllItlIIIlIIKIIIIIIIIIHII

Viața de partid
i> •.«••■ ■••••■• •«•••an ••>•

cu materiale și 
trebuie

Spun acest lucru deoarece 
mai sînt caturi cînd pri
mirea, predarea schimbu
lui nu au loc la fața lo
cului. Față de cei care nu 
se încadrează în discipli
na muncii, b.o.b. să la 
măsurile corespunzătoare. 
Aș măi ridica, de aseme
nea,’ problema comenzilor 
executate de atelierul me
canic, care nu întotdeauna 
sînt satisfăcute la 
(Gheorghe Tătaru).

—• Intrucît fluxul 
transport din panoul 
de la complex este 
lung (peste 120 m) vin cu 
propunerea să mai montăm 
pe acest flux o stație. Tot 
în vederea îmbunătățirii 
procesului de extracție, 
mai propun ca stația 
pompe să fie mutată 
aproape de bloeul V 
Chiosaj.

— Este în puterea 
munițiilor, a întregului

timp

de 
VII, 

prea

de 
mai 

(loaD •

co-

colectiv să redreseze pro
ducția de cărbune înce
pînd cu această lună. Este 
însă necesar ca fiecare 
membru de partid să ac
ționeze cu mai multă res
ponsabilitate în realizarea 
sarcinilor încredințate (Pe
tru Manea).

Comuniștii Mihai Băr- 
băoaru șl Petru Tudor 
s-au referit în cuvîntul lor 
la prezența la adunările 
generale, la faptul că la •- 
ra actuală sectorul dispune 
de capacități de producție 
pentru a se realiza sarci
nile de plan. Prezentarea 
deschisă, cu simț de răs
pundere a acestor aspecte 
precum și a altora care 
vizează sporirea produc
tivității muncii pe post, 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, a lucrărilor mi
niere, reducerea cheltuieli
lor materiale sînt, cu prio
ritate. pe agenda de lucru 
a biroului organizației de 
bază nr. 2D, a comitetului 
de partid de la sectorul II.

Ne-am oprit numai asu
pra cîtorva aspecte care 
demonstrează faptul că a- 
colo unde adunarea gene
rală a organizației de 
partid creează cadrul unor 
dezbateri principiale, la o- 
biect, unde sînt combătute i 
superficialitatea și lipsa 
de răspundere, se poate 
vorbi de o participare e- 
xemplară a întregului co
lectiv, în frunte cu comu
niștii, la realizarea sarci- 

1 nilOr de plan. Numai ac- 
ționînd in acest mod, efi
ciența adunării generale 
se va regăsi, în ultimă ins
tanță, în sporirea produc
ției de cărbune.

Constantin GRAURE

Baza proprie de producție
(Urmare din pag 1/

’ n prefabricatelor, acestei 
baze nu i s-a acordat a- 
tenția cuvenită. La S.U.T, 
Livezeni în primul trimes
tru al anului s-au realizat 
cu 2 739 mc betoane 
mortare mai puțin 
sarcina planificată, 
s-au asigurat la 
planului nici 
de 
du-se cu ușurință și 
condamnabilă 
„metoda' 
de parcurs unor conducă
tori auto care nu-și fac pe 
deplin datoria, utilizînd 
mult sub capacitate mij
loacele de transport

La ora actuală există un 
important volum jie lu
crări de investiții din 1982 
pentru care nu s-au asi
gurat încă — deși ne a- 
flăm aproape la jumătatea 
anului — condiții de 
nanțare-decontare.

Datorită faptului că nu 
6-a acordat din timp, 
nivelul conducerii grupu
lui de șantiere, atenția cu
venită corelării sarcinilor 
de plan valorice cu cele 
fizice, se pune de pe acum 
sub semnul întrebării res
pectarea planului punerii 
în funcțiune la cel mai 
important capitol — apar
tamentele anului 1982.

Dacă la toate acestea

Și 
decît 

Nu 
nivelul 

mijloacele 
transport, practicin - 

o 
nepăsare, 

de a semna foi

fi

la

adăugăm și menținerea u- 
nor deficiențe în privința 
calității lucrărilor execu
tate, ne putem face o ima
gine despre situația exis
tentă pe plan economic la 
nivelul Grupului de șantie
re Petroșani,

In aceste condiții — și 
cu atît mai mult cu cît 
într-o perspectivă apropia
tă se prevede o nouă creș
tere a volumului de lu
crări — se impune în pri
mul rînd punerea în func
țiune a bazei proprii de 
producție de la Livezeni. 
Stadiul de execuție a a- 
cestei unități este destul 
de avansat. Termenul de 
punere în funcțiune — 30 
septembrie a.c. — „poate 
și trebuie să fie devansat" 
după cum ne-a relatat la 
fața locului șeful acestei 
lucrări, ing. Dumitru Ale
xandru. Atelierul pentru 
confecții fier-beton, linia 
de turnare și tratare ter
mică a prefabricatelor, de
pozitul de produse finite, 
stația de aer comprimai și 
încălzire, postul de trans
formatoare și celelalte do
tări ale modernei baze de 
producție Livezeni sînt în 
faze foarte avansate de e'- 
xecuție. Mai sînt de fina
lizat, practic, doar cîteva 
din obiectivele secundare 
— platforma depozitului 
de produse-finite și grupul

administrativ - gospodăresc. 
Dar cu o singură formație 
de dulgheri, cițiva zidari 
și fierar-betoniști și două 
echipe de aecalificați rit
mul lucrărilor nu poate fi 
altul decît cel înregistrat, 
adică prea lent, sub orice 
așteptări.

Este necesar să se înțe
leagă că punerea în func
țiune, dezvoltarea ' bazei 
de producție constituie o 
problemă prioritară. Este 
necesar să se treacă în cel 
mai scurt timp la execuția 
în ritm mai susținut a a- 
cestei lucrări.

