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In î ntîmpinarea gloriosului jubileu
al Partidului Comunist Roman

Sporurile de productivitate 
de creștere 
de cărbune

cale sigura 
a producției

1921 — Ani de glorie, de mărețe înfăptuiri — 1986

muncii, deosc- stat colii
Productivitatea indicator economic bit de important a permanent în atenția lectivelor de oamenimuncii din întreprinderile miniere ale Văii Jiului. Minerii s-au străduit permanent, sub conducerea organizațiilor de partid, să transpună în viață, cu fermitate, indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, d.e a obține continuu importante succese în sporirea realizărilor înregistrate da acest indicator sintetic al eficienței muncii în subteran.Cercetările, studiile întreprinse, analizele efectu

ate au constituit, o bază trainică pentru adaptarea celor mai eficiente soluții, a noi tehnici și tehnologii care să conducă în ritm rapid la obținerea unor productivități înalte, pe....... i ........ . . ............................. .
Depășiri 

la lucrările 
de investiții 

minierePrintre colectivele care raportează în aceste zile depășiri ale sarcinilor dc plan în cinstea celei de-a 65-a aniversări a Partidului Comunist Român se află și cel al brigăzii nr. 4 Lupeni-Valea de Brazi a Antreprizei de construcții și montaje miniere. In perioada de timp care a trecut de la începutul anului, a- cest harnic colectiv și-a depășit cu peste 4 000 000 lei sarcinile de plan la lucrările de construcții și montaje miniere. Au fost

măsura puterii de mobilizare a colectivelor miniere.Introducerea mecanizării la principalele operațiuni din subteran a constituit cel mai important pas pe calea sporirii productivității muncii. Au fost testate și verificate în condițiile de zăcămînt specifice Văii Jiului numeroase tipuri de complexe. Oamenii au căpătat experiență în mînuirea și întreținerea utilajelor de. mare productivitate. Mai mult,’ dobîndind o înaltă calificare minerii și personalul e- lectromecanic au devenit colaboratori ai constructo-
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2 a)

După ce au încheiat primele patru luni din acest an cu un plus de 5600 de tone la producția fizică de cărbune, minerii celui mai mecanizat sector din Valea Jiului — am numit sectorul IV de la I.M. Lupeni — au demarat și în luna mai cu rezultate la fel de bune. Punînd în funcțiune încă din primele zile ale acestei luni un nou abataj frontal echipat cu susținere și tăiere mecanizată, minerii sectorului au reușit să extragă peste sarcinile de plan 200 tone de cărbune. Obținînd productivități superioare sarcinilor planificate cu aproape 600 kg pe post, frontaliștii din brigăzile conduse de Constantin Popa. Teodor Boncalo, Aurel Manda, Ilie Savu și Vasile Șotrea au contribuit din plin la plusul sectorului.

O etapă nouă, superioară în edificarea
socialistă a patriei

de ' a* mo-
vității creatoare a partidului, în perioada profundelor prefaceri revoluționare dinCeausescu", înaltulrum al comuniștilor mâni a stabilit sarcinile obiectivele trecerii la de-a treia etapă a realizării Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol-

„Epocatoropi ceadeosebit prin sa, prin

tate și înaintare a României spre comunism, a fundamentat principalele orientări ale dezvoltării eebno- mico-sociale a țării în cel de-al 8-lea cincinal, 
în anul
a- pri-

Acum, în preajma aniversării a 65 de ani de la făurirea P.C.R.. prilej retrospectivă istorică supra principalelormente din trecutul glorios de luptă și biruință al comuniștilor români, relevarea însemnătății Congresului al Xlfl-lea se impune în mod actualitateaminunatele perspective deschise de istoricele sale ho- tărîri pentru înflorirea continuă șj în. ritm susținut a patriei socialiste.însemnătatea istorică deosebită a Congresului al XlII-lca constă în primul rînd în faptul că. în spiritul novator propriu acti-

,------ 8-lea1986—1990, precum și, perspectivă, pînă în 2 000. Prin hotărîrile doptate și orientările vind dezvoltarea viitoare a României, Congresul a pus

(Continuare în Pag a 3-a)

A. ■ ’ ' '

împlinireaMargareta Dima. Inginer prin studii, profesor prin vocație, om pe care nu o dată ceilalți din jur l-au simțit în fruntea fiecărei acțiuni. Membru de partid din 1974, director-adjunct ai Liceului industrial minier, membru al Comitetului E- xecutiv al Consiliului popular municipal, membru biroului organizației partid din liceu.
— Ce înseamnă pentru 

comunista Margareta Di
ma, a activa la catedră?— Fiecare oră de curs este un act- de muncă politică. Disciplina pe care 

o predau, o disciplină introdusă de puțin timp în planurile de învățămînt. aș spune una dintre disciplinele? de învățămînt pe care viața le-a impus, se numește „Mecanisme și organe de mașini". Abordînd oricare dintre subiectele prevăzu-

al de

meseriei și a pasiuniite în programa școlară, se completează cu „a desfășurăm o muncă politică, o muncă educativă. Elevii, viitori specialiști în industria minieră.. dornici să pătrundă în tainele .mineritului românesc, per-
COMUNISTUL 
vocația dc a fi 

mereu in fruntespecti vele lui de dezvoltare, trebuie să cunoască documentele de partid, să se regăsească fiecare dintre ei, ca personalități în plină afirmare, în aceste documente, pătrunzînd astfel sensul muncii pe care o desfășoară și o vor desfășura în anii viitori, in bataje și galerii sau marile citadele ale trucției utilajului Pentru mine și nupentru mine „a fi inginer"
a- în. cons- minier. numai

fi .profesor". Este, dacă vreți, nu numai în cazul meu, ci în cazul tuturor colegilor mei, specialiști din producție care predau în școli, împlinirea profesiunii și vocației.
— Ne puteți vorbi des

pre principala problemă 
pe care directorul ad
junct, membru al b.o.b. o 
are de rezolvat în aceste 
zile ?— In ziua de 1 funie vor pleca la Midia — Năvodari, pentru a contribui la edificarea unei noi magistrale albastre a țării, elevii din trei clase de la profilul- „mine" și trei clase de la școala profesională. Acești tineri și-au terminat deja cursurile prin învățămînt

