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La minele Lupeni și Paroșeni

Debut promițător
din prima

Bilanțul lunii ianuarie, 
bilanț deosebit de rod
nic pentru COLECTIVUL 
MINEI LUPENI : pro
ducția suplimentară se 
cifra la aproape 12 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Remarcabil este 
faptul că la această de
pășire au contribuit toa
te sectoarele minei. în 
fruntea întrecerii dintre 
sectoare se situează, de
tașat, sectorul IV, cu o 
depășire de peste 7 000 de 
tone, urmat de sectorul 
VI, cu 1587 tone extrase 
peste prevederi. Aceasta 
este încă o confirmare a 

■ superiorității mecanizării

• UA PAROȘENI, plusul zilei de 1 februarie con
firmă pe deplin hotărîrea colectivului acestei între
prinderi de a continua ritmul de extracție atins în lu
na ianuarie și mai ales in ultima parte a acestei luni.

• ȘI LA I.M. PETRILA au fost depășite în luna 
ianuarie sarcinile de plan de către toate sectoarele. La 
producția suplimentară realizată la nivelul întreprin
derii, cea mai mare contribuție au avut-o sectoarele 
III, cu 2258 tone și IV, cu 1717 tone de cărbune.

I.M. Lupeni

zi a lunii
lucrărilor miniere, cele 
două sectoare dispunînd 
de un înalt grad de me
canizare — 4 complexe de 
tăiere și susținere meca
nizată la sectorul IV și 
Unul la sectorul VI. De
pășiri intre 124 și 977 to
ne s-au înregistrat și la 
celelalte cinci sectoare a- 
le minei.

Toate aceste realizări 
de prestigiu au constituit 
temelia trainică pentru 
succesele viitoare, dova
dă elocventă succesul pri
mei zile a lunii februarie 
-- plus 154 tone, la ni
velul întreprinderii.

I.M. Vulcan

Pe temelia „urcușurilor" din luna ianuarie

Mobilizare plenară a capacității colectivului 
pentru realizarea sarcinilor acestei luni

• în numai o decadă din luna ianuarie, a IlI-a, 
au fost recuperate peste 3 000 tone cărbune • Față 
de prima jumătate a lunii, la finele ei s-a lucrat în 
fronturile direct productive cu cîte 50 de posturi pe 
zi mai mult • Producția fizică zilnică a crescut, 
comparînd perioada 15-31 ianuarie cu 1-15 ianuarie, 
în medie, cu 500 tone pe zi.

I. M. Vulcan, mină cu 
mare pondere în producția 
fizică de cărbune a în
tregii Văi, a înregistrat 
în prima tonă a anului rea
lizări neritmice. In prima 
parte a lunii, mina a ră
mas sub plan cu cantități 
de cărbune ce depășeau în. 
unele zile 800 tone. La ju
mătatea lunii se înregistra 
un oarecare - reviriment, 
producțiile zilnice apropi- 
indu-se cu 100-200 tone de 
cele planificate. Abia în
cepu tul celei de-a treia de
cade a însemnat redresarea 
certă, cînd , colectivul a 
trecut la recuperarea res
tanțelor și a extras zilnic 
cantități de cărbune peste 
plan, depășirile ridicîn- 
du-se uneori la 500 tone 
pe zi. Acest ritm înalt — 
a condus la situația ca, de 

la un minus de 6 000 tone 
la finele decadei a doua,, 
acesta să scadă pînă în ul
tima zi a lunii la 2 346 
tone.

Colectivul I.M. Vul
can a tras fără' îndoială 
multe învățăminte practice 
în vederea perfecționării 
activității pe care o va 
desfășura in luna februa
rie și în viitor. Despre lio- 
tărirea colectivului de aici 
de a se mobiliza mai efi
cient în viitor ne-au vor
bit tovarășul Vasile Ruso, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, președin
tele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii, și 
inginerul Ioan Diaconu, di
rectorul tehnic al minei. 
Iată, mai întîi, cîteva mă
suri tehnico-organizdtorice 
întreprinse în scopul re
dresării, prezentate de in
ginerul loan Diaconii :

— Măsurile izvorăsc din 
necesitatea înlăturării unor 
neajunsuri cu care ne-aril 
confruntat în ianuarie- în 
colaborare cu Preparația 
Coroești și C.F.R.-ul . am 
reușit să eliminăm stagnă
rile determinate de lipsa 
de vagoane, avînd în ve
dere că în primele treispre
zece zile ale lunii ianuarie 
stagnările provocate din 
această cauză însumează 
circa patru zile de opriri 
pe puțul principal de ex
tracție. Deci, nu întimplă- 
tor, tocmai în această pe
rioadă, cînd dispuneam de 
o capacitate organizatorică 
in subteran apropiată de 
necesitățile asigurării zil
nice a sarcinilor am înre
gistrat minusuri așa de 
mari. Odată cu eliminarea 
acestei prime cauze, pentru 
a spori realizările în con
tinuare, a trebuit să creș
tem plasarea în abataje, 
aceasta fiind redusă în pri
ma parte a anului față de 
necesar cu pînă la 50 de

A. HOFFMAN

(Continuare în pag a 2-a)

Printre meseriașii de 
nădejde ai secției me- 
cano-energetică de la 
I.U.M. Petroșani se nu
mără și. strungarul Ion 
Magda, meseriaș pentru 
care calitatea și pre
cizia execuției pieselor 
sînt de prim ordin.

Schimb de experiență 
între constructorii 

județului
Miercuri, la Lupeni a □- 

vușt loc ședința Consiliului 
oamenilor muncii de la. 
T.C.H., Deva, care a anali
zat activitatea tehnico-eco
nomică pe anul 1978 a Gru
pului de șantiere Vadea 
Jiului și măsurile ce se 
impun pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe anul 
1979. Cu acest prilej, ală
turi de membrii C.O.M., au. 
fost prezenți în Valea Jiu
lui șefii tuturor șantierelor 
dc construcții din județ ca
re, în prealabil, au ldcut 
un schimb de experiență 
in șantierele municipiului 
nostru. Au fost vizitate 
șantierele din Petroșani și 
Vulcan, poligonul de pre
fabricate .și Secția de utilaj 
și transport de la Livezeni. 
în cadrul întâlnirilor cu 
constructorii, s-au purtat 
discuții despre tehnologiile 
de lucru, soluțiile construc
tive, s-a împărtășit din 
experiența fiecăruia. Toate 
acestea în ideea îmbună-1 
tățitii condițiilor de reali
zare a sarcinilor dc plan.

. Multiple acțiuni politice orientate spre

Creșterea producției fizice 
pe calea unor productivități superioare

• De la etapa acumulării experienței în introducerea mecanizării, la 
etapa valorificării depline a dotării tehnice și a gîndirii înaintate a mi
nerilor • Continuă, pe un plan superior, efortul de concepție pentru a- 
daptarea utilajelor la condițiile specifice de zăcămînt • Pentru 1979 colec
tivul dispune de un minuțios program te'nnic-organizatoric, prin îndeplini
rea căruia acționează pentru cîștigarea Întrecerii socialiste.

După „perioada acumu
lării unei bogale experien
țe in domeniu, mecaniză
rii", cum pe bîină drep
tate este numit anul 1978 
printre minerii de la I.M. 
Lupeni, activitatea acestei 
întreprinderi a atins, încă 
din prima lună a anului 
în care ne aflăm, un ritm 
de lucru superior, situat la 
nivelul potențialului teh
nic și uman al unității. Co
lectivul face, astfel, proba 
unei reale . maturități teh
nice, ilustrată de nivelul 
producției, de căile pe care 
sînt obținute creșterile ver
tiginoase la principalii in
dicatori cantitativi și ca- 
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litotâvi ai extracției de căr
bune.