(Urmare din pag. 1)

ornăm
• TEATRU. Formația de 

teatru a artiștilor amatori
t

^-uu W «I Uj.UW
din Petroșani prezintă as
tăzi. la ora 18, în sala 

I Casei
tacol

*
*

populație. In Petroșani t 
unitatea „Blănărie" s-a 
mutat pe strada dr. Petru 
Groza (vis-ă-vis de com
plexul de alimentație pu
blică „Minerul"); In Petri- 
la» „Croitoria" (pentru fe
mei) din cartierul 8 Mar
tie funcționează Intr-un 
nou spațiu din cartierul 7 
Noiembrie; unitățile „Cea
sornicărie" ți „Foto", tot 
din cartierul 8 Martie, ce 
află acum în cadrul com-

Casei de cultură, un spec-
l cu comedia „Vespa

sian *1 H-lea" de L Di- 
nescu. V
(• ADRESE UTILE, în 

această eăptămînâ Coope- — - ----  ----
ratlvâ meșteșugărească plexului comercial,
.Unirea" a schimbat adre- • COMPLEXUL TU-
ia cîtorva unități de pres- R1STKJ PENTRU TIN»-
■are a serviciilor către RET de ia Valea de Pești

tin:

Pontajuf\la... bar, 
meteahnă pe cale de dispariție I

jt

Vineri 14 mai a.c. îm
preună eu ofițeri și sub
ofițeri din cadrul Ministe
rului de Interne am în
treprins un nou raid-an
chetă prin unitățile de a- 
limentație publică din Pe
troșani. Scopul s depista
rea acelor elemente certa
te cu normele eticii și e- 
chității socialiste, cu pre
vederile Decretului 400, 
cu disciplina muncii, ele
mente care știrbesc presti
giul colectivelor de oa
meni al muncii din care 
fac parte și pe care le su
punem atenției i 
publice. Iată cîteva 
constatările noastre;

opiniei 
i din

Cunoștințe noi 
mal vechi

Autoservirea nr. 12 Ae
roport. "Printre' cumpără
tori intîlnim pe Ștefan Do- 
brescu (de la sectorul 
transport al I.M. Livezeni) 
în salopetă, care, de cum 
ne vede, încearcă să dea 
bir cu fugiții, fiind O 
„cunoștință" a noastră mai 
veche. întrebat ce face aici 
în timpul programului de 

.lucru, ne răspunde sfidă- 
‘ tor: „Am treabă l“. Ce fel 
de treabă avea, ne-am con
vins repede: cumpărase 
o sticlă cu vin I Și asta în 
timpul programului de lu
cru ( Mai poate fi vorba 
de respectarea prevederi
lor Decretului 400 ? Fiind 
recidivist în ale indiscipli
nei, sperăm că, colectivul . 
de oameni ai muncii de Ia 
I.M, Livezeni va lua măsu
rile ce se impun.

Următorul „popas" la 
restaurantul eu autoservi
re „Carpați" ne oferă și 
alte „surprize". în pauza 
de masă a constructorilor, 
printre cei care serveau 
masa i-am întîlnit pe mun
citorii Zoltan și Ludovic 
Szabo de la Șantierul nr. 
1 al T.C.H. care șT-au per
mis să-și „suplimenteze" 
prînzul cu cite o... bere. Pe 
urma, cu alcool „la bord",urroă, cu alcool „la bord' 
înapoi la muncă 4

Minciuna are 
picioare scurte 

Barul de zi „Minerul", 
în timp Ce mii, zeci de 
mii de -oameni lucrează în 
subteran, depun eforturi 
susținute la locurile de 
muncă pentru ' realizarea 
sarcinilor de plan, alții, în

Petre Stîngaciu, Lajos 
Kelemen, Wilhelm Mi- 
clea. Oprea Manda, 

, . Gheorghe Cîra, Iulian
Gheorghiu, Constantin 
Burileanu și loan Pop, 
munca lor este aprecia
tă și recomandată de re
alizările obținute. Dacă. 

ne referim la cele peste 
I 11000 tone de

extrase de la începutul 
I anului la __
i d» la Oboroca, nu pu

tem omite numele celor 
1 care —■ strunind cu pre- 
■ cizie hergheliile de cai-

putere — transportă căr

cărbune

microcariera

bunele de acolo din vîr- 
ful muntelui i Ion Gruia, 
frații Vasile și Zoltan 
Starcz, Vasile Vasian, 
Constantin Prisecaru, Vio
rel Rîrvulescu, Adalbert 
Birtalan, Radu Andrie- 

■ sei și Ion Hanganu.
I-am privit cu admira

ție, poate chiar cu o... 
invidie pe acești oameni. 
Acolo în mijlocul naturii 
„departe de lumea dez
lănțuită" 
ca un tot
a extrage

ei acționează 
Unitar pentru 
(nu chiar din

'■

are numeroși vizitatori în 
acest sfîrșit de săptămînă. 
Ieri au sosit, intr-o ex
cursie de două zile, 90 de 
tineri din Scornicești 
Slatina, judelui Olt. «i

• BALUL PRIMĂVE
RII. Comisia de femei de 
la I.M. Uricani, a organi
zat ieri „Balul primăveri*, 
acțiune care s-a bucurat 
de o largă participare. Au 
răspuns invitației comisiei 
de femei și au petrecut 
împreună ore plăcute la 
sfîrșit de săptămînă, tnl-

persoana lui loan Stan și 
Aurel Toderic (foști m'ah- 
citori la IM. Lonea), Ma
ria Găină (cu contractul 
de muncă desfăcut de 
întreprinderea de tricota
je Petroșani, din cauza ab
sențelor de Ia șerviciu), 
Reghina Doda (mecanic u- 
tilaje S.U.T, Livezeni, 
flată, chipurile în.» 
diu medical), ca și 
Lăzărescu (lăcătuș meca
nic la stația de oxigen a 
Spitalului municipal) în 
loc să depună o muncă u- 
tilă în folosul lor și al so
cietății își pierd timpul în 
tovărășia alcoolului. Ce au 
de zîs părinții ■ acestor ti
neri, familiile lor^despre o 
asemenea atitudine față 
de muncă, despre irosirea 
banilor lor, bani pentru 
care ei nu au muncit ?

Intîlnim la grădinile de 
vară „Minerul" și „Parîn-

a- 
conce- 
Edith

buie să amintim un fapt 
cu totul ieșit din comun i 
la ©ra 14,15 berăria „Carul 
eu bere" Nicolae Stânică 
(meseriaș I la stația CJR. 
Petroșani) l-a „invitat" la 
o bere pe fiul său, Serin 
Stănică (19 ani) și pe~ mi
norul Ștefan Bogdan, elev 
la Liceul industria] nr. 1 
Petroșani,

Avînd în vedere aspec-' 
tele negative întîlnite în 
raidul nostru trebuie să a- 
mintim, că în procesul e- 
ducațional un rol însem
nat îl are atît familia cît 
și școala. Să mai notăm 
că N.S-. trebuia să se afle 
la serviciu la ora respecți- ’ 
vă. De ce nu era ? Pen
tru că, cu o zi în urmă a 
băut cam mult. Probabil 
voia să verifice zicala 

„cui pe cui se scoate". Chiar 
așa să fie ?