H. ALEXANDRESCU
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Manifestări omagiale ! 
! 
j 

l,.VU4, iu m:- Jrivw ideologică. Pe scenă-ț prezenți Paulina Co- I dreanu. Nicolae Vîrtan, ? Mihai Clitâ. Regia este > semnată de Marcel Șo- (

In întreprinderile și instituțiile municipiului con
tinuă seria de manifestări politico-educative și cul
tural-artistice dedicate sărbătoririi celei de-a 65-a a- 
niversări de la crearea P.C.R.• TEATRUL DE STAT fără „Valea Jiului" progra- 1.. _ mează în aceste zile mai sînt multe spectacole cu piesa „Valiza cu fluturi" de Iosif Naghiu. Figura luminoasă a eroului comunist constituie punctul central al unei lucrări dramatice, care își propune să afirme valorile po- , „zitive folosind, ca mijloc Joc“un spectacolde exprimare comparați a cu persona jele -unei lumi

orizont, aflată în dc-

dreanu, _......__ .Mihai Clitâ. Regia■ ma, iar scenografia Aurel Florea.• SPECTACOL. Dumi- ’ nică. la Teatrul de stat ; „Valea Jiului" a avut | . 1 susținut .
(Continuare în pag. a 3-a)

SimpozionSub genericul „Partidul Comunist Român — stegarul marilor noastre idealuri și împliniri revoluționare", în aceste zile se desfășoară un simpozion pe teme social-istori- ce, organizat, de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, dedicat celei de-a 65-a a-

niversări a făuririi Parti- j dului Comunist Rorfiân. iSînt abordate ternele: J „Partidul Comunist Ro- 1 mân -- centru vital al 4 societății noastre socia-ț’ liste", „Partidul Com- f
II. DOBROGEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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I.U.M.P. O adevărată platformă a industriei construcțiilor de mașini minie
re s-a edificat la intrarea în Petroșani. Foto ; Mihai COCÂRLĂ

Linii arhitectonice moderne conturează puternic zona de Nord a reședinței 
municipiului. Foto: C. AMARIEI



Cooperativa de credit - 

formă de întrajutorare 

tovărășească

S-a reluat un necesar 
concurs profesional

Una dintre formele eficiente de a veni în ajutorul semenilor, în întîmpinarea unor cerințe cu forme de ajutor bănesc este cooperativa de credit.Cooperativa de credit Vulcan, aparținînd de U- niunea județeană a, cooperativelor dp consum desfășoară o rodnică activitate în Valea Jiului; încă de la înființare.. Potrivit prevederilor Statutului model al cooperativei de credit, „poate fi eoor.srator orice . persoană fără deosebire de sex și naționalitate, care domiciliază în raza teritorială a cooperativei și a împlinit Virsta de 18 ani“. Una dintre prevederile statutului, referitoare la obligația membrului cooperativei spune că „la înscriere, fiecare membru plătește o taxă de înscriere de 10 lei șl subscrie cel puțin o parte socială în valoare de .300 Jei în contul căreia este obligat să depună minim 100 lei"O informație utilă pentru cetățeni; cooperativa noastră de erudit oferă împrumuturi de pînă la 15 000 iei (pentru nevoi familiale —- împrumuturi neproductive) la un fond social depus de 4 000 lei și împrumuturi de pînă la 35 000 lei — (împrumuturi productive — cumpărări de animale, material săditor, procu
(Urinare din pag. t) yilor de utilaj minier. A- daptările făcute ău condus implicit la sporirea productivității muncii. Exemple concludente în • acest sens au oferit minerii de la Paroșeni, veterani ai mecanizării complexe. Șefi de brigadă ca Nieolae Andrașic, Francisc Faza- kas sau Vasile Cojocaru, maiștrii Tudoran Ștefan, losif Șinka au adus numeroase îmbunătățiri la : complexele din dotare. Rezultatele sînt evidente. Productivitatea muncii in a- cest an a fost depășita cu peste 3 000. kg pe post în abataje. Mai concret, cu un complex C.MA-5H — complex de mare înălțime — s-au obținut productivități.■.-.Medii ■ de 20—22 tone pe post cu vîrfuri care au depășit 30 de tone pe post. Productivități înalte de-14—16 tone pe post (media) și vîrfuri de 20 tone pe post au fost obținute și în abatajele dotate eu complexe fabricate la I.U.M. Petroșani de. tipurile SM A-l și SMA-2, iar eu un SMA-2 productivitatea realizată suplimentar s-a ridicat la peste 2 000 kg ce cărbune pe post.La l.M. Uricani, o altă mină dotată cu complexe mecanizate, s-a aplicat o nouă formulă organizato

rare de furaje, materiale necesare sporirii producției agricole din gospodăriile individuale) la un fond social depus de 6 000 lei.Retragerea din cooperativa de credit și restituirea fondului social depus, inclusiv beneficiul curent, se aprobă de adunarea generală, după expirarea unei perioade de 4 ani de la înscriere sau, în cazul membrilor căre au beneficiat de împrumuturi, la expirarea perioadei de 4 ani de la achitarea integrală a ultimului împrumut.De remarcat că, activitatea din anul 1985 s-a situat la cote superioare, numără 1 de membri cooperatori ajungînd la 5 106. acordîn- du-se împrumuturi în valoare de 10 702 000 lei pentru 1717 membri. Totodată, s-a încasat un fond social de 5 894 797 lei, beneficiul acordat fiind de 139 497 lei. Trebuie amintit. de asemenea, că față de' planul pe 1985, împrumuturile acordate au fost depășite cu 2 352 000 lei.In concluzie, o activitate utilă, eficientă în consens cu eforturile de a veni în întîmpinarea dorințelor cetățenilor, de a contribui nemijlocit la creșterea bunăstării materiale a locuitorilor Văii Jiului.
Istvan IlODOȘ, 