De ia început se cuvine 
o precizare. Succesul lu
nii ianuarie. — plusul, de 
aproape 12 000 tone la
producția fizică —■ nu es
te în'tîmplâtor. Dacă facem 
o radiografie a dezbateri
lor din adunările generale 
ale organizațiilor de bază, 
a discuțiilor purtate in lu
nile octombrie, noiembrie 
și decembrie în cadrul fie
cărui sector, cu realizato
rii producției, putem a- 
junge cu ușurință la cons
tatarea 
lui de 

că temelia succesu- 
astăz.' a fost, asigu-

rată încă din ' trimestrul 
IV 1978. Minerii, inginerii, 
maiștrii, tehnicienii acestui 
colectiv nu au conceput să 
încheie anul 1978 — pe co

lon MUSTAȚA

f (Jă informăm
• La Vulean- din irdtinti-La Vulcan, din inițiati- 
Iva comitetului orășenesc, 

de partid, a avut loc 
(miercuri o consfătuire a 

directorilor întreprinderi- 
Ilor -patronatoare și școli

lor din oraș. Dezbaterile
au fost orientate asupra 
îmbunătățirii colaborării 
în vederea ridicării cali
tative a instruirii practi- 

. co-productive a ■ elevilor.

Brigada comun’stului Ion Cojocariu, de la sectorul III al minei Lonea, ca
re a lansat și aplică cu consecvență inițiativa „Brigada de producție și educa
ție socialistă*' a extras în luna ianuarie, suplimentar, exploatînd un complex 
mecanizat, 3 200 tone de cărbune prin sporirea productivității muncii cu 3,5 
tone/post. Folo: Gh. OLTEANU

UD baby-schi amenajat 
cu puțină eheltuială, dar 
cu foarte multă pasiune, 
ajută la practicarea 
schiului în rfndul copiilor 
din Lupeni. Instalația 
funcționează la Brăița, 
iar preocuparea pentru 
amenajarea ei a apar
ținut iui Adalbert Kato, 
Iosif Sicht, Ioan Mun
tean, Ioan Zorba (de la 
mina LUpeni), Ioan Haas 
(maistru instructor la 
Școala generală nr. 1) și

medicului Li viu Durghi
nescu. (I.M.)
♦ -- --------- '

Zilele acestea Ia 
Livezeni începe un

I.M.
. nou

curs de . calificare pentru 
meseria de electrician de 
mină. Acesta are ca scop 
completarea necesarului 
de muncitori pentru ac
tivitatea din subteran.
(C. Val.)

Bine aprovizionat, bu
fetul din incinta minei

q
ca | 
aș-

Uricani, oferă consumato
rilor un bogat sortiment 
de mărfuri. Numai 
cei ce servesc aici 
teaptă o măsură din par
tea întreprinderii miniere 
pentru a pune la punct 
instalația de încălzire. 
Oare pînă cînd? (C. Val.)

•8 
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La cantinele miniere, prin strădanii susținute pentru (Urnwre din pag. I)

îmbunătățirea și diversificarea meniurilor

Minerii servesc
o masă gustoasă și consistentă

Zilele trecute am întreprins un raid prin can
tinele de la întreprinderile miniere din Vale. Cit de 
gustoasă și de bogată este masa minerilor ? 
sini serviți oamenii ? Iată 
căutat răspuns.

Cum 
două întrebări la care am

de 
în 
și

I. M. LUPENI. Ora 
J(t.:»U. Minerii din schimbul 
II. servesc masa. Meniul: 
ciorbă de “potroace, -tocă
niță de. porc cu cartofi, 
murrituri asortate, ruladă. 
Mim ăruri gustoase prepa
rate ' de bucătarii Eufrosi- 
na Drăcea, Cornelia Po
pescu, Varvara Popescu. 
Serviciu ireproșabil. In cele 
două săli de mese o cu
rățenie exemplară. Oame
nii servesc masa în mod 
civilizat, disciplinat. Este, 
Se altfel, o caracteristică 
de care dau dovadă acești 
minunați bărbați, nu nu
mai ia locul de muncă în 
abataj, c:, oriunde s-ar 
alia. Stăm de vorbă cu

- câțiva dintre ei. Notăm din . 
aprecierile făcute cu pri
vire la calitatea mâncării 
și a servirii :

— Cantina ne oferă 
fiecare dată la intrare 
șut mincăruri gustoase
consistente. Vreau să re
marc grija pentru introdu
cerea în hrana noastră zil
nică nu numai a cărnii, ci 
și a legumelor și fructelor 
— Ion Salomon, miner.

— în ceea ce mă priveș
te, vreau să spun că la 
noi se gătește bine — Uță 
Constantin, miner.

— In privința mîncării 
sînt mulțumit. Toate sînt 
bune și la locul, lor 
Mărcuș Crăciun, miner- 

- La început au l 
iazuri, rare, dar au lost, 
crnd tovarășele de aici 
nu-și făceau datoria eum 
trpbuie. Acum însă nu se 
n aj întîmplă — Gheorghe 
Murea, miner.

Cuvinte de apreciere la 
adresa personalului canti
nei și a responsabilului, 
om priceput și gospodar, 
Radu Smaranda. Cert esțe 
ta la cantina minei Lupeni 
servesc masa zilnic peste 
2 500 de mineri, cărora li 
se asigură un meniu, di
versificat și bine pregătit. 
Demn de remarcat este de 
asemenea faptul că recent 
s-a făcut în rîudul mineri
lor o testare cu privire la 
menru. Prin opțiunile și

propunerile lor, minerii 
și-au adus-.:: ă contribuție 
însemnată la îmbunătăți
rea șî diversificarea imn- 
carurilor. Despre aprovizi
onarea cu produse agroali- 

; montare, cu murături (var
ză, gogonele, ardei iute) 
discutăm cu tovarășa Ate
na lordache, magazioner, 
care ne spunea: „Aprovizi
onarea se face la timp, de
pozitul C. L. F. Petroșani 
își respectă contractul. E 
adevărat costul acestor 
produse ar fi mai mic dacă >■ 
a.r fi din producție proprie, 
dar lipsa spațiului de. de
pozitare ne-a încurcat 
mult în‘ această privință".

Dacă nu există proble
me cu privire la aprovizi
onare, la calitatea mâncă
rii și a servirii', nu același 
lucru se întîmplă și. cu 
suprafața de gătit. Din 
cele două sobe cu care 
este dotată bucătăria, 
funcționează numai una. 
Cauza ? Lipsa unei plite. 
Referitor la această plită, 
Radu Smaranda, resporâsa- 
Inlliil cantinei, ne mărtori-

pe Elena 
Mihăilean, 
Florentina 
aflăm că

posturi. In data de 18 ia
nuarie realizam posturile 
planificate în abataj și în 
fronturile direct 
ve ceea ce ne-a 
zilele următoare 
alizăm sarcinile 
producția fizică, 
de ' '

URT-

sta : „Este singura pro
blemă cu care nie confrun
tăm. De dorit ar fi ca a- 
ceastă „problemă" să se 
rezolve cit mai urgent. De 
această suprafață de gătit 
deptocle pregătirea la timp 
a mincării".