La... o
Raid-anchetă

de 
refu- 
înca- 

du-

a-

gul“ pe Gheorghe Ruzsins- 
ki și reșpectiv, Ștefan O- 
prițeseu, ambii cunoscuți 
de organele de miliție ca 
fiind exponențj ai traiului 
parazitar. Primul, recu
noaște singur — trăiește 
și... bea din expediente, al 
doilea este întreținut 
fiica lui, după ce a 
zat nu o dată să se 
dreze în muncă. Nu
rează prea mult clemența 
față de aceste... refuzuri? 

Părinți, profesori și 
e*evf, corlgențl la...

Ora 12,30. Cofetăria „Nu
fărul". O masă „veselă" și 
zgomotoasă ne atrage
tenția. Elevii Ion Prună, 
Melania Sandor și Arlein 
Romicsler (toți trei din a- - . -
nul I Liceul industrial Pe- 3!™ 
troșani), care trebuiau să 
fie _la ora respectivă Ia 
practică la I.M. Dilja, a- 
veau o cu totul altă ocu
pație. întrebați de ce nu 
sînt la practică, ne promit 
că se vor duce. Dar la o- 
ra 13,10 pe primii doi — 
I.M. și MJS. i-am ' întîlnit 
la complexul Parîngul. Așa 
stînd lucrurile, despre mo
dul cum se desfășoară 
practica în unele școli, toa
te comentariile sînt de pri
sos.

Pentru că tot este vorba 
de elevi și... părinți, tre-

La „Carul cu bere" — 
cartierul Aeroport, la una 
din mese, să vezi și să nu 
crezi: patru tineri (lorda- 

. elie Creangă, Nicolae 2a- 
h ari a, Ionel Năstase și Ma
rin Milea) aveau în față 17 
(șaptesprezece) halbe cu 
bere l Și asta doar cu 3 o- 
re înainte de intrarea în 
schimbul III al lui N.Z. și 
I.N. I De Marin Milea, ce 
să mai zicem : așa cum 
recunoaște singur, a lucrat 
eîndva nu-și mai aminteș-_ 
te precis cînd. Acum îl bat 
gîndurile, întrucît s-a plic
tisit de atîta „muncă" în 
Vale, să plece la Sibiu.

Raidul nostru, a scos, 
din păcate, în evidență u- 
nele aspecte negative, as
pecte care trebuie înlătu
rate printr-o muncă edu
cațională permanentă a 
colectivelor din care fac
parte cei vizați, precum Și 
prin forța opiniei publice 

să-și - 
spună cuvîntul ori de cite 
ori este nevoie, în raidul 
nostru, pentru încălcarea 
prevederilor Decretului 
76/1975, a fost sancționată 
cu 3000 de lei amendă os
pătară Margareta Vîlceanu 
de la unitatea „Carul cu 
bere", care a servit un 
consumator aflat într-o 
stare avansată de ebrietate.

Anchetă realizaâ de •; 
Cornel BUZESCU, 
Robert TA VIAN, 

cu sprijinul miliției 
municipiului Petroșani

adîncuri) acest aur ne
gru al munților noștri.

Iar dacă am recurs la 
titlul ce însoțește aceste 
rînduri nu am făcUt-o de
cît pentru a reține fru
moasele cuvinte ale șo
ferului Viorel Pîrvulescu; 
„Pentru noi,- cărbunele a- 
cesta, pe care-1 scoatem 
— nu cu puțrnă trudă 
este un adevărat dia
mant din pădur șa verde".

Privind in jur, 
rină ordinea care 
sistă peste tot, rod 
muncii hotărite și disci-

admi- 
per- 

al

plinate a oamenilor con
duși de ing. Alexandru 
Naidin, în lumina soare
lui cald, care învăluia 
chipul oamenilor și ver
dele crud al pădurii, i-am 
dat dreptate.

Se spune de obicei, că 
o poezie se scrie la gura 
sobei, in murmurul 
ciunilor aprinși sau 
liniștea dintre două 
de efort. Avem însă 
cum dovada că acolo 
în microcariera de la O- 
boroca, oamenii „făuresc" 
o nouă și strălucitoare 
poezie- O poezie a 
cil și a satisfacției 
riei împlinite,

tă- 
în 

zile 
a- 

sus,

mun- 
dato-

și cadre inginerești, soți 
sau colegi de muncă ai 
lucrătoarelor de la această 
întreprindere minieră frun

tașă în extracția cărbunelui.

• PENTRU SPORIREA 
CAP AGITAȚII DE CIRCU
LAȚIE a trenurilor pe dis
tanța Petroșani —> Live
zeni, în perioada lucrări
lor de dublare a acestui 
tronson, s-a înființat • 
haltă de mișcare (aflată în 
fața întreprinderii de tri
cotaje) pentru încrucișări
șl treceri înainte ale tre- cu emoțu pentru dlvizio- 

aeri, electricieni, lăcătuși nurilor. nara „B“ Minerul-Lupeni.

• CINEMATECA din 
Petroșani programează, în 
perioada 18—27 mai, la ci
nematograful „7 Noiem
brie", filmele artistice 
„Revista de la miezul 
nopții" (germanj, „Vrăjitoa
rele din Salem" (francez), 
„Melodiile nemuritoare" 
(italian), „Pe răspunderea 
mea" (românesc).

• FOTBAL. Astăzi, da 
la ora 11, încă o „rundă"

Oaspeți, de data aceasta, 
sini fotbaliștii de la Ilba 
Seini. Cum gazdele au ne
voie de cel puțin— două 
puncte, pronosticul nu poa
te fi decît s „victorie" la 
cucerirea căreia să parti
cipe din primul minut ini
moasa galerie din Lupeni.

Rubrică realizată de 
T. SPATARU
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Brâncuși la Atelierele centrale Petroșani
Timp de trei decenii, 

Atelierele centrale Pe
troșani își măriseră trep
tat capacitatea de pro
ducție, trecînd prin cri
zele specifice economiei 
capitaliste. în anul 1937 
se produce însă pn eve
niment deosebit, legînd 
indestructibil Atelierele 
de numele sculptorului 
Constantin Brâncuși, pe 
care criticul Jean Cassou 
îl numește „una din cele 
mai mari personalități a- 
le artei din toate timpuri
le".