președintele Cooperativei 
de credit. Vulcanrică— formațiile de mineri cate lucrează în abatajele mecanizate sînt conduse de maiștri cu experiență cum sînt Petru Mandriș și Gheotghe Ra- deș, care, de asemenea, au contribuit nemijlocit împreună cu Ioan Csiminga la adaptări de utilaje la condițiile specifice . de zăeămînt. Productivități ridicate au obținut în a

mmiiE di pmucnvinn
batajele mecanizate pe care le exploatează și minerii din brigăzile conduse de Cristea Valache și Mihai Bucevschi de la Livezeni, care coordonează ,activitatea la cîte două locuri de muncă. Prin contribuția lor, productivitatea muncii în abataje a fost cu peste 600 kg de cărbune pe post mai mare decît sarcina planificată.Nu-i putem omite din rîn- durile celor care au avut un cuvînt greu de spus în introducerea mecanizării, prin rezultatele obținute, pe minerii de la Lupeni, mină care se poate mîndri cu unii dintre cei mai buni mineri mecanizatori, cum sînt, cei din formațiile conduse de comuniștii.

hi in subteran, este una din preocupările comunistu
lui Nieolae Badea, electrician în cadrul Sectorului VII 
de la I.M. ParoșenL Foto: O. PARAiaNU

(Urmare din pag. t)

Depășiri la lucrările de investițiipunere in valoare a noi zăcăminte de cărbune lapuse în funcțiune stația de compresoare de la l.M.Bărbăteni, instalația detransport a Cărbunelui de la puțul cu Schip lâ Uzina de preparare din Lupeni, stația de degazare la I.M. Bărbăteni și alte obiective de investiții miniere prin care se creează condiții deEroi ■ ai muncii socialiste Teodor Boncalo și Constantin Popa. , — 7- :Aceste rezultate au fost obținute, așa cum mai spuneam, în abatajele dotate cu complexe mecanizate, la minele unde condițiile de zăeămînt au permis introducerea utilajelor -de mare tehnicitate. Dar căutările pentru cele mai eficiente metode de sporire a 

productivității muncii nu s-au oprit doar Ia folosirea mecanizării. Acolo unde condițiile de zăeămînt e- rau improprii mecanizării s-a trecut la aplicarea u- nor tehnologii de lucru a- daptate acestor condiții și care și-au d°vedit din plin eficiența. Un exemplu concludent în acest sens îl oferă aplicarea tehnologiilor de lucru cu tavan de rezistență. Astfel la mina Lonea, unde 57 la sută din producție este realizată din abataje cu tavan de rezistență, productivitatea muncii obținută, în acest început de an, este cu 500 de kg pe post mai mare decît sarcina planificată. Și în aceste abataje s-au 

Lupeni-Sud, Bărbăteni și Valea de Brazi. La realizarea acestor importante lucrări și-au adus o. contribuție deosebită formațiile fruntașe de constructori din subordinea maiștrilor Ni- colae Dragoș, Geza Kiss și montorii din echipa lui Ioan Popa. (V.S.) obținut vîrfuri de productivități de peste 20 tone pe post cum au înregistrat formațiile conduse de Gri- gore Mîndruț și Andrei Antal. De fapt, creșterile de productivități sînt ilustrate de realizările sectorului IV condus de maistrul Aurel Nelepcu: de la 5 tone pe post — înainte de aplicarea acestei tehnologii — la 10 tone pe post după a- plicare. Și la mina Dîlja, în urma introducerii tavanului de rezistență, ș-au obținut creșteri de productivități de 25,5 la sută. A- celeași aprecieri pentru minerii de la Petrila, de- unde se remarcă în moddeosebit formația condu-să de Ștefan Alba care a- plicâ aceeași tehnologie în 3 abataje, toate trei fiind sub coordonarea sa.Am prezentat doar două din direcțiile principale ale acțiunii de sporire continuă a productivității muncii și rezultatele obținute pentru că ele trebuie să constituie un îndemn spre o mobilizare de excepție din partea tuturor colectivelor miniere pentru obținerea productivității muncii, cea Mai sigură cale de sporire a producției de cărbune extras, cărbune de care industria noastră socialistă are tot mai multă nevbie.

Urmărind stimularea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, Cooperativa meșteșugărească „U- nirea" din Petroșani a reluat duminică concursul profesional de frizerie și coafură. A fost o manifestare care s-a desfășurat în Petrila, la unitățile 16 frizerie și 51 coafură. La această , primă etapă a concursului au participat 60 de lucrători care, așa cum este necesar în acest domeniu al serviciilor pentru populație, s-au întrecut în executarea cu simț artistic a unor tunsori și coafuri inspirate. Jn urma prezentării manechinelor juriul a stabilit și a premiat pe cei mai buni lucrători. In ramura frizerie s-au distinw I — Cornel 
Revitea (Unitatea nr. 4 frizerie Petroșani); II — Ro- 
dica Ababei (unitatea nr. 16 frizerie Petrila); III — 
Elisabeta Boțoc (unitatea nr. 
4 frizerie Petroșani); mențiuni — Maria Uți (unita
tea nr. 16 frizerie Petrila)

„Primăvara 
pionienei“Intre 5 și 11 mai, la Vulcan se desfășoară „Primăvara pionieriei", grupaj de acțiuni politico-educative care își propune cunoașterea de către purtătorii cravatei roșii cu tricolor, a mineritului românesc, prin organizarea de dezbateri a- vînd ca temă orientarea școlară și profesională în funcție de necesitățile economiei naționale, de specificul Văii Jiului. Va fi evidențiat rolul organizației pionierilor în educarea multilaterală • a tinerei generații. Manifestările devenite tradiționale se vor încheia cu acțiuni cultural-” artistice. (Al.H,)

Strungarul Ioan Bunzac. un apreciat muncitor din 
secția „Prototipuri**, din cadrul IPSRUEEM Petroșani.