La cantina MINEI
CÂNI,, consultăm împreună 
cu Gheorghe Enaehe, mai
stru bucătar, meniul săp- 
tăminii, din care - spicuim 
cîteva preparate: cîrnați 
cu . fasole, gogonele, cozo
nac, pentru ziua de luni, 
vineri : șnițel cu cartofi 
pai, castraveciori, brin- 
zoaice ș.a-m.d- Ne convin
gem astfel că meniul este 
diversificat și bogat. „As
tăzi, ne spune interlocuto
rul nostru, am avut la 
masă ostropel de porc cu 
cartofi sote, gogonele, căr
nuri eu mac. Nu s-a întâm
plat ca minerii să fie ne
mulțumiți de mtncarea pe 
care le-o servim. Pot spu
ne că întotdeauna mînca- 
rea are 2 800 de calorii, 
atît cit este necesar oame
nilor care muncesc în sub
teran*1. După spusele mai
strului bucătar ne convin
gem, veri: ivind între timp 
și condica de sugestii în 
care nu era consemnată, 
încă de anul trecut,

Popa, Vasile
Bogheanu, Mi- 
sau Florea Pe

produc ti- 
permis în 
să ne re- 
zi'lnice Ia 
Dispunînd 

linie de front de rezer
vă am. sporit și în conti
nuare plasarea în fronturi 
ajungind la circa 50 de 
posturi peste prevederi și

lic, de înalt randament — 
cum sint cele conduse de 
Constantin 
Tîrșă, Ilie 
hai Culca 
trișor.

— Prin realizările din a 
doua parte a lunii ianipa- 
rie — ne-a declarat tova
rășul Vaslle RUsu — colec
tivul de oameni ai muncii 
de la I. M. Vulcan. în 
frunte cu comuniștii, și-a 
dovedit în primul find 
sieși că poate realiza inte-

o> reclamație. Erau consem
nate în schimb cuvinte de 
laudă la adresa persona
lului de la cantină, dintre 
care amintim 
Oros, Sabina 
Elena Gogea, 
Răcșan. Tot aici
deșertul este din producție 
proprie, fapt care face ca 
acesta să fie de fiecare 
dată servit la timp, și, bi
neînțeles, proaspăt.

O altă cantină pe care 
am viatat.o este cea de la 
MIN A 
care a 
bună, 
reasa 
informa că mai întîmpină 
unele greutăți .cu tacâmuri
le și veselă, care nu șînt 
suficiente. Și pentru că 
tot este vorba de tacâmuri, 
consemnăm și părerea to
varășului Gheorghe Saitiș, 
electrician ' Subteran, Ia 
I. M. Vulcan, care ne spu
nea : „Mîncarea este întot
deauna bună. Necazul este 
că tacimuriie chiar și atâ
tea cîte sînt nu sînt întot
deauna destul de curate".

Dacă, în general, în rai
dul nostru am găsit o si
tuație bună, asta nu în
seamnă că nu mai este ni
mic de făcut pentru îm
bunătățirea: în continuare 
a calității servirii, diversi
ficării meniurilor, aprovi
zionării cu alimente. Mai 
sînt unele deficiențe care 
pot fi înlăturate printr-o 
mai bună organizare și 
preocupare din partea fac
torilor de răspundere. Este 
necesar ca experiența valo
roasă întîlnită la cantinele 
prezentate să se extindă 
și la toate celelalte, Con- 

' ducerile întreprinderilor 
miniere să fie mai. recepti
ve la dotarea cu utilaje, 
veselă, toeîmurj a tuturor 
cantinelor. •

VULCAN. Aici mîn- 
este, de asemenea, 
consistentă. Bucată 
Elena Dascălu ne

Mobilizare plenară
am trecut astfel la recupe
rarea minusului. Față de 
sarcina zilnică am reușit 
să extragem peste preve
deri : în 23 ianuarie — 32 
tone, în 24 — 270 tone, în 
25 — 503 tone,

în ■ prima lună a anului, 
nu am avut ■ posibilitatea 
să atingem cu aproape 400 
kg pe post nivelul plani
ficat al productivității 
muncii. Pentru a spori ia 
cotele fizice stabilite acest 
indicator sintetic, deosebit 
de mobilizator în actualul 
an, sîntem în căutare de 
noi soluții, pentru a grăbi 
punerea în funcțiune 
unor abataje 
complexe mecanizate 
susținere șl tăiere,

grai și ritmic sarcinile. 
Ne-am verificat această ca
pacitate. Dispunem de o li
nie de front — chior și 
de rezervă —, brigăzile au 
asigurate toate condițiile 
tehnico-mațeriale pentru 
a-și putea îndeplini sarci
nile,, nu du-cem lipsă de u- 
tilaje, de piese de schimb 
sau lemn de mină, iar a- 
sistența tehnică este asigu
rată pe fiecare schimb. Or
ganizarea muncii este, de 
asemenea, corespunzătoare 
exigențelor planului. Am 
analizat împreună cu șefii 
de brigadă și responsabilii 
pe abataje, în amănunt, 
potențialul productiv al 
fiecărei brigăzi. Concluzia 
obiectivă la care om a- 
juns este că ne vom reali
za sarcinile în februarie. 
Vom da viață măsurilor 
de recrutare a forței de 
muncă, vom grăbi punerea 
în funcțiune a capacită
ților de producție dotate 
cu tehnică modernă, sîntem 
hotăriți să ne perfecționăm 
activitatea în perspectivă, 
astfel încît să înregistrăm 
saltul calitativ impus de 
exigențele acestui an, să 
asigurăm creșterea, pro
ducției fizice de cărbune 
corespunzător sarcinilor ce 
ne revin în luna februarie.

a 
dotate cu 

de 
pro

gramate pentru trimestrele 
II-IV. Dispunem deja de 
utilajele necesare pentru 
abatajele din stratele 18 și 
15, sectoarele VII și III, și 
am obținut viteze de a- 
vansare în lucrările de 
pregătiri ce ne dau încre
dere că vom devansa in
troducerea complexelor. A- 
vetn, totodată, brigăzi /pu
ternice, cu experiență, în 
exploatarea lor, capabile 
să preia răspunderile mari 
pe care l'e presupune intro
ducerea utilajelor moder-Constantin GRAURE

Avancronică sportivă

Se servește masa la cantina Urieani.

rezervate
schiori de la 

sportiv școlar Pe- 
Clubul „Pionierul" 
și Parângul Petro

• In zilele de 3 și 4 fe
bruarie pîrtiile din Paring 
găzduiesc întrecerile etapei 
județene a campionatului 
republican de schi, probe 
alpine, rezervate copiilor. 
Participă 
Clubul 
țroșahi, 
Lupeni 
șani.

• în. codrul ediției de 
iarnă a Daciadei, dumini
că, au loc în Paring între
cerile de sanie dotate cu

„Cupa Săniuța de argint", 
la categoria de vîrstă 14-19 
ani âvîhd ca protagoniști 
elevi din județul Hunedoa
ra. La nivelul orașelor Lu
pani, Urieani, Vulcan, Pe- 
trila are loc etapa orășe
nească a Daci odei la cate
goria 10-14 ani.

• Duminică, ora 9,30, la 
Școala sportivă Petroșani 
se dispută etapa municipa
lă a Daciadei la tenis de 
masă, categoria 14-19 ani 
fete. Tot duminică, la ace

eași oră, au loc partidele
din campionatul municipal 
de tenis de masă. Se întrec 
echipele E. G. C. L. 
peni — Preparatorul 
roești. Minerul Lupeni 
Constructorul minier 
troșani, Minerul Paroșeni 
— Preparatorul P.etrila, 
Minerul Vulcan — Prepa
ratorul Lupeni.

• Sîmbătă, ora 18, la 
Palatul cultural din Lupeni 
are lo-c etapa I din cam
pionatul municipal de box 
cu participarea echipelor 
Minerul Lupeni, Minerul 
Vulcan și Jiul Petrila.