în- anul 1936, la Paris, 
în culmea gloriei, Brân
cuși acceptă emoționat 

■ propunerea da a ridica un 
complex monumental la 
Tg. Jiu, un fel de poem 
spațial, din piatră și fon
tă, care să evoce peste 
veacuri vitejia „eroilor de 
la Jiu". Ansamblul sculp
tural nu mai trebuie pre
zentat. După Sherman, 
el reprezintă cel mai im
portant monument al ar
tei contemporane. Un des
tin fericit a făcut ca ele
mentul cel mai expresiv 
al complexului, Coloana 
Recunoștinței fără Sfîr- 
șit, să dăltuiască numele 
Atelierelor centrale din 
Petroșani pe lespedea ne
muririi. • '

De la Paris, în luna iu

lie 1937, Constantin Brân
cuși sosește ia Petroșani, 
unde va sta pînă la în
ceputul lui septembrie, 
în tot acest timp au fost 
discutate detaliile pri
vind execuția elemente- 

Alor Coloanei, în colabora
re’ cu ing. Ștefan Geor
gescu Gorjan. Acesta din 
urmă a fost elaboratorul 
soluției constructive, pro- 
punînd să se încastreze 
în beton baza piramida
lă a unui stîlp solid de 
oțel, pe care să se tragă 
și- să se suprapună ulte
rior, ca niște mărgele u- 
riașe, goale la interior, e- 
lementele romboedrice, 
îmbinate perfect la ros
turi, pentru a da impre
sia continuității.

Foarte mult timp î-au 
răpit artistului concepe
rea elementului modular 
(mărgeaua romboedrică), 
stabilirea dimensiunilor 
sale, precum și formula
rea proporțiilor — lucru 
pentru care Brâncuși a 
gîndii : întreaga- lună au
gust, la Petroșani.

Formula proporțiilor 
modulului (43 cm baza 
mică, 90 cm baza mare 
•și 180 cm înălțimea) a 
fost materializată mai ta
tii intr-un model brut, 
din lemn și unul ulterior, 
din tuci. Primul model 
a fost confecționat din 
lemn de tei de către tîm- 
plarii modelori ai Ate
lierelor centrale, sub su-‘ 
pravegherea directă a 

lui Brâncuși. La această 
operație au luat parte 
maistrul Carol Flisek și 
tîmplariil modelor Oan- 
cea.

Dintr-o scrisoare a 
sculptorului către ingine
rul constructor reiese că 
Brâncuși n-a putut să su
pravegheze pînă în final 
execuția modelului pen
tru fontă, deși îl preocu
pa foarte mult netezimea 
acestuia. Șe constată o 
mare deosebire între mo
delul brut, din lemn de 
tei și cel pentru turnarea 
fontei, în timp ce mode
lul brut este accentuat 
bombat, modelul pentru 
fontă prezintă suprafețe 
foarte line, eu o curbură 
aproape imperceptibilă. 
Pregătirea executării Co
loanei a necesitat un vo
lum considerabil de cal
cule tehnice și de schițe,

La 1 septembrie 1937 
a fost elaborat desenul 
nr. 2150, care conținea 
cele 17 elemente ale Co- ‘ 
Ioanei. Greutatea totală a j 
elementelor: 14 226 kg, 
iar greutatea stîlpului de 
oțel al Coloanei (nea 
aproape 15 tone, întreaga 
construcție avînd apro
ximativ 29 de tone. Fie
care „mărgică" urma să 
aibă circa 860 kg.

— va urma —- 
Valeriu BUTULESCU

A devenit o obișnuință ca în fiecare duminică i 
localitățile Văii Jiului să se transforme în adevărate 
șantiere ale frumosului și bunei gospodăriri. Așa va 
fi cu siguranță și azi, li» mai, cînd locuitorii între
gului municipiu, fără „dispensă" de virstă vor fi 
prezenți la acțiunile patriotice, muncind cu sîrg 
pentru îmbogățirea frumosului citadin. Ar fi de do
rit ca și unitățile economice să fie prezente cu uti
laje și forță de muncă acolo unde, potrivit progra
mului, au sarcini precise în activitatea edilitar-gos- 
podărească. , . '■ ■

Oameni aî muncii ! Cetățeni de toate vîrstele ! 
Participați cu toții la activitățile de gospodărire, j 
dînd în acest fel noi valențe ale frumosului locali
tății în care trSiți și munciți I

Mioare. Foto : Cristian ȘTEFAN
...La Grădina botanică 

din Cluj-Napoca, una din
tre cele mai renumite din 
Europa, există aproape 
cinci mii de plănte autoh
tone și peste zece mii de 
specii de pe întreg mapa
mondul ? O piesă unică 
este ierbarul acestei renu
mite rezerv'ații, ierbar ca
re conține nu mai puțin 
de 500 000 de plante presa
te. Printre acestea unele au 
o vechime de peste 150 
ani.

...părintele aviației cu 
-reacție, savantul român 
Henri Coandă nu avea nici 
14 ani cînd a născocit o 
ingșină de secerat și treie- 
r;£r (mai tîrziu i se va 
spune combină) acționată 
numai de forța vîntului ? 
(Sh..în Delta Dunării, în 
satul de vacanță Roșu, a

Un cec în alb
Era decembrie,’era noap

te, totul aduce a Mace- 
donski și veți vedea de ce. 
Eram ia Roma, ne învîr- 
team în jurul Colisseum- 
ului cînd privirea lunecă 
ușor (e iarnă doar...) pe 
imaginea a patru „cizme" 
imense invadate progresiv 
și fără speranță de un alb 
strălucitor.

Deslușim, de aproape, po
vestea cuceririi lumii prin 
culoare. La început a fost 
Roma, un cerc in dreptul 
inimii din peninsulă, iar 
„sfirsitul" este, parcă, ima
ginea unui răsărit de im
periu. Este o imagine plas
tică cu mare forță de su
gestie șî n-am nici o Îndo
ială că a inspirat pe trecă
torii cei mai grăbiți.

Ca să nu mai vorbim de 
artiștii dublați, din moti
ve, de topografi. '

îl bănuiesc, deci, pe Ion 
Barbu căci la el voiam să 
ajung (pentru moment, lu
cru lesne realizabil) - că 
și-a desenat acasă hărți a- 
semănătoare celor văzute 
ta iarnă. O bună parte dta 
peninsulă (Ancona Adria- 
ticii și nordic»! Vereelli) 
l-au pus pe treate laurii 
înviagătoritor și l-au dat 
.dreptul de a le vopsi ta 
alb. Anul acesta, cu tacă 
un premiu special la Ver-

Știați că...
început construcția primei 
microcentrale solare din 
țara noastră ?

...domnitorii moldoveni 
tefan și Iliaș. prin uricul 

din 4 octombrie 1440, 
menționează pentru pri
ma dată despre existența 
păcurilor de la Lucăcești- 
Bacău ?