Foto: Al. TĂTAR

și Magda David (unitatea 4 frizerie Petroșani). In 
domeniul coafurii: I —
Maria Bitter (unitatea nr. 51 coafură Petrila); TI — 
Rodica Boicu (unitatea nr. 22 coafură Petroșani); III 
— Panaghia Vlad (unitatea nr. 22 >afură Petroșani); mențiune — Elena Gaiță (unitatea nr. 51 coafură Petrila). Etapa următoare a concursului, a doua, se ,va. desfășura la nivel de județ, în 19 mai, la Casa de mode din Deva și vor participa cei care au cîștigat primele trei locuri Ia a- cest concurs.

T. SPĂTARU

Răspundem 
cititorilor• MARIN BEJAN, Uri

cani: Sesizarea dv. privind distribuirea presei la întreprinderea Minieră Uricani a fost analizată de comitetul de partid al minei. Responsabila cu difuzarea s-a -edificat asupra deficiențelor: semnalate (deștul de general, de altfel) și s-a angajat să lucreze mai a- tentă. S-a constatat, totodată, că nu ați semnat sesizarea cu numele adevărat. Nu încurajăm o asemenea practică, reco- mandînd tuturor celor ce se adresează redacției să-și a- sume nemijlocit răspunderea pentru^ ceea ce scriu. 
(T-T-7• ION HOREA, Petroșani: Dacă nu trimiteați proverbele mai întâi. revistei „Rebus** (care, după cum ne mărturisiți, a și publicat cî- teva) poate publicam ceva în ziar. Așa... Evităm, deci, posibilitatea de a ni se atribui preluări nedorite. (T.Ț.)

In15,
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ȘOFERI AMATORI, data de 9 mai, la ora va începe o nouă serie de pregătire a șoferilor amatori. De la începutul anului, Școala de șoferi a- matori din Petroșani a pregătit 150 de cursanți. Și, o informație utilă: absol- rodamină a activului venții ultimei serii cursului sînt invitați ziua de 15 mai, la ora 17, la Biroul circulație al Miliției județene, pentru ridicarea permiselor de conducere.

FLORI. începînd de astăzi, colectivul serei de flori a EGCL Petroșani va demara acțiunile de amenajare a covoarelor florale, în cartierele „Hermes" și Petioșani-Nord. După cum aflăm de la șefa serei, Elisabeta Codea, pînă la finalizarea lucrărilor vor fi .plantate peste 500 000 fire SPEOLOGICA. Un grup de flori de speologi ama toii, de

a 
în

la clubul „Focul viu", de matică pe itinerariui Petro- pe lingă B.T.T. 'București, șani — Deva — Arad — au întreprins, în perioada1—4 mai, o acțiune de cartare a peșterii Cioclovina cu apă, din zona Ohaba- Ponor. Concomitent, s-a desfășurat și marcarea cu . ’ " _ , ' 1 . dinpeșterea Cioclovina uscată.EXCURSIE. In perioada 9—11 mai, cei mai destoinici uteciști din cadrul organizației U.T.C. de la ICSA și AP Petroșani vor participa la o excursie te-

Moneasa.FOTBAL. La complexul CFR Petroșani s-a încheiat o interesantă competiție de fotbal, desfășurată în cadrul generos al competiției naționale „Daciada”. După cum ne informează Marian Isidor, secretarul comitetului U.T.C., „Cupa tineretului** a fost cîștigată de echipa sectorului „Linie Contact — Linii de district de exploatare".ROCK. Mircea Baniciu, Mircea Vintilă și formația

„Roșu și Negru" pot ascultați la Petroșani ziua de 10 mai, începînd orele 17 și 20. (Al.H.) fi în cu ate de o echipă specializată de la Atelierul de zonă din Lugoj (condusă maistrul Gheorghe can). Au avut tehnologice și nală, de acum
Vu- • loc probele recepția fi- treeîndu-se mixturilorVREMEA. Stația meteo ne comunică: vremea frumoasă cu temperaturi maxime de peste 20 grade în 'a prepararea necesare șoselelor. (T.S.)oraș și mai mult de 15 

grade în Paring.MODERNIZĂRI. La baza de producție a formației de mixturi betoane asfaltice de la Livezeni s-au desfășurat ample lucrări de modernizare a instalațiilor, efectu-
Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Industria ușoară, deplin afirmată în constelația 
1 nostrude tricotaje din Petroșani, voi bește dc la sine despre modul în oare s-a muncit pentru ca produsele pur- tînd marca celor două întreprinderi să fie apreciate și solicitate peste hotare Sint rezultate cu care pe bună dreptate se mîndresc și colectivele celor 2___unități și care sînt prilej de mîndrie și pentru . cetățenii municipiului. Ele denotă priceperea profesională, capacitatea creatoare a respectivelor colective — în majoritate femei —, rezultatele de azi 

ți de mîine constituindu-se într-un răspuns muncitoresc pentru grija statornică manifestată de partidul și sta- tuf nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale Iocuito- In rilor Văii Jiului.
O. GEORGESCU 
împlinirea 

(Urmare din pag. f)

Anii luminoși ai socialismului, îndeosebi perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — denumită, cu îndreptățită mîndrie, de întregul nostru popor „Epoca Nicolae Ceaușescu" —, au înscris în cronica dezvoltării Văii Jiului, centru muncitoresc eu vechi tradiții în exploatarea cărbunelui, apariția și dezvoltarea unor noi ramuri industriale. Ne referim la unitățile industriei Ușoare, apărute pe harta municipului nostru ca urmare a vizitelor -și indicațiilor date de secretarul general ah partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.1979, 1980, 1982, sîntani de referință pentru e- eonomia Văii Jiului. La Vulcan și Petroșani au fost inaugurate două întreprinderi: una de confecții și o alta de tricotaje. La Petrila, intra în funcțiune fabrica de mobilă, iar doi 
ani mai tîrziu, în 1982, no
ua țesătorie din Lupeni producea primele fire de mătase. Ce a însemat înscrierea acestor noi unități pe traiectoria dezvoltării economice a municipiului ? Materializarea indicațiilor secretarului general al