Lu-
Co-

Pe-

• (Urmare din pag^ 1)

re ii numim și noi «nul ce
lor mai mari confruntări 
pe terenul luptei dintre nou 
și vechi -— fără să asigure 
din timp cîmpui optim de 
alirmare a ideilor nova
toare, de valorificare a ex
perienței acumulate pe 
planul introducerii utilaje
lor modeme și tehnologiitor 
avansate de lucru. Astăzi 
pot fi date numeroase e- 
xemple, desprinse din 
preocupările oi-ganiBațiitor 
de bază, care scot în evi
dență ca trăsătură speci
fică a anului 1978 faptul că 
introducerea progresului 
tehnic a fost precedată, sau 
a avut loc concomitent, cu 
intensificarea vieții inter
ne de partid, cU desfășura
rea unor ample acțiuni po
litice, de conștientizare a 
membrilor formațiilor de 
lucru în vederea însușirii 
noului.

Principala cale pe care 
o fost obținut succesul luna 
ianuarie o constituie creș
terea productivității mun
cii. Desigur, acest succes 
este strîns legat de gradul 
avansat de mecanizare a 
principalelor operații — 
susținere, tăiere, încărca
re și transport. Dar utila
jele nai-, orirtt' de moder

ne ar fi, tiu rezolvă nici o 
problemă prin simpla lor 
prezență în abataje. Mine
rii au înțeles tot mai mult 
că trebuie să le- dea a u- 
tilizare maximă. Praductt- 
vitățile sporite obținute în 
cărbune au la origine un 
șir de preocupări pe linia 
folosirii intensive a utilaje
lor, întreținerii lor cores
punzătoare, creșterii gradu
lui dc profesionalitate în 
cadrul brigăzilor, executării 
la timp a reviziilor și repa
rațiilor, creșterii coeficien
tului de prezență în abata
je, respectării normelor de 
lucru și a disciplinei de 
producție. Este evident că 
grija sporită față de utilaje 
a condus la eliminarea 
stagnărilor și menținerea 
unor ritmuri corespunză- 
toare de lucru pe tot flu
xul de producție. La fel 
de evident este faptul că 
ridicarea pregătirii profe
sionale — care a cuprins 
un mare număr de mineri, 
mecanicii, electrolăcătași — 
a contribuit nemijlocit la 
desfășurarea linei activități 
ritmice, c-reînd posibilita
tea obținerii unor randa

mente și producuvități stf.- 
fx'rieore.

Constatările de mas sus 
ne-au fost înfățișate re
cent, la comitetul de partid 
al minei, de către tovară

șul loan Predoșanu, secretar 
adjunct al comitetului. 
Productivitățile sporite la 
care s-a referit interlocu
torul nostru, sînt deose
bit de expresive : șase din 
cele șapte sectoare ale mi
nei ou depășit, acest indi
cator cu 208—2 000 kg pe 
post, cele mai frumoase 
realizări fiind raportate' de 
brigăzile conduse de loan 
Kakso, Valentin Tofană, 
Constantin Lupulescu, loan 
Sălăgean și Teodor Bonca- 
lo de lo marile capacități 
dotate cu utilaje moderne 
și flux de transport rapid.

— Organizațiile de bază, 
ne-a relatat loan Predoșa
nu, au avut în vedere și 
continuă să se preoeupe cu 
toată răspunderea de men
ținerea unui climat care 
să stimuleze inițiativa 
brigăzilor, gîndirea tehnică 
și economică înaintată, par
ticiparea activă a maiștri
lor, inginerilor și celor
lalți oameni aî muncii Ia 

soluționarea problemelor 
de înaltă complexitate ce 
se ivesc în abataje.

lată alte dauă relatări 
din sectoarele care au ob
ținut cele mai mari depă
șiri ale productivității mun
cii.

— în sectorul IV, ne-a 
declarat Alexe Furdui, se
cretarul comitetului de par
tid 1» sectar, organizațiile 
de patrid au acționat în
deosebi pentru întărirea 
răspunderii în două direc
ții : grija față de utilaje, 
preocuparea pentru ridica
rea pregătirii profesionale. 
Cei mai mulți muncitori 
din abatajele mari au 
dobindit a doua calificare, 
iar faptul se reflectă atît 
in calitatea muncii cit și 
în atitudinea față de nou, 
față de tehnica modernă cu 
care Lucrăm.

— Acomodarea cu utila
jele noi s-a făcut destul de 
repede, în aproximativ o 
lună de zile, ne-a spus 
Ioan Kakso de la Sectorul 
Vi, șeful brigăzii care ob
ține cele mai mari pro
ductivități pe mină (pes
te 20 de tone Și chiar 24 
tone /pos t). Grija ■ noastră 

în prezent este să asigu
răm funcționarea lor ne
întreruptă, să evităm ori
ce defecțiune, să folosim 
fiecare minut printr-o or
ganizare temeinică a lu
crului la front.

Anul 1978 a fost, la mi
na Lupeni, perioada acu
mulării unei experiențe bo
gate. în domeniul mecani
zării și pregătirii ■ forței de 
muncă pentru folosirea da
tării moderne. Anul 1979 
a început sub semnul □- 
vantajelar reale, pe care 
le aduce progresul tehnic, 
atunci cînd este însoțit de 
un progres similar pe pla
nul pregătirii politice șl 
profesionale. Minerii de la 
această unitate reprezenta
tivă sînt preocupați în con
tinuare de dezvoltarea și 
perfecționarea activității 
ce o desfășoară. Se are în 
vedere echiparea de noi 
fronturi cu complexe me
canizate de susținere, în 
strate groase, introducerea 
tăierii cu combina în strate 
subțiri, extinderea 
lui de rezistență, 
rea unor adaptări
tiîaje de diferite 

tavanu- 
realizo- 

în.tre u- 
prove-

iiiențe (complex și com
bină), precum .și adaptarea 
acestora la instalațiile de 

transport,, extinderea trans
portului în flux continuu 
și creșterea capacității o- 
rare a benzilor, mecani
zarea lucrărilor de pregă
tire, creșterea vitezelor de 
avansare la investiții, ast-, 
fel încît să se mențină în 
permanență un indice de 

. normali taie corespunzător 
între activitatea de extrac
ție și asigurarea capacită
ților viitoare ale întreprin
derii.

— Toate aceste probleme 
se află permanent în aten
ția comitetului de partid, 
a consiliului oamenrior 
muncii, ne-a spus în .înche
ierea discuției, loan Pre
doșanu. Ele fac obiectul u- 
nor ample dezbateri in or
ganizațiile de bază, al u- 
nor acțiuni multiple, în- 1 
dreptate spre stimularea 
gîndirii și acțiunii practi
ce a oamenilor, pentru « 
ne menține în continuare 
în ritmul de muncă și la 
nivelul realizărilor din lu
na ianuarie. Eventual, chiar 
să le depășim, pentru a 
cîștiga întrecerea socialis
tă pe care am declanșat-o 
cu celelalte colective din 
ramura minieră.
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Eficiență și calitate
cultural-educative

Odată cu începerea eta
pei județene a celei de-a 
doua ediții a • Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", întreaga activitate 

. eultural-educativă și artis
tică din Vblea Jiului a in
trat într-o etapă de anali
ză, desfășurată în consili
ile municipal și orășenești 
de educație politică și cul
tură socialistă și în consi
liile de conducere ale ca
selor de cultură, cluburilor 
sindicatelor 
culturale. Cu 
zie au fost 
părțile bune 
mișcarea culturală din Va
lea Jiului, cît și rezervele 
care încă n-au fost suficient 
Valorificate. Munca de 
perfecționare artistică .. — 
latură în care s-a>u obținut 
cele mai bune rezultate în 
anul trecut —, raportată 
constant la viața social- 
econotriică a municipiului, 
creează satisfacții : forma
țiile de teatru ale amato
rilor (din Lupeni și Petro
șanii), brigada artistică de 
la clubul din Vulcan și 
formația de satiră și umor 
din Petroșani au fost apre
ciate în confruntările ju-’ 
dețene la care au partici
pat. Și, fără îndoială, a- 
semenea succese se vor mai 
înregistra în cursul acestei 
luni. In acest domeniu de 
activitate principala sarci
nă a activiștilor culturali 
și instructorilor este o ne
obosită muncă de desăvâr
șire a expresivității artisti
ce și de îmbogățire a con
ținutului repertoriilor, im
perativ care vizează 
toate celelalte tipuri 
formații remarcate în 
calitățile municipiului.