...în seara zilei de 1 a- 
prilie 1857, străzile orașu
lui București erau ilumi
nate cu 1000 de lămpi cu 
„gaz" devenind astfel pri
mul oraș din lume ilumi
nat cu un asemenea pro
dus ? în 1858 lașul a de
venit și el oraș iluminat 
cu gaz, iar în anul urmă- 

celli, Ion Barbu ne face să 
credem că hărțile lui sînt 
de fapt niște cecuri în alb. ' 
Organizatorii italieni con
vinși de seriozitatea cari
caturistului român (fiți li
niștiți, nu e nici o con
tradicție) le semnează cu 
convingerea că nu se înșa- 
lă. Ce sînt de fapt aceste 
premii repetate totr-o artă 
etît de angajantă? Vorba 
Iul Nichita Stănescu, vor
bind despre poega patrio
tică i „Partea iSsîngeroa- 
să a Războiului de inde
pendență".

B. MIRAI 

tor și Craiova se alinia 
cu celelalte două în rîn- 
dul orașelor iluminate cu 
gaz.

...agronomul Ion Ijnescu 
de la Brad a deschis dru
mul almanahurilor noas
tre agricole tipărind în 
1845 întîiul . „Kalendar 
pentru bunul .. gospodar"? 
în acest calendar explica 
■pe înțelesul tutuwr lu
crările agricole ce trebu
ie executate lună de lună 
justificînd astfel rostul vo
lumului publicat.

—ta uzinele chimice din 
yTiopșa Mică s-a realizat 
'încă din anul 1941, pentru
prima oară în lume — fa
bricarea formaid ehidei
prin oxîdarea directă a 
metanului ?

...inginerul român Teo
dor Dragu a proiectat și 
instruit in 1885 primele 
locomotive clasice româ
nești pentru trenuri de 
marfă și persoane ?

Culese de
ing. Ilie BREBEN

Tică pleacă lunar în de
legație. Numai ci-l auzi pe 
director zicînd: „Băiete, 
fă-ți delegație!...“ Tică se 
și urcă In tren și pleacă, 
f i'place meseria asta de 
cdmis-voiajor. Se și pri
cepe. Și-a făcut o mulțime 
de relații. Cu tot felul de 
persoane. Pentru, el nu e- 
xistă „nu se poate". Cînd 
pleacă cu mașina între
prinderii pe drum mai re
zolvă și alte probleme. De 
pildă...

— M-a rugat șefii’ sa 
trec pe la țară, pe la el pe- 
acasă...

Mare lucru ! Cițiva kilo
metri în plus ! A parcat 
mașina exact la poartă. 
Șoferul s-a codit dar cînd 
fi văzut șprițul și friptura... 
Pe la două noaptea și-au 
adus aminte că trebuie să 
plece...

— Unde să plecați acum 
în puterea nopții ?! a zis 
etăpînul casei.

Unde să plece, chiar așa? 
Au adormit pe nesimțite. 
Cum să te poți scula dimi
neața ? De abia pe la Ze
ce s-au descoperit unul pe 
■celălalt. Și ce mahmur ea-

* — Nu vă osteniți petre-, 
cîndu-mă pînă- la ușă !

— Nu este nici o oste
neală, din contră, e o ade
vărată plăcere !... '

$ Lucian . Blaga asculta 
plictisit un tinăr pseudo- 
poet care se încapă țînase 
să-i citească o nesfîrșită 
tragedie în versuri. Deo
dată Blaga- izbucni:

— Ia te uită ce vers su-
■ bl im ! Cum de 6-a rătăcit 

în tragedia asta fără cap 
și fără coadă ?!

dr
Se spune că Dante Ali

ghieri, avea o memorie deo
sebită. Un prieten îl în
treabă într-o zi

— Care e cea mai bună 
mîneare ? .
, Dante răspunse :

— Ouăle.

la se instalase în capul 
lor... !

•— Azi e tîrg la Nugi- 
■noasa! i-a informat nana 
Maria.

— Unde? La Rttginoasa? 
Dintr-o privire Tică s-a 
înțeles cu șoferul să 
schimbe puțin itinerariul.

...Au ajuns la București 

Ultima delegație
- FOILETON -

seara tîrziu. Obosiți, nu 
glumă ! Prima lor grijă a 
fost să se cazeze. Apoi Ti
că și-a adus aminte că are 
de rezolvat „niște bijnije‘* 
iar șoferul să-și revadă 
cumnatul. Așa că după ce 
au mincat cetv ta... „Pa
lace" eu plecat fiecare în 
treaba lui.^ S-au îniîlnit 
■tot pe la două noaptea, f ie
care idintr-ale lui. Chiar 
daeă era așa de tîrziu s-a 
întocmit „planul de băta
ie'* pentru a doua trl.

— La prima oră mergem 
la baza, a zis Tică. Să re

După un an același 
prieten îl oprește brusc 
și-l întreabă :

— Cu ce?
Iar Dante replică prompt:
— Cu sare și cu piine,

★
. La școală, învățătorul 

$ întreabă pe elevi:
— Care dintre voi ascul

tă cel mai mult pe mama?
— Tata ! răspunde re

pede un elev.

Culese de
D.R. GALAȚAN — Petrila 

„Cine vine ? Primăvara?" 
„Aș de unde.;, autobuzul"/,

Mircea ANDRAȘ

CRONICA NERIMATA (65)
• Bumerangul e ca și banul împrumutat. Nu se 

întoarce întotdeauna înapoi.
• Cînd adevărul va deveni palpabil va crește 

foarte mult consumul de săpun.
d Ochii ei — imense zerouri de rimei,
d Cînd se-ntoarce din țările calde cucul cîntă.

B. VALERIU

zolvăm problema cu mate
rialele...

— Da, da... a îngînat șo
ferul gindindu-se la ma
terialele pentru rochia ne- 
veste-si pe care i-o promi
sese de ziua ei.

Prima ora a fost ora ze
ce pentru că pînă au ser
vit micul dejun!... Așa-s 

ospătarii, nu se grăbesc de 
loc! p>e cine să mai găsești 
la „bază" ? Toți plecaseră 
pe teren. Ce să facă Tică? 
Cu cine să ia legătura ? 
Ideea i-a. venit imediat; să 
ceafă dispensă de la șeful. 
A și făâu comandă tele
fonică. Cu taxă inversă, 
bineînțeles' 1

— Alo, șefu’... Știți nu 
putem rezolva, cei de la 
bază slut plecați pe teren.^ 
Bumai niîine dimineață...