economică a municipiuluipartidului privind crearea de locuri de muncă pentru soțiile și fiicele minerilor, creșterea bunăstării familii1 or și, desigur, o substanțială contribuție la întărirea potențialului economic al Văii Jiului. Dacă, la început, primele produse executate în respectivele întreprinderi erau destinate doar beneficiarilor interni, iată că a- cum, la numai cîțiva ani de la darea în exploatare, cea mai mare parte a producției realizate în aceste Unități economice este destinată 'exportului. Să luăm doar două exemple. In toți acești ani, colectivele de la întreprinderea de confecții Vulcan și cea de tricotaje din Petroșani au cîstigaț noi valențe ale a- firmării economice, s-au consolidat moral și profesional, au cî.știgat încredere în forțele proprii, prezent. productivitatea aceste unități

douănoi,

Puternic mobilizați în întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului, comuniștii, întregul colectiv al secției montaj mecanică grea, împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii dir. I.U.M.P. cinstesc această măreață aniversare cu fapte de muncă deosebite.Transpunînd în practică hotărîrea organizați-

i vel Âlicu, Abel Bîrlea,i Grigore I ,xandru Kovacs,Găină,- loan Boboc. atelierul' Montaj,Popescu, Ale-, Romeo dinIon
muncii, cu cile sută In fiecare 4 luni ale anu

prezent, muncii la _____ .s-a dublat, rezultatul fiind creșterea substanțială a producției și afirmarea lor' și dincolo de granițele țării. Procentul de 80 la sută din producția destinată exportului, la unitatea de confecții din Vulcan și cea

Aspect din întreprinderea de confecții Vulcan.

t Urmare din pag 1) . țară socialistă mediu dezvoltată Realizarea acestui cu putere în lumină o se- obiectiv impune dczvolta- rie de realități definitorii - ale României de astăzi: democratismul autentic al vieții noastre politice și sociale, unitatea idestructi- bilă a poporului în partidului, al secretarului, său general: Cu deosebire, marele forum a dovedit, încă o dată, modul șxemplar în care partidul nostru își exercită misiunea de forță politică conducătoare a o- perei de construcție socia-' listă. 'In cincinalul actual, patria noastră va parcurge o etapă nouă, de însemnătate hotărîtoare, pe calea înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre Așa eum a stabilit Con- , greșul al XIII-lea, obiecti
vul acestei etape este trecerea de la stadiul de țară în eurs de dezvoltare la cel de

rea intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare, situarea în centrul Activității a înfăptuirii ____ noii revoluții tehnico-știin- jurul țifice. Acest obiectiv presupune angajarea eu toate

Bianga, Mara Ștefan, Constantin Trușculescu, Lăcrimioara Ipate — precum și a trei muncitori : Roland Vcreș, Nicolae Bălănescu, Petru Jitea, care — sub directa coordonare a maiștrilor ei de bază de a declara Pamfil Negru, Otto Hans Klose, loan Almășan. Andrei Ungur și a șefilor de secție Filip Alicu și Marian Martinescu — sînt exemple de dăruire, răspundere și inițiativă în mutică pentru întregul colectiv Prin munca lor plină de dăruire și inițiativă, prin strădaniile întregului colectiv, secția noastră și-a realizat și depășit cu consecvență indicatorii principali de plan — producția fizică, producția marfă și produc- '

în preajma acestui măreț eveniment zile de producție record, colectivele de oameni ai muncii din atelierele secției — prin care trece aproape 80 la sută din producția Uzinei — s-au mobilizat plenar în scopțil realizării la timp și la indici de calitate superiori a întregii producții și mai ales a celei destinate exportului. Sînt deosebit de grăitoare faptele comuniștilor Pa-

tivitatea5—10 la din cele ____ .. ____lui. O ilustrare recentă a exemplului lor de dăruire: toți’au lucrat fără întrerupere două și chiar trei schimburi pentru re- , pararea,sistemului dc frî- nare al mașinii de extracție de la I.M. Dîlja, la regim de avarie, contribuind din plin la repunerea în funcțiune la timp a întregii capacități de producție a mineLHotărîți să dedice jubileului partidului noi și noi fapte de muncă, întregul colectiv de oameni ai muncii al secției acționează cu rodnicie pentru realizarea sarcinilor pe această lună.

*

Nicolae GEAMĂNU, 
maisți u, secretarul orga
nizației de partid, secția 
montaj-mecanică grea a 

l-U.M.P

meseriei și60 de membri de partid — cadre didactice și tehnico- comasat. Ne aflăm în fe- inginerești — sînt, pot să afirm acest lucru fără teama de a greși, sufletul unei munci educative desfășurată cu migală, cu dragoste. Vorbeați. de mîndrie? Fiecare absolvent al nostru. ajuns miner, maistru sau inginer constituie tot atîtea mîndfii ale muncii comuniștilor, tuturor cadrelor din liceu. Fe- : tița mea, astăzi elevăȘcoala generală nr.'l, exprimat dorința de a veni la acest liceu. îmi va fi elevă. Iar pentru mine va fi de două ori o mîndrie să o văd deprinzînd tainele utilajelor miniere. Asistăm, deseori, în minerit la astfel

bra pregătirilor.
— Cu ce se poate mîn- 

dri, Ia măreața aniver
sare a creării partidului, 
pe care țara întreagă o săr
bătorește, comunista
Margareta Dima ?Mîndria mea, este de fapt, mîndria liceului. începem, dacă vreți, cu premiile republicane obținute recent de elevii noștri în concursurile pe meserii; 2 premii 1, 1 premiu II, 2 premii III, 6 mențiuni. Putem adăuga lucrările practice de bacalaureat — expresie a creativității tehnice a elevilor noștri, Creativitate pe care o stimulăm cu fiecare oră - de curs sau de practică productivă. Avem un liceu bun, un liceu cu cadre didactice de valoare, oameni care știu să îmbine pasiunea cu meseria. Cei peste ’rîrea pentru realizarea programelor de dezvoltare în domeniile minier și ener- ; getic, pentru buna funcționare a centralelor electrice de toate categoriile, pentru înfăptuirea neabătută a programelor de punere in valoare a resurselor de care dispunem, chiar dacă

forțele pe calea transfor- , mărilor revoluționare, științifice, ridicarea activității din toate domeniile la nivelul celor mai de seamă cuceriri ale științei și tehnicii.In concordanță cu cerințele majore ale economiei naționale, partidul nostru pune un mare accent pecomunism. extinderea bazei energeticeși de materii prime, im- punîndu-se în acest așa cum subliniază rășul Nicolae Ceaușescu, să:se acționeze cu toată hotă-
sens, to va*

a pasiunii

la; și-a'