In adunările consiliilor 
de conducere ale instituți
ilor culturale. organisme 
Ia care participă oameni 
ai muncii de diferite pro
fesiuni, a reieșit ideea că 
întreaga acțiune a clubu
lui, casei de cultură sau 
căminului cultural, trebuie 
să fie organizată și condu
să permanent de către un

și căminelor 
această oca- 
relevate atât 
existente în

ȘÎ 
de 
lo-

mai larg activ, răspunză
tor, într-o ultimă analiză, 
de calitatea vieții cultural- 
artistice din localitate. Di
versificarea acțiunilor cul
tural-educative, înființarea 
unor noi formații cît și ac
tivitatea lor efectivă tre
buie să fie coordonate cu 
atenție, în permanență de 
către activul de conducere 
ai cărui membri să aibă 
sarcini precis -definite- în 
acest fel este posibilă ma
nifestarea 
inițiativelor 
diispun de 
tățî de a 
măr mare 
muncii- încă de pe acum

nestînjeni'tă a 
culturale care 
multe posibili- 
atrage un nu

de oameni ai

Festivalul național 
„Cîntarea României", 

ediția a ll-a

ne așteptăm să fie rea- 
luată metoda organizării 
unor zile ale întreprinderi
lor sau formațiilor de lu
cru, consfătuiri și dezba
teri cu tematică diversă, 
legate de realitatea econo
mică și socială a munici
piului. Astfel de impera
tive ale activității cultu
ral-educative și artistice au 
fost prezentate de partici
pant la analizele efeetua- 
ate. Procesul de moderni
zare a extracției cărbune
lui din Valea Jiului impu
ne, tot ca o necesitate, un 
întreg program de acțiuni 
educative destinate infor
mării și formării minerului 
tehnician. De fapt acest 
aspect al acțiunilor de e- 
ducație tehnică trebuie 
impulsionat prin cele mai 
adecvate metode pentru a 
atrage un mai mare nu
măr de cadre tehnico-ingi- 
nerești, cu îndatoriri din 
cele mai importante. în a- 
cest domeniu. Toate aceste 
activități — planificate și 
organizate de instituțiile 
culturale în colaborare cu

întreprinderile, organizați
ile de partid, sindicat și 
tineret — sînt așteptate 
de oamenii muncii, intere
sați de cunoașterea pro
fundă a problemelor poli
ticii interne și internațio
nale a partidului și țării 
noastre, de știința și teh
nica contemporană, de is
toria și. cultura bimilena
ră a patriei noastre.

Eficiența tuturor acțiuni
lor cultural-educative și 
politice este determinată 
de calitatea organizării și 
de conținutul 
de locul 
în 
colective 
culturale se află și perma
nentizarea susținerii unor 
cicluri tematice de expu
neri, dezbateri, sau alte 
forme conoiete ale dialo
gului cu oamenii muncii, 
în căminele de nefamiliști 
și întreprinderi sau în să
lile cluburilor și caselor 
de cultură, la întâlnirile 
cu fruntașii în producție. 
Cu prilejul analizelor din 
consiliile de conducere au 
reieșit și unele părți ne
gative care Slăbesc calita
tea vieții culturale. Unita
tea de acțiune a tuturor 
factorilor cu atribuții cul
turale este un criteriu al 
reușitei, cum este, de alt
fel, și folosirea corespun
zătoare a bazei materiale 
existente (clubul tineretului 
din Uricani încă nu se 
ridică la nivelul așteptări
lor, al educației dirijată 
și permanentă, deși a fost 
dotat cu multe materiale 
de uz cultural). Dar ace
eași unitate de efort, de 
la organizarea și pînă la 
finalizarea actului cultural, 
este un element indispen
sabil în buna funcționare 
a organismelor de condu
cere din cultură, un prim 
criteriu de realizare a ca
lității și continuității în 
viata spirituală a Văii Jiu
lui.'

de 
dtenția 

cule

Iar, dar și 
desfășurare, 
conducerilor 

unităților

Cartea tehnicăBrigada artistică 
Cooperativei „Unirea 
din Petroșani repetă a- 
siduu sperînd un Ioc 
de frunte Ia concursul 
Pe ramură din cadrul 
Festivalului național 
„C'întarea României".

0 cercetare sistematică

T. spAtaru

Carnet
• Teatrul de stat „Va 

lea Jiului" din Petroșani 
prezintă mîine două spec
tacole cu comedia „Mi
reasă fără mire" de Bog
dan B. Bogdan. Spectaco
lele au loc la sediu, de la 
orele. 10 și 18.

• Mîine (de la ora 
formația de teatru de 
Casa de cultură din Petro
șani susține (în sala mare) 
un spectacol cu piesa „Zo
rile la patrucîhcizeclșipa- 
tru" de Ionel Hristea.

• Luni, la ora 
samblul folcloric 
al Văii Jiului 
un spectacol de 
populară la I.M. 
La spectacol participă și 
formația de satiră și umor.

• în sala bibliotecii Ca
sei de cultură din Petro
șani va avea loc marți 
(ora 17) un medalion lite
rar consacrat scriitorului 
Szilagy Domokos.

17, an- 
„Mîndra" 
prezintă 

muzică 
Livezeni.

a mecanicii

Pnn specificul să-u lu■L— Prm specificul său lu
crarea (al cărei prim 
lum a apărut în 1978) 
prinde, spre deosebire 
întâiul volum, utilaje 
caracter staționar : compre- 
soare, ventilatoare, utilaje 
pentru exploatarea la zi,

crarea (al cărei prim
lum a apărut în 1978)
prinde, spre deosebire
întâiul volum, utilaje

vo-
cu-
de
cu

„Pasiunea vieții mele
MUZICA

De ani de zile Vladimir Ureche este 
cunoscut ca un stăruitor animator al mu
zicii corale în Valea Jiului. Este un om 
modest Și îndrăgit de oameni, muncind 
cu devotament neobosit pentru a face 
cunoscut acest univers sonor și armonios 
care este muzica corală. lată temeiuri 
pentru care, am purtat o convorbire cu 
acest om total dăruit muzicii corale.

cele trei

» ■ M

am cîntal pe multe scene
din tară. Sînt încrezător
că vom obține rezultate

in minerit
In luna trecută a a- 

părut, la Editura teh
nică, volumul al doilea 
al tratatului „Mecanica 
mașinilor și a instala
țiilor miniere și de pre
parare" de I. N. Cons- 
tantinescu, A. Darabant, 
N. Mereț. în literatura 
de specialitate această 
apariție editorială 
un eveniment plin 
semnificații pentru 
neritul românesc 
temporan. Despre 
loarea cărțiii, care

este 
de 

m i- 
con- 
va- 
va 

fi lansată în librării în 
aurind, ne-a vorbit prof, 
u-niv. dr. ing. 
Iliaș, decanul i 
de mașini și 
miniere de la 
de mine.

. Nicolae 
Facultății 
instalații 
Institutul

15 
de 
E-

în ce împrejurări 
v-ați apropiat de muzică și 
cum a evoluat pasiunea 
pentru ea ?