Și „Șeju’“ s-a lisat con
vins. Bici nu se putea alt
fel. Tică are * experiență 
bogată in domeniu, Știe

Epigrame
BOLNAV ?

„Eu am avut chiar 
patruzeci de grade" 

a spus-o omul, foarte 
cumsecade,

Că-acestă-f adevărul ei 
n-au avut habar 

...atîta-avea coniacul, pitit 
în buzunar.

FOTBALIST ? 
îneeîndu-și el „amarul" 
fără temeri, în alcool, 
a strigat, văzînd paharul: 
„Formidabil, iar e... GOL",

ȘLAGAR
„Vine, vine..." strigă unul, 
ce făcuse pe ursuzul.

cum să pună problema.
—- Știi, i-a spus el șofe

rului, astăzi după masă 
mergem ia „Cernicd". ■ -ș

Și s-au dus. A fast bajs,l 
ram mare. Acolo Tică și-a | 
redescoperit un ' coleg de j 
școală, șef de sală. Să vezi l 
ce îmbrățișări și cite bUjl 
lelii s-au scurs. Că venise ' 
iarăși miezul nopții și au- î 
tobuzele nu mai circulau,., 
s-a apelat la taximetru, și 
la nu știu care șef în ale 
t ranspor-t uri lp&,.

Dimineața, adică a treia 
zi: de delegație, Tică a a- 
juns acolo unde trebuie. A- 
proape din întîmplare. Dar 
cînd să rezolve problema 
cu materialele s-a consta
tat că îi lipsesc notele de. 
comandă... Iarăși telefoa
ne, iarăși timp pierdut și... 
din nou pe drum Spre ca
să, căci fără acte sitmeni 
nu-ți livrează materialele.

La întoarcere a avut însă 
o surpriză. Se pare că așta 
i-a fost ultima delegație. 
S-a făcui calculul besizi- 
nei, «l cazării al 
iUi .pierdut. Cred oă va fi 
delegat in altă parte.„

Vai UMCANEANU 1
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10,00
11,45
13,00
13,05
17,20

tent în economia noastră 
națională.

De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv a luat în 
dezbatere Raportul cu pri
vire la executarea unor 
lucrări de construcții 
străinătate.

Analizînd activitatea 
acest domeniu, pentru
călcarea gravă a legilor 
statului și a hotărîrilor de 
partid în legătură cu chel
tuirea fondurilor valuta
re, efectuarea _ 
lor și nereSpectarea disci
plinei financiare la unele

Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, 
Ministerului Muncii, Mi
nisterului Sănătății, Con
siliului Central al Sindi
catelor, tuturor organelor 
de conducere ale ministe
relor, centralelor indus
triale și întreprinderilor 
precum și organizațiilor 
de partid, sindicale și de 
tineret să analizeze in 
toate sectoarele, în toate 
unitățile economice modul 
in care se respectă pre
vederile privind protecția obiective de investiții exe- 
munciL Tuturor 
organe li s-a cerut 
ocupe cu cea mai 
responsabilitate de 
rarea și aplicarea măsuri
lor organizatorice, tehni
ce și tehnologice necesare, 
care să asigure cele mai 
bune condiții de muncă, 
un climat de desăvîrșită tovarășilor _Enache 
ordine șj disciplină, să 
prevină și să elimine 
riscurile de avarii și ac
cidente, să urmărească cu 
perseverență. calificarea 
corespunzătoare a perso
nalului muncitor, perfec
ționarea permanentă a pre
gătirii profesionale a aces
tuia. în concordanță cu ni
velul tehnic ridicat exis-

Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Telex.; ?
Album duminical. 
Pagini din come
dia cinematogra
fică românească : 
Operațiunea Mons- 

... trul, -. . •
18,10 Secvențe norve

giene.
Micul ecran pen
tru cei mici. 
Telejurnal.
Călătorie prin ța
ra mea: Iubirea 
de țară — repor-
Cîntarea României. 
Film artistic; Zbor 
spre lpnă. , Pro
ducție a studiouri
lor engleze.
Telejurnal. Sport. 
Studioul muzicii 
ușoare.

FILME
Duminică, 16 maitații Economice și Sociale juns, Comitetul Politic E-

și Curtea Superioară de xecutiv a stabilit măsuri
Control Financiar să a. pentru realizarea obiecți-
profundeze analiza econo- velor stabilite, pentru ex-
mico-financiară la obiecti- tinderea relațiilor de strîn-
vele realizate în străinăta- să prietenie și conlucrare
te și să prezinte conducerii dintre cele două țări și
partidului măsuri pentru 
întărirea disciplinei finan
ciare și îmbunătățirea acti
vității în acest domeniu.

Comitetul Politic Exe
cutiv a atras atenția gu
vernului, Curții Superioa,- 

importuri- re de Control Financiar, 
ministerelor economice să 
acționeze ferm pentru a 
întări ordinea și discipli
na în acest sector, să exer
cite un control riguros, 
permanent, privind modul 
în care se respectă pre
vederile legilor în acțiunile 
de cooperare externă și să 
asigure Valorificarea cu 
maximă eficiență a mijloa
celor materiale și financia
re puse la dispoziție de 
statul nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaâșescu, a informat des
pre vizita de stat pe care, 
împreună cu 
Elena Ceaușescu, 
tuat-o în Grecia, 
ția președintelui 
cii Elene, 
ramanlis.

Aprobînd înțelegerile și 
concluziile la care s-a a-

in
în 

în-

acestor cutate în străinătate. Co
să se mitetul Politic Executiv a
înaltă hotărît destituirea tovară-
elabo șului Alexandru Mărgă- 

ritescu din funcția de mi- 
nisțru secretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Eco
nomice Internaționale și a.

_ Z- j Sîrbu 
și Adrian Rogojeanu din 
funcția de adjuneți ai i 
nistrului agriculturii 
industriei alimentare 
sancționarea acestora 
linie de partid cu vot 
blam cu avertisment

Comitetul Politic Exe
cutiv a însărcinat guvernul, 
Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activi-

mi-
Și
Ș> 

pe 
de

tovarășa 
a efec- 

la invita- 
Republi- 

Constantin Ka-

popoare.
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a in
format despre vizita ofi
cială pe care a efectuat-o 
în țara noastră, în perioa
da 10—<14 mai, guvernato
rul general al Canadei, 
Edward Schreyer.