Că lucrez cu oameni, unii aflați la vîrsta întrebărilor. Oamenii vin la mine cu probleme, unele, dificile. Nu vreau să le dezamăgesc încrederea. Este și aceasta o trăsătură a stilului de muncă al biroului organizației de partid din liceu.
— Proiecte?— Să încheiem ănul școlar cît mai bine, să reușesc rezolvarea unor probleme pe care cetățenii din circumscripția în care , sînt . deputat mi le-au ridicat și să continui autodotarea cabinetului de „Mecanisme și organe de mașini" care l-am creat.Completare la schița de de .împliniri ale dialecticii portret. Margareta Dința: 18 ani de activitate 1-a catedră. Un om, care pune în prim plan dorința de a răsplăti, așa cum se.cuvine în- ■; crederea oamenilor.

I
I
I
I
Ii părinților, a cadrelor di- t dactice și elevilor, specta- I ■■
I

Manifestări 
omagiate

(Urmare din pag. I)de către elevii Liceului de matemătică-fizică din Petroșani. Prezentat în fața

pe
generațiilor.

— Aveți multe sarcini 
de răspundere. Cum le re
zolvați ?— Nu-mi plac compromisurile. Nu uit nici o clipătică a poporului. Demo - crația muncitorească-revo- luționară s-a impus ca un factor dinamizator în economie, în întreaga viață socială. Aceasta impune necesitatea creșterii continue» a rolului conducător al partidului, exercitarea plenară a funcțiilor sale.

noua, superioara

unele dintre ele au un conținut mai redus de substanțe utile.Perioada care a-trecut de la Congresul al Xlll-Iea constituie o perioadă nu nu- maj de ihari succese în planul construcției economice, ci și de dezvoltare puternică a vieții sociale și politice, de îmbunătățire continuă a conducerii și organizării societății noastre. In această perioadă s-au perfecționat, în continuare, relațiile de producție șisociale, s-a întărit și mai me-t>vt- stabilite de mult unitatea sociai-poli- de-al \ II 1-lea Congres.

împlețirea tot mai strînsă a activității partidului cu munca întregului popor, participarea comuniștilor la întreaga activitate socială. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a stimula neabătut întărirea legăturii cu masele, de a veghea ca întreaga politică a partidului să fie cu adevărat emanația voinței și intereselor clasei muncitoare, ale poporului,Ih Juinina mărețelor p- 
cet 
în -

treaga dezvoltare economică și socială a țării, mar- | cată de noi și importante , realizări subliniate și la I Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c. pune | în evidență deosebita în- , seninătate a rolului parti- | dului, ca forță politică con- i ducătoare ' a poporului mân, țiunii Strîhs dului.general, poporul român își consacră toate forțele transpunerii în viață a ho-■ târîrilor Congresului Xi II -led, fiind ferm vins că viitorul va fi cum îl dorește, că obiectivele propuse vor fi înfăp- | tuite pentru că are drept călăuză un partid încercat, | călit în lupte, mai unit și mts puternic ca pricind, ,j iar în fruntea partidului și a țării se află un strălucit conducător — tovarășul - Nicolae Ceaușescu, în ale cărui gmdire și acțiune își găsesc întruchiparea năzuințele . și interesele supreme ale națiunii. noastre so-• eialisto.

colul s-a înscris ea un vibrant omagiu adus m ă - e ț u 1 u i jubileu al "partidului, Au participat corul de cameră al liceului, grupul de recitatori, formații de dans tematic și popular, grupul vocal folcloric, interpreți de muzică folk, formația de teatru.• EXPOZIȚIE. In organizarea Comitetului de I cultură și educație socia- ' listă ăl municipiului și a [ Muzeului mineritului, . ieri a avut loc vernisajul expoziției de pictură a artistei amatoare Eliza I ilirean.- Cele 29 de lucrări ' realizate în ulei pe pînză 1 sînt inspirate din viața I oamenilor Văii Jiului, din I realitățile prezentului • nostru socialist..
ro- Icentru vital al na- noastre socialiste. . I unit în jurul parti- ' al secretarului său» I
alcon-așa

Simpozion
(Urinare din pag. I)nist Român — continuator al tradițiilor de hiptă pentru înfăptuirea năzuințelor milenare ale poporului român", „Democrația muncitorească, revoluționară — cucerire istorică a poporului român condus de Partidul Comunist Român, expresie a superiorității orîn- duirii noastre socialiste", „Valea Jiului (1921—1986) •— file de istorie", „Congresul al XllI-lea al P.C.R. cu privire la situația internațională și o- rientările fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru" • "A. 'Manifestare omagrală. șimpfeztotiiil este găzduit de unitâti economice și instituții din municipiu.



MARȚI, 6 MAI 1986

In preajma deschiderii 
Expoziției industriale 

românești de la BeijingBEIJING 5 ' (Agerpres).I.a Centrul internațional de expoziții din Beijing a avut loc o conferință de presă, în preajma deschiderii Expoziției industriale a Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, au fost prezentate pe larg date privind dezvoltarea, economiei românești, produsele ce vor fi expuse. Au fost relevate, de asemenea, aspecte ale dezvoltării colaborării româno-chineze pe multiple planuri.