— Cind aveam vreo 
ani cîntam într-un cor 
tineret prin Moldova,
ram elev de liceu și cîn
tam cu atîta tragere de 
inimă îneît am început să 
conduc coruri. Am înființat 
multe coruri și — prin re
pertorii împreună cu plă
cerea oamenilor de a cîn- 
ta în aceste formații mi
nunate, cu vechi tradiții 
în cultura poporului nos
tru — am realizat multe 
lucruri frumoase.

— Ce ne puteți 
despre activitatea i 
voastră în Valea

— Sînt aici de 
de «ini. Ana fost 
ia mina Petrila, acum șînf

spune 
dumnea- 
Jiiilui ? 
peste 21 
topograf

pensionar și predau mu
zică la Școala generală nr. 
6 din localitate. De 21 de 
ani sînt și dirijor al coru
lui mineresc din Petrila, 
formație de care mă simt 
legat prin multe și nevă
zute fire. Prin 1965 am 
condus corul din Aninoasa, 
apoi cel al cadrelor didac
tice din Petroșani, forma
ția corală de la Școala ge
nerală nr. 5 Petrila și mi
nunatul cor „Doina" al 
pionierilor de la aceeași 
școală. Acum, în a doua 
ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României11, 
pregătesc trei coruri : 
„Freamătul adîneului" 
care cîntă minerii , din 
trila, al tineretului 
întreprinderea de 
minier Petroșani și 
denților Facultății

m
Pe- 

lade
utilaj 

al stu- 
de mi-

ne de la I.M-P.
— Ați avut mulțumiri 

în cariera dumneavoastră, 
clădită în întregime pe 
dragoste pentru muzică ?

— Cea mai mare am a- 
vut-o nu demult timp eînd, 
după ani de zile, i-am re- 
întîlnlt în corul tineretului 
pe foștii „doiniști" de 1- 
Școala generală nr. 5 . din 
Petrila, acum muncitori la 
l.U.M.P. : Rodica Simo, 
Cornelia Clocea, Dorina 
Chiriac Mulea, Savin Mino- 
dora, Viorica Miha — Vlad 
și alții. Cîntă toți și as
tăzi cu plăcere, sinceritate 
și pasiune.

— Dur succese ați avut ?
— Da, mai ales cu corul 

pionieresc de care am moi 
vorbit. Am fost laureați ai 
ediției a treia a festivalu
lui pionierilor și școlarilor

frumoase și cu 
formații corale care se pre
gătesc acum prin repetiții 
foarte serioase. In corul 
minerilor din Petrila, spri
jinit de comitetul de par
tid și de conducerea mi
nei, cîntă oameni pe care-i 
cunosc și cum muncesc: 
loan Brînzon, Zoltan Zapp, 
Ion Onofrei, Mircea Lehaci, 
Gheorghe Domnișoru, Tibe- 
riu Kelemen (care sînt 
maiștri sau ingineri), Ni
colae Dinescu, Constantin 
Necula, Vasile. Năgy, Ale
xandru KLss, Ion Bîșa și 
mulți alții — mineri. Corul 
de la I.U.M. Petroșani este 
entuziast, tineresc, are o 
bună atmosferă de lucru. 
La fel este și cel ol stu-

caracter staționar : compre- 
soare, ventilatoare, utilaje 
pentru exploatarea la zi, 
transportoare și utilaje de 
preparare.

— Ce reprezintă această 
lucrare în contextul litera
turii tehnice miniere ?

— Pentru prima dată a- 
cest tratat, pe lîngă pro
blemele de statică a mași
nilor și instalațiilor minie
re, studiază și aspectele 
de dinamică, ceea ce este 
strict necesar în proiecta
rea lor. Plecînd de la aces
te considerente subliniez u- 
tilitatea cărții atît pentru 
proiectând cît și pentru 
cei care lucreazp în dome
niul construcțiilor de uti
laje miniere. Comparativ 
cu lucrările elaborate pe 
plan mondial, acest tratat 
cuprinde și multe - puncte 

. de vedere și ipoteze noi, 
originale, românești, recu
noscute atît în țară cît și 
în străinătate, penlri că 
autorii au și o intensă acti-

soare, ventilatoare, utilaje
zi,

vitale publicistică de spe
cialitate.

— Cui se adresează car
tea ?

— Proieotanților, cons
tructorilor de mașini și ins
talații miniere, inginerilor 
(care trebuie să verifice a- 

■ ceste utilaje .și să formu
leze idei noi pentru perfec
ționarea lor), postuniversi
tarilor, studenților și ca
drelor didactice dn învă
țământul superior și liceal 
minier. „Mecanica, mașini
lor și a instalațiilor minie
re și de preparare" este o 
lucrare cu înalt nivel ști
ințific și tehnic, cu nume
roase contribuții personale 
ale autorilor. Este o carte 
de prestigiu (tratează, în 
cele două volume, toate 
instalațiile și mașinile din 
industria minieră, fapt
rar întîlniit în literatura de 
specialitate) care trebuie să 
se afle în biblioteca fiecă
ruia dintre noi.

S. TIBERIU

la deniilor-
— Cum apreciați activi

tatea de astăzi a corurilor?
— Cred că asistăm la o 

reeditare a succeselor din 
anii 1956—1959. Astăzi, însă 
numărul, corurilor a cres
cut, am văzut 17 formații. 
Este o bucurie pentru mi
ne. Muzica este stimulată 
în manifestarea ei comple
xă de Festivalul național 
al creației și hărniciei — 
„Cîntarea României".

T. IONESCU.

Simp o zi o n
Din inițiativa comitetului 

orășenesc de partid, la Lu- 
peni a avut loc joi un sim
pozion în cadrul căruia, 
pornind de la o analiză a 
rezultatelor obținute in 
faza de masă a celei de a 
Il-a ediții a Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei", au fost evidențiate 
responsabilitatea și necesi
tatea unei prezențe active 
în viața cultural-educativă 
și artistică a tuturor con
ducătorilor procesului e- 
oonomic. La acest schimb 
de idei a fost subliniată ne
cesitatea unei participări 
continue, a tuturor 
cadrelor tebnico-ingțnerești 
și cond-us-ătorilor procesu-

lui de producție la creația 
ști-ințifico-tehnică și ia sus
ținerea unei vieți cuWural- 
arttettee de calitate la ca
re și-ou dat concursul cit 
mai mulți oameni ai mun
cii din oraș. La simpozion 
au participat reprezentanți 
oi întreprinderilor din Lu- 
peni. Inițiative de această 
natură, valoroase prin în
suși conținutul lor educativ, 
ar trebui să se organizeze 
în fiecare localitate și nu 
numai pentru a se analiză 
ce s-a întreprins, ci direc
țiile de acțiune pentru a 
se realiza continuitate și 
calitate în activitatea cul- 
tural-edueativă și artistică 
din municipiu. .. -
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FILMEAddis Abebaîncheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al României, 

in U.R.S.S.■
Reuniunea miniștrilor 

comerțului din țările africane
9

MOSCOVA 2 Corespon
dentul Agerpres, Mihai 
Coruț, transmite : La Mos
cova- s-au încheiat vineri 
convorbirile oficiale între 
tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant- al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, 
și A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afa-

cerilor externe al U.R.S.S.
Au fost abordate, în a- 

ceeași atmosferă de , lucru, 
prietenească, probleme ac
tuale ale dezvoltării relați
ilor româno-sovietice și ale 

. colaborării bilaterale, pre
cum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

*
în aceeași zi, tovarășul 

Ștefan Andrei șl-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă 
în U.R.S.S., la invitația gu
vernului sovietic.