Comitetul Politic 'Exe
cutiv a aprobat înțelegeri
le la care s-a ajuns cu Pri
lejul întîlnirii româno-ca- 
nadiene la nivel înalt și a 
stabilit măsuri care să 
impulsioneze dezvoltarea 
și mai puternică a colabo
rării prietenești dintre 
România și Canada, din
tre popoarele celor două 
țări.

Comitetul Politic 
cutiv a hotărît convoca
rea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român în prima 
decadă a lunii iunie a.c.

•ir
Comitetul Politic Exe

cutiv a rezolvat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de'partid și de 
stat.

Exe-

i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Saltimbancii; 
Unirea; Bronco Billy.

PETRILA — întoarce
rea la dragostea dintîi.

LONEA — Iubirea are 
multe fețe. I-II.

ANINOASA — Lupii 
mărilor.

VULCAN — Luceafă
rul : Non stop.

LUPENI — Cultural: 
Comoara din Lacul de 
argint j Muncitoresc: 
Alo, aterizează străbu
nica.

URICANI — O lume 
fără cer.

Luni, 17 mai
PETROȘANI — 7 No

iembrie: întîlniri tîr- 
zii ; Unirea ; Kega- 
musha, I-II.

PETRILA — întoarce
rea la dragostea dintîi.

3

■ I

LONEA — Șansa.
VULCAN — Luceafă- î »»ii1 • f'ă 1 o ’’ofiii al/vMrîr» 

I 
i

: rul: Călărețul electric.
LUPENI — Cultural : 

Fuga de acasă.
URICANI — Stele de

dimineață.’

TV
Duminică, 16 mai

18,40
19,00
19,25

19,55
20,45

22,15
22,30

Luni, 17 mai

15,00 Emisiune . în lim-^ 
ba maghiară.'

17,50 1001'de seri.
18,00 * ' '
20,00
20,30

20,50

21,00
21,25

22,15
22,30

î

pro-

Consfătuire de lucru la C.C
tUrmart din pag. 1 porțiile stabilite impune 

cea mai mare grijă pentru 
extinderea bazei de mate
rii prime, pentru îndepli
nirea și depășirea subs
tanțială a planului de pro
ducție la cărbune, mine
reuri neferoase, la petrol, 
și la alte resurse energe
tice. Au fost dezbătute 
pe larg modalitățile prin 
care se acționează in fie
care județ pentru traduce
rea în viață- a hotărîrilor 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. pri
vind reducerea consumu
rilor de materii prime și 
materiale, de combustibili 
și energie, pentru recupe- 
rarea și reintroducerea în 
circuitul- economic i 
rialelor refolosibile, pentru • 
creșterea generală a pro
ductivității și a eficienței 
muncii. în cadrul analizei, 
vorbitorii s-au referit la 
măsurile luate pentru dez
voltarea industriei mici, 
pentru diversificarea și lăr
girea gamei sortimentale 
a produselor realizate in 
această ramură.

A fost subliniată, totoda
tă, necesitatea de a se pu
ne pe primul plan al preo
cupărilor ridicarea calită
ții produselor, și în primul 
rind a celor destinate ex
pertului. .

Anahzind modul în care 
se realizează planul de in
vestiții, vorbitorii s-au re
ferit ia “ ■
pentru 
tanțelor 
aiizarea 
crărilor
montai si punerea 
funcțiune la termen a 
biecti velor economice 
șocial-culturale.

în cuvin tul lor. vorbito
rii au arătat că interesele 
economiei naționale im
pun intensificarea puter
nică și perfecționarea con
tinuă a activității de co
merț exterior, realizarea 
integrală a producției des- 
tinate exportului, 
de noi căi pentru 
rea importului, 
hotăritoare pentru 
rarea unei balanțe 
ciale active.

In cadrul consfătuirii 
ău fost dezbătute, de ase
menea, probleme de strin-

închiderea 
gramului.
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
A patriei cinstire 
— moment poetic. 
Cadran mondial, ' 
Roman foileton i 
Drumuri. Produc
ție a studiourilor 
americane. Episo
dul 1.
Telejurnal.
Albumul prefe
rințelor muzicale.

eco-

8,00 Seraliștii în fa
ța bacalaureatu
lui (consultații).

8,40 Omul și sănătatea.
9,00 De strajă patriei,

al P.C.R.
ficării eficiente a pășunilor 
și fînețelor, a aplicării în 
practică a prevederilor le
gii privind organizarea 
producției și folosirii ra
ționale a resurselor de nu
trețuri, a înfăptuirii pro
gramelor de modernizare 
a fermelor zootehnice.

în dezbateri au fost a- 
bordate probleme ale dez
voltării pisciculturii, seri
ciculturii și apiculturii, su- 
blimindu-se măsurile pe 
baza cărora vor fi îndepli
nite programele adoptate 
pentru creșterea produc
țiilor în aceste sectoare 
chemate să-și aducă 6 con
tribuție mai mare la dez
voltarea economiei naționa
le.

în cadrul consfătuirii a 
. fost analizat mbdul în ca- 

■ re se înfăptuiesc , progra
mele cu privire la autoa- 
provizionarea populației 
de la orașe și «ate. S-a ă- 
preciat, că, pe baza măsu
rilor Întreprinse, sînț crea
te condițiile pentru o bună 
aprovizionare a populației 
cu produse agroalimenta- 
re și cu celelalte bunuri 
solicitate de consumatori.

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîntul 
tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. .

Cuvin tarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebit inte
res de participanțu la 
consfătuire și subliniată în 
repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze. Toți cei 
prezenți și-au manifestat 
hotărîrea de a acționa cu 
toată răspunderea in vede
rea Înfăptuirii sarcinilor 
deosebit de importante 
în industrie și agricultură, 
pentru transpunerea în 
fapt a orientărilor de ma
ximă însemnătate formula
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în scopul înflo
ririi necontenite a patriei 
noastre socialiste, pentru 
ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al 
Întregului nostru popor.

i

i 
i

memenproducției agricole pe anul 
în curs, sarcinile ce revin 
lucrătorilor din acest do
meniu, pentru anul viitor, 
in lumina obiectivelor în
făptuirii noii revoluții a- 
grai-e în țara noastră.

Referindu-se la campa
nia agricolă de primăvară, 
voibitorii au informat că 
in acest an semănatul cul
turilor prășitoare s-a efec
tuat, în cea mai mare par
te, în perioada optimă 
și în condiții calitative su
perioare, asigurîndu-se, ast
fel, premise temeinice pen- 

-tru realizarea producți
ilor planificate. S-a scos 
în evidență că, paralel cu 
efectuarea lucrărilor agri- 

a mate- cole de sezon, se acordă o 
deosebită atenție reparării 
la vreme a tractoarelor și 
mașinilor agricole, a celor
lalte ptilaje, astfel ca; în
tregul parc să poată fi pus 

.. în stare de funcționare, 
creîndu-se condiții ca re
coltatul cerealelor, păida- 
se să . poată fi încheiat în 
termenele stabilite de con
ducerea partidului.