Devenită tradițională în relațiile româno-chineze, expoziția industrială românească de la Beijing, a- junsă la a Vl-a ediție, este menită să asigure dezvolta- rea în continuare a schimburilor, economice dintre România și R.P. Chineză.Au luat parte reprezentanți ai conducerilor organelor centrale de presă, Radio și Televiziune, precum și ai organelor centrale economice și de comerț exterior, :
Sub semnul Anului Internațional ol Păcii

Noi luări de poziție în favoarea 
dialogului politic, dezarmăriiCIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). Președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado, a lansat un apel șefilor de stat și de guvern ai „Grupului celor șase" în vederea desfășurării la 6 august, la Ciudad de Mexico, a unei reuniuni la nivel înalt, în cadrul eforturilor în favoarea dezarmării.„In situația internațională actuală, este absolut necesar de a face noi e- forturi destinate promovării dialogului politic și. dezarmării", se subliniază în comunicat„Grupai celor șase", din care fac parte Mexic, Argentina, Tanzania, Grecia, India și Suedia, a. fost

creat în 1984 în vederea unirii eforturilor pentru pace și dezarmare.*WASHINGTON 5 (Agerpres). Marșul Păcii, pornit din Los Angeles pentru a străbate 5000 de kilometri și a ajunge la Washington, trece în prezent prin statul Utah, apropiindu-se de statul Colorado, relatează a- genția TASS. Pe traseu, în cadrul întîlnirilor pe care le au cu locuitorii o- rașelor și satelor, partici- panții la marș organizează mitinguri și întîlniri cu populația, explicînd că acțiunea are ca scop mobilizarea opiniei publice la lupta împotriva : cursei înarmărilor nucleare.

încheierea Congresului 
Partidului Comunist GermanBONN- 5 (Agerpres). La Hamburg s-au încheiat lucrările celui de-ăl VIII-lea Congres al Partidului Comunist German. Partidul, Comunist Român a fost reprezentat de țovarășul Ion Cârcei, membru al C.C. al P.C.R.

Delegații au adoptat documentele supuse dezbaterii congresului și au ales noile organe de conducere ale partidului.Președinte al P.O, German a fost reales tovarășul Herbert Mies.
Rezultatele primului tur al 

alegerilor prezidențiale din AustriaVIENA 5 (Agerpres). Primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat duminică în Austria, s-a. în- chei at cu următoarele rezultate :Din cei 5 436 726 alegători figârînd pe listele electorale, s-au prezentat în fața urnelor 4 864 710,- respectiv 89,48 la sută, fiind validate 4 719 960 voturi.Dintre aspiranții la funcția supremă în stat, Kurt Waldheim, candidat independent, sprijinit de Partidul Populist, a întrunit în . favoarea sa 2 343 387 voturi, respectiv; 49,64 la sută, în vreme de Kurt Stey- rer, reprezentant al Partidului Socialist, a obținut 2061 162 sufragii, ceea ce înseamnă 43,66 la sută din totalul voturilor exprimate. Ei sînt urmați de Freda Meissner-BIau, militantă ecologi stă, cu 259 471 voturi (5,5 la sută) și Otto Scrinzi, din partea dreptei,

cu doar 55 940 votUri, respectiv, 1,2 la sută.Intrucît nici unul din can- didații prezidențiali nu a obținut majoritatea absolută, alegătorii urmează să revină la, urne la 8 iunie pentru a se pronunța în favoarea unuia dintre primii doi candidați, care au întrunit în favoarea lor cele mai multe voturi: Kurt Waldheim, fost secretar general al O.N.U., și Kurt Sțeyrer.

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea și controlul 
calității mediului înconjurătorDin măsurătorile efectuate pe întreg teritoriul . țării rezultă că în zilele de 4 și 5 mai a.c., în unele din zonele afectate, inclusiv în municipiul București, datorită unei circulații atmosferice favorabile, radioactivitatea a continuat să scadă.In alte zone radioactivitatea este mai ridicată, fără

însă -i prezenta pericol pentru sănătatea populației.Evoluția radioactivității este ccntrolată permanent de stațiile și laboratoarele de specialitate și va fi a- dusă, în continuare, la cunoștința populației, pînă, Ia încadrarea ei, pe întreg teritoriul țării, în limitele admise. A ■' ,.

Suprema strălucire a „Stelei" I

ik CAPITALA MALA- 
YEZIEI s-au deschis lucrările1 celei de-au doua conferințe din cadrul dialogului \Sud—Sud. Sub deviza „Săi ne făurim o cale spre viitor", parțicipanții la reu- niuhe discută o gamă largă de probleme consacrate întăririi cooperării între statale în curs de dezvoltare, .o necesitate vitală în condițiile existenței unor norme inechitabile în comerțul și schimburile ■ internaționale, impuse de țările industrializate occidentale.

SFIRȘITUL SÂPTA- 
MINII TRECUTE a fost marcat în Republica Sud- Afficană de noi demonstrații ale populației de culoa
re împotriva politicii de

apartheid. Numai în cursul zilei de duminică, trei negri au fost uciși în timpul deihc nstrațiilor din orașele rezervate populației de culoare — informează agenția Reuter ,. <
O RACHETA AMERI

CANA de tip Delta a ex- plcdaț ia scurt timp după lansare sîmbătă seara, la Cape Canaveral, informează agențiile internaționale cie presă. Racheta, care trebuia să plaseze pe o orbită circumterestră un satelit meteo, este cea de-a doua care explodează la lansare, după un accident similar

petrecut la 18 aprilie cu o rachetă de tip ,;Tităn“. Potrivit aprecierilor NASA, principalul reactor al rachetei „a încetat să funcționeze prematur".
MINISTERUL APĂRĂ

RII al S.U.A. a hotărît să transfere regimului de la Seul 50 de elicoptere de transport și echipamente anexe în valoare de 155 milioane dolari — anunță agențiile de presă. In legătură cu această decizie, a- genția ACTC arată că transferul continuu de arme și echipamente americane către regimul sud-coreean constituie o încurajare dată acestuia în politica de menținere a divizării Coreii și de provocări împotriva Nordului.