ADDIS ABEBA 2 — Tri
misul special al Agerpres, 
Ion Badea, transmite: Joi 
seara s-au încheiat lucră
rile reuniunii miniștrilor 
comerțului din țările afri
cane, consacrată definirii 
poziției acestor țări în ve
derea Conferinței ministe- ; program de acțiune privind 

problemele înscrise pe or
dinea de 
UNCTAD 
rezoluție 
actuale a
mice și comerciale interna
ționale.

Filipine, din mai. La lu
crări au fost reprezentate 
40 de state africane, pre
cum și numeroase organi
zații internaționale și re
gionale cu profil economic, 
financiar și comercial. 
Participanții au adoptat un

riale a „Grupului celor 77" 
ce va avea loc la Arusha, 
în Tanzania, între 5 și 16 
februarie, și a celei de-a 
cincea Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare — 
UNCTAD V de la Manila,

zi q conferinței 
V, precum și o 
asupra situației 
relațiilor econo-

Declarații 
ale copreședinților 
Frontului Patriotic 

Zimbabwe
.LUSAKA 2 (Agerpres). 

— Așa-zisul referendum 
organizat de regimul mino
ritar de la Salisbury, în 
cadrul proiectului său de 
„reglementare" internă a 
situației din Rhodesia, es-. 
te lipsit de orice semnifi
cație practică, în condițiile 
intensificării continue a 
luptei forțelor patriotice 
Zimbabwe —a declarat, la 
Lusaka, Joshua Nkomo, co
președinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe.

O declarație similară 
fost făcută la Maputo 
celălalt copreședinte 
Frontului Patriotic, Robert 
Mugabe.

a 
de 
al

I
I

I

I

PETROȘANI 
iembrie: Cianura 
picătura de ploaie, 
publica: Urmăriți 
vină; Unirea: Principiul 
dominoului.

PETRILA : Aurul lui 
Mackenna, seriile I-II.

LONEA : întoarcerea 
proscrișilor.

ANINOASA : Rocco și 
frații săi, seriile I-II,

VULCAN : Ecaterina 
Teodoroiu.

LUPENI — Cultural: 
Acel blestemat tren 
blindat; Muncitoresc : 
Două mame.

URICANI: laroslav
Dombrovsclii, seriile 
I-II.

TV.

' SOFIA 2 (Agerpres). — 
ta Sofia a fost dat-publi
cității comunicatul privind 
vizita în R.P. Bulgaria a 
delegației de partid și de 
stat poloneze, condusă de 
Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. Păr- 

. ți le, se spune în document, 
au dat o înaltă apreciere 
dezvoltării colaborării bi
laterale în diferite dome-

S-a subliniat necesita- 
adîncirii relațiilor de

nu, 
tea 
colaborare între cele două 
partide și țări.

A avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri în 
probleme vizînd situația 
actuală internațională și 
unele probleme ale m’șcă- 
rii comuniste și muncito
rești.

Situația din Iran
TEHERAN 2 (Agerpres). 

— într-un interviu difuzat 
de postul de radio francez 
„Europe-1", primul minis
tru al guvernului 
Shahpur Bakhtiar, 
rat că va rămîne 
ție, deși liderul 
șiite aiaitolahul Khomeiny, 
i-a cerut să demisioneze. .

iranian, 
a decla- 
în func- 
opoziției

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt

vor 
de-.

de 
în- 

a

Un nou „an dramatic11 ?
1973 — anul în care o- 

menirea și-a dat seama, în. 
pofida unor avertismente 
mai vechi, că petrolul nu 
este nici inepuizabil și nici 
„o sursă energetică ieftină" 
— a rămas, în cronica Oc
cidentului cel puțin ca 
„anul dramatic". în legătu
ră cu acesta, „Der Tages
spiegel" scrie —■ nu fără 
un oarecare ton de apostro
fare : „Economia mondială 
ș-a modificat după drama
tica turnură din octombrie 
1973. Dar țările industriali- 

. zale tot n-au învățat min
te că e necesar să fie des
coperite alte surse de e- 
nergie". Și revenind,. . • în 
prezent, la recenta ridica
re a prețului petrolului : 
.„Cite avertismente sub for
ma uriei majorări de pre
țuri mai trebuie adresate 
lumii occidentale pentru 
ca’ ea să se hotărască, în 
sfîrșit, să acționeze ?"

Să fim drepți — s-a ac
ționat : cărbunele e tot 
mai mult rechema' în drep
turi. Soarele începe să-și 
dea obolul; ca sursă de e- 
nergie, mareele fost
recunoscute și ele ea poten
țiale generatoare de elec
tricitate etc. etc. Dar, fie
care dintre aceste surse — 
mai noi sau mai vechi — 
n-au ajuns, ca să folosim 
o zicală, nici la călcîiul pe
trolului. Iar petrolul... Pe
trolul continuă să devină 
—■ oci si derivanții .săi, fi
rește ! — tot nur scump.

„Frankfurter Rundschau" 
prezintă o „scară" (ame
nințătoare scară): a crește
rii acestor prețuri. Astfel, 
dacă în 1972 prețul unui 
baril de petrol brut (159 
litri) era de 1,90 dolari, el 
a' săltat la peste 12,7 
dolari. Ce-i drept, e drept: 
„spectaculosul salt" e cel 
făcut de la 2,7 în 1973 la 
9,76 dolari barilul în 1974; 
dar, și după aceea, cu pași 
mici, dar siguri, petrolul a 
urcat scara prețurilor.

Anul acesta însă își arc nă a. statelor în curs de 
„scara sa", la fel de peri
culoasă: la 1 ianuarie ba- _ - ___________ „___ —
rilul de petrol brut costa la 200 miliarde dolari. E
13,34 dolari; la 1 aprilie el enorm! De la „dialogul

Nord-Sud" s-a văzut ce se 
poate spera : nimic sau a-

preț va fi de 14,16 dolari 
barilul în iunie, pentru ca 
la 1 octombrie să 
la 14,54 dolari !

Hotărfrea țărilor 
de a ridica prețul 
ltii nu este „catastrofală 
pentru un număr de state" 
— cum scrie ziarul „Der 
Tagesspiegel". Că este ast
fel ne-o indică și faptul că, 
în 1978;' principalele com
panii americane petroliere 
au obținut profituri ce 
demonstrează că criza e- 
nergetică e suportată ex
clusiv de. consumatori. Pe 
ansamblul anului 1978 
„EXXON" a realizat 2,76 
miliarde de dolari; numai 
profitul pe ultimul trimes

ajungâ

OPEC 
petrolu-

Comentariu
tru — scrie agenția France 
Presse — este cu 50 la 
sută mai mare decît în a- 
ceeași perioadă a 
1977. Profituri pe 
au realizat -Și 
Oil“, „Gulf Oii" ș.a.
mai problematică apare a- 
oeastă scumpire pentru ță
rile în curs de dezvoltare" 
— cum bine subliniază 
„Frankfurter Rundschau". 
Tră.m într-o lume în care 
interdependențele devin pe 
z: ce trece tot mai. hotărt- 
toare ; or, scumpirea petro
lului agravează și mai mult 
penuria de devize a țărilor . 
în curs de dezvoltare. în
cetinirea ritmului d? dez
voltare economică se re
percutează mai întîi asupra 
prețului materiilor prime 
Pe care le vînd. Interve
nind într-o perioadă -de 
persistență a fenomenelor 
de criză economică, spori
rea prețului petrolului s-a 
dovedit cert de natură să 
conducă la accentuarea fe
nomenului inflaționist, a 
dezechilibrului balanțelor 
de plăți. Iar datoria exter-

anului 
potrivă 

.,Texaco
„Mult

dezvoltare neexportatoare 
de _.petrol e estimată deja

va cunoaște, deja, un preț 
de 13,84 dolari; același

proape nimic (dacă nu ți
nem cont de promisiuni ră
mase în faza de... promi
siuni !). Soluția — nu prea 
la îndemînă dar, oricum, 
practicată — ar fi amelio
rarea acestei datorii prin 
creșterea exporturilor lor 
de materii prime, în princi
pal. Dar ultima sporire de 
prețuri a umbrit perspec- 

. tivele economice mondiale 
pentru 1979. Ridicarea pre
țurilor petrolului —. se re
levă de către observatori —■ 
nu riscă, să aibă repercu
siuni nefaste asupra con
juncturii mondiale decît 
dacă țările industriale iau 
decizia de la Abu Dhabi 
ca pretext pentru a con
traataca pe plan . intern, 
de-o manieră masivă, o- 
prind măsurile destinate 
luptei împotriva ridicării 
prețurilor și frînînd, pe 
planul comerțului exterior, . 
importurile. Or, încetinirea 
ritmului creșterii economi
ce se repercutează asupra 
cererii de materii prime, 
prețurile acestea scad 
ș.a.m.d. ..