Un loc important în ca
drul dezbaterilor. l-au ocu
pat problemele de dezvol
tare a producției de legu
me. S-a evidențiat că, in 
momentul de față, se de- 

^un eforturi susținute pen
tru încheierea 
de plantare ă' 
suprafețe cu legume, asi
gurîndu-se astfel toate con
dițiile necesare pentru o 
bună aprovizionare a popu
lației cu legume proaspete, 
pe*»o perioadă cit mai 
îndelungată de timp, pen
tru satisfacerea 
cerințelor industriei 
men tare. ;

O atenție deosebită 
cadrul consfătuirii s-a 
cordat modului în care 
înfăptuiesc programele 
doptate cu privire la dez
voltarea zootehniei. Por
nind de la realitatea că in 
fiecare județ creșterea 
nințalelor se înscrie ca o 
problemă de bază în acti
vitatea unităților agrico
le, vorbitorii au evidențiat 
măsurile care se întreprind 
în direcția realizării efecti
velor și a producțiilor pla
nificate, a asigurării bazei 
furajere, pe calea valori-

conducere și oamenii mun
cii din cele mai diferite, 
sectoare de activitate, cons
fătuirea a evidențiat rolul 
esențial, determinant, al
secretarului general al
partidului în elaborarea și 
fundamentarea măsurilor 
concrete, eficiente, pentru 
dezvoltarea și continua 
modernizare a economiei 
noastre în condițiile com
plexe, deosebit de dificile, 
create de criza economică 
mondială, capacitatea sa 
de a investiga în profun
zime realitatea, pentru i- 
dentificarea soluțiilor cele 
mai potrivite menite să 
asigure înfăptuirea exem
plară a programului de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării,

în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general 
al partidului, consfătuirea 
a examinat cu exigență ac
tivitatea desfășurată în in
dustrie și agricultură, sta
bilind măsurile corespun
zătoare pentru eliminarea 
rămînerilor în urmă, a ce
lorlalte neajunsuri din 
fiecare domeniu; pentru a- 
firmarea tot mai puterni
că a factorilor intensivi în 
dezvoltarea producției ma
teriale, pentru ridicarea 
economiei noastre socialiste 
la nivelul marilor posibi
lități de care dispune. • 

Lucrările consfătuirii 
s-au desfășurat în cadrul 
a două secțiuni — indus
trie și agricultură —, pre
cum și pe ministere.

în cadrul dezbaterilor, 
vorbitorii au făcut, în lu
mina orientărilor stabilite 
de plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1981 și șe
dința de lucru din 
februarie anul acesta, a in
dicațiilor cuprinse în cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o analiză temei
nică a modului în care s-a 
realizat planul de stat pe 
primele patru luni, precum 
și a modului în care se 
acționează pentru îndepli
nirea în întregime a pre
vederilor pe luna mai și 
pe primul semestru al a- 
nului.

In cuvîntul lor, vorbito
rii au»subliniat că dezvol- ..............
tarea economiei naționa- gentă actualitate pe care le 
ie în ritmurile și la pro- ridică realizarea planului 
:■ ■ '’«W-’; ..-----------------------------------------
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măsurile adoptate 
recuperarea res- 
în acest sector, re
in întregime a lu

de construcții- 
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După un recital de handbal

Liceul industrial Petroșani 
a cucerit

de campion pe ramură

lucrărilor 
ultimelor

tuturor 
all-

în 
a- 
se 
a-

a-

campionatului 
handbal pe . ra-

Finala 
școlar de 
mura minieră a adus ieri, 
în lupta pentru medalii, 
reprezentantele școlare de 
profil din județul nostru, 
pe bitumul de; la -C.S.ȘiP., 
o dovadă în plus a popu
larității acestui sport; și a 
pepinierelor, generoase în 
talente. Pentru „bronz" 
s-au confruntat formați
ile Liceului industrial nr. 
1 Deva și Grupului școlar 
minier Lupeni. Devenii 
s-au detașat din start, con- 
ducînd confortabil, chiar 
dacă și-au permis destule 
momente de respiro. Re
plica elevilor din Lupeni 
a fost dirză, au învins insă 
cei mai buni, în 
din Deva evoluind 
teori preciși ca 
(16 goluri), Martin 
Varodi (5). De la 
au punctat mai des Bejan 
(10) și Șerbu (5). Scor fi
nal real ; 37—24 (14—9),
fiindcă în foaia de arbi
traj n-au mai fost operate 
ultimele modificări din... 
lipsă de spațiu.

în partida vedetă, din
tre liceele industriale din 
Petroșani și Gura Barza, 
doar în primele minute a 
planat incertitudinea, a- 
poi gazdele s-au impus

șaptele 
șu- 

Mîrza 
(8) sau 
învinși

prin scheme tactice varia
te și inspirația piyoților 
în angajarea trăgâtaAor. 
De la 10—3 în min.. 13.\-a 
ajuns (în situația cînd în 
teren 
le), la ___ ...
prizei a doua. Handbaliștii 
noștri 
deliciul galeriei, cu porta
rul Szabo pe post de... pi
vot, satisfacția aplauzelor 
trebuia însă dijmuită de 
spiritul fair-play față de 
adversari. Oricum, trecînd 
cu vederea „vedetismele" 
gratuite, noua formație 
campioană pe ramură. a 
Liceului industrial din Pe- , 
troșani a probat reale 
calități, omogenitate și o 
îndelungată șlefuire a va
lorilor sale, sub îndruma
rea antrenorilor Polifronie 
de la C.S.Ș.P, și Vladislav 
de la liceu. Scor final : 38 
—17 (21—7). Campionii au 
aliniat următorul lot : Biro 
(Szabo) — Desculț, Filip, 
Enea, Venenciuc, Bucur, 
Dobrotescu (Geschner), Bă- 
lasz, Revitea și Pop.

între marcatori și-au în
scris numele, mai ales : E- 
nea (8), Desculț (6), 
nenciuc și Bucur (5), 
pectiv Topîrdea (11) 
Voin (3).

Sever NOIAN

ău evoluat rezerve-
21—7, înaintea re
au jucat apoi spre

Ve-
res-

Și
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SOȚIA, copiii, nepotul anunță împlinirea unui an 
de la decesul celui care a fost
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