Puternicele inundații cauzate de ploile înregistrate în iran în ultimele zile au provocat, în zona masivului muntos Zagros, moartea a peste 20 de persoane, a anunțat posțul de radio Teheran, citat de a- genția Reuter,Mai multe poduri au fost luate de șuvoiul de ape, iar o serie de căi de comunicație — care leagă capitala iraniană de orașul sudic Ahvaz — au fost blocate.Agenția IRNA arată că 60 de orașe sau localități rurale au fost în întregime sau parțial afectate în provincia Lorestan.
CUTREMURUn cutremur de pă- mînt cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața în regiunea muntoasă Ma- latya din sud-estul Turciei. Potrivit unor surse locale citate de agenția Reuter, cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața. O serie de locuințe au fost avariate.

Mîine seară, lă ora 20,15 (21,15 ora României), pe stadionul „Ramon Sanchez PizjUan" din Sevilla (70 000 locuri), arbitrul francez Michel Vautrot va anunța începutul celei de-a 31-a finale a Cupei Campionilor Europeni la fotbal.Un eveniment fotbalistic pe care țara noastră îl va trăi, conectat;! cu căldură sufletelor, din plin. „Steaua" București, revelația actualei ediții a com- petiției-fanion intercluburi din Europa, va fi purtătoarea speranțelor noastre legitime de a realiza o performanță de răsunet pentru fotbalul românesc 1Pînă mîine seară, vom mîngîia cu gîndul speranței turlele Seville!, vom parcurge cu inimile șoptite de emoție numele jucătorilor în care ne împletim gîndul la marea bucurie finală. Duckadam, Io- van, Belodedici, Bumbeseu, Bărbulescu, B o 1 o n i,

M a j e a r u, Bălan, Lăcătuș, Balint și Pițurcă vor încerca să împlinească visul scăldat în lacrima neșansei de a juca al lui Tudorel Stoica. Cu gîndul la trofeul campionilor Europeni, inimile ne tresaltă și bătaia va eclipsa cu siguranță „OLE", scandat de 40 000 de barcelonezi, la care se vor adăuga 30 000 de îhfo- cați locuitori ai Sevillei.Vom fi cu ochii, cu gîndul și inima, cu sufletul și dorința acolo în teren, alături de jucătorii antrenați de Emerich Jenei și Anghel Iordănescu. Pentru că lupta lor este lupta noastră, bucuria lor este lacrima noastră de fericire, iar izbînda lor va fi triumful tuturor românilor iubitori de fotbal. Te așteptăm, Steaua, să răsări pe cerul speranței noastre, într-o noapte de mai andaluzi ( ’
i T. ALEXANDRU ' \

Telex H T e le xMUNCHEN 4 (Agerpres). Campionatele europene de gimnastică pentru junioare și-juniori desfășurate la Karlsruhe (R.F.G.) s-au încheiat cu un remarcabil succes al tinerilor sportivi români, care au cucerit 4 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. In concursul special pe aparate. Aurelia Dobre (locul 3 la individual compus) a obți-

nut medalia de aur la sărituri și paralele și medalia de argint la bîrnă. In concursul masculin, Marius Tobă s-a clasat pe locul in- tîi la inele, pe locul 2 la șol și pe locul 3 la bară fixă, iar Marian Stoican și-a adjudecat medalia de aur la sărituri. Medalii de bronz au obținut Mircla Sidon, la sol, și Gabriela Potorac la paralele.

R.D.G.: De la extracția de minereu de cupru

La Eisleben și Sangerhausen — localități situate la sud-vest de Berlin — se extrage cupru de aproape-800 de ani. Minele și întreprinderile prelucrătoare a- parțin, în prezent, Combinatului Mansfeld, care, cu un personal de 48 000 oameni, se înscrie între cele mai mari întreprinderi e- conomice din Republica Democrată Germană.Mineritul și prelucrarea cuprului continuă să fie activitatea de bază a combinatului. Orice țară industrializată din lume are nevoie de cupru. Dar resursele acestui metal se află in scădere. . . / . ■Acest fapt a făcut, ca, de la începutul anilor ’60, conducerea combinatului organizația sindicală să

la producția de roboțiCombinatului Mansfeld. In primul rînd, ei au înființat c secție producătoare utilaje, care dispune, prezent, de un personal 4600 de oameni.,
gîndească la modalitățile de utilizare eficientă în viitor a forței de muncă, a atelierelor și utilajelor. I- deea constă în modernizarea extracției de minereu

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA ADN)de cupru și a transformării materiei prime în cupru electrolitic de calitate superioară și î . înființarea de noi linii, tehnologice care să ofere de lucru foștilor mineri și o largă varietate de meserii atractive tinerilor.Cele necesare au fost creau chiar de muncitorii

de în de

Secția a fost necesară pentru reamenajarea vechilor facilități de producție și realizarea altora noi. Astfel, combinatul .a devenit și producător de mobilier metalic, bormașine e- lectrîce, roți pentru biciclete. Experții ‘ • •zat,. totodată, și q secție de au moderni- o turnătorie laminoare și

au dezvoltat o serie de roboți pentru uzul combinatului. . ,'UsAU",A face mai eficiente extracția și prelucrarea cuprului este, firește, principalul obiectiv al oamenilor muncii de aici : procesultehnologic este controlat a- cum de*computere, softwar- ul necesar-în_ acest scop fiind elaborat la centrul propriu ele producție microelectronică.Cei de la Mansfeld nu numai că cu intensificat propria producție, dar au acordat sprijin și altor centre metalurgice și de prelucrare a potasiului. Numai anul trecut, ei au realizat 40 900 de panouri cu circuite pentru dispozitivele - microelectronice de control.
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TRAGERII „LOTO-2" 
DIN 4 MAI 1986Extragerea 1 : 22 68 42 13 î: - ..Extragerea a 2-a : I 3224 58:Extragerea a 3-a : 72 75 38 62;Fond total cie cîștiguri:566 248 lei.
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