Va fi, totuși, 1979. un. nou 
„an dramatic" care prefi
gurează ceea ce „Internatio
nal Petroleum Times" a ver
tiza încă în urmă , eu un 
an : „următoarea criză a 
energiei este preconizată 
pentru anii ’80, cînd va a- 
pare o penurie de petrol 
ce amenință creșterea eco
nomică, și aceasta pentru 
că alte forme de energie 
nu vor fi disponibile în 
cantitățile necesare...?

Cert este că, așa cum 
se subliniază tot mai preg
nant,- perturbațiile la care 
este supusă permanent e- 
conomia mondială, cu im
plicații profunde asupra c- 
forturilor popoarelor de 
a-și făuri o viață mai bu
nă, argumentează — încă 
o dată I — necesitatea e- 
dificării unei noi ordini 
economice internaționale 
care să permită așezarea 
pe baze noi, echitabile, a, 
relațiilor economice dintre 
state, dezvoltarea armo
nioasă a economiei tuturor 
statelor lumii.

Ștefan ZAIDEȘ

LA CEA DE-A V-A CON
FERINȚA A NAȚIUNILOR 
UNITE PENTRU COMERȚ 
ȘI DEZVOLTARE 
„UNCTAD-V", care va a- 
vea loc la Manila dc la 7 
mai pînă la 1 iunie a.c., 
participa peste 5 009 de 
legați din 158 de țări 
a anunțat Ministerul 
Externe filipinez. O 
tîlnire de două zile
înaltelor oficialități va pre
ceda conferința’

Pe agenda provizorie a 
conferinței figurează cu 

prioritate probleme ale dez
voltării comerțului inter
național, inclusiv practicile 
protecționiste ale unor țări 
occidentale dezvoltate, ne
gocierile comerciale multi
laterale.

ÎN ULTIMII ANI, 
s-copul extinderii

în 
. . . . .. . utilizării

cărbunelui si ridicării com
petitivității sale, în S.U.A, 
■o atenție deosebită se a- 
cordă problemelor transfor
mării cărbunelui în carbu
rant lichid și în. gaze, pre
cum și în materie primă 
pentru industria chimică.

Potrivit prognozelor spe
cial i.știlor americani, pro
ducția industrială .a carbu
ranților pe bază do cărbu
ne va 
jurul 
teaptă 
ția de 
atingă, 
cubi.

NEGOCIERILE CE SE 
DESFĂȘOARĂ în cadrul 
Comisiei Comunității Euro
pene asupra noilor prețuri 
de achiziție la produsele â-, 
groalimentare pe anii 
1979—1980 atestă o accen-

începe în S.U.A. în 
anului 1980. Se aș- 
ca în. 1990 produe- 
gaze din Cărbune să
150 miliarde .metri

luare a contradicțiilor din
tre „cei nouă". Referindu-se 
la aceste negocieri, Olav 
Gundelah, vicepreședintele 
Comisiei, însărcinat cu pro
blemele agrare și pescuitu
lui, a apreciat că sarcina 
înlăturării contradicțiilor * 
existente în sfera politicii 
agrare a C.E.E. este mai 
mult dealt dificilă.

PAZA DE COASTA SUE
DEZA și-a intensificat mă
surile de supraveghere a 
apelul’ teritoriale din 
pentru a putea stabili, 
orice oră din zi și 
noapte, dacă și cine a 
luat apele mării. Două a- 
vioane dotate ou radar, a- 
parate de raze. ultraviole
te și infraroșii, vor efectua 
zboruri deasupra litoralu
lui pentru a depista even
tualele pete de petrol.

ÎN CAPITALA KENYEI 
S-A DESCHIS q doua sesi
une a Consiliului Ministe
rial al Țărilor Africii de 
est și de sud în cadrul Co
misiei Economice O.N.U. 
pentru Africa. Comisia va 
dezbate probleme ale ex
tinderii colaborării regio
nale și înfăptuiri) unor pro
iecte comune în domeniile 
comerțului, agriculturii, in
dustriei, transporturilor, 
folosirii forței de muncă 
și dezvoltării sociale.

ABDI IPEKCI, REDAC
TOR ȘEF AL ZIARULUI 
TURC „Milliyet", a fost a- 
sasinat, joi seara, la Istan
bul. Potrivit poliției, ziaris
tul turc a . fost asasinat cu 
focuri de armă în timp ce 
se întorcea acasă. Nu se 
cunosc încă autorii asasi
natului.

aer,
la 

din 
pa-

12,30 Telex. 12,35 
de limbă spaniolă. 
Curs de limbă franceză.
13.15 Concert de prînz.
14.15 Un fapt văzut de 
aproape. 14,35 Melodii 
populare. 15,05 Publici
tate. 15,10 De 30 de ani 
veterinar în Bărăgan. 
15,30 Agenda culturală. 
16,00 Clubul tineretului. 
17,00 Săptămîna politi
că internă și internațio
nală. 17,15 Antologia 
filmului pentru copii și 
tineret. Anii de aur ai 
comediei. 18,15 Handbal 
masculin : Minaur Baia 
Mare — . Huttenberg 
(R.F.G.), meci retur în 
„C u p a Cupelor" — 
Transmisiune directă de 
la Baia Mare. în pauză: 
Ultima parte a derbiu
lui campionatului națio
nal de baschet masculin: 
Steaua — Dinamo Bucu
rești. Transmisiune . de 
la Sala Florea’sca. 19(30 
Telejurnal. 20,00 Tele- 
enciclopedia. 20,30 Film 
serial : „Mînuii lorii de 
bani". Episodul 2. 21,20 
„Fotografii la minut" — 
'Emisiune distractivă cu 
Florin Piersic și invita
ții lui. 21,50 Telejurnal. 
Spart. 22,05 Melodii ro
mânești de ieri și de. azi.

LOTO

Curs
12,55
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încadrează
ția de foraj 
(Bărbăteni) :

— contabil

Rezultatele tragerii 
LOTO din 2 februarie 

1979
Extragerea 1: 29 8 

62 65 37 14 26 32
Extragerea a Il-a :

85

.. - — 90.
21 56 52 78 10 36 33 39.
. FOND, de premii: 
1 274 844 lei.

REPORT 251 647 lei.
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urgent pentru 
din Valea

Sec-
Jiului

De asemenea, încadrează pe 3 
luni pensionari in următoarele 
meserii :

șef

— maiștri foraj
— muncitori sondori

— sudori

— muncitori necalificați pentru 

calificare în meseria de sondor

- strungari
- dulgheri

Prezentarea pentru încadrare, la Secția de prospecțiuni și ex
plorări geologice din Bărbăteni (Lupeni).

Informații suplimentare la telefon 208 Lupeni.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani, sir. Ri punticil. ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia l'etroșaut sir. Republicii, tu. St,


