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Economice și Sociale
Marți, 11 septembrie, sub președinția 

tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședinței comune 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

A fost supus dezbaterii și aprobării 
Raportul cu privire ia planul dezvoltării 
economico-sociale a României în 
da 1981—1985, în profil teritorial.

Comitetul Politic Executiv al 
al P.C.R. și Biroul Permanent al 
liului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale au dat o înaltă apreciere aportu
lui hotărîtor al secretarului general al 
partidului, tovarășul • Nicoiae Ceaușescu, 
la ampla activitate de întoemire și fun
damentare a planului în profil teritorial, 
care, prin orientările și sarcinile pe care 
le cohține, asigură dezvoltarea potenția
lului economic al tuturor zonelor țării, 
creșterea echilibrată a producției pe locu
itor, sporirea gradului de ocupare a popu
lației fiecărui județ, ridicarea bunăstării 

“ materiale și spirituale a întregului popor.
In strinsă concordanță cu obiectivele 

fundamentale ale planului cincinal ne 
perioada 1981—1985, prevederile referitoa
re la dezvoltarea economico-socială a jude
țelor asigură dezvoltarea în ritm susținut a 
zonelor și localităților țării rămase în 
urmă, valorificarea superioară a resurse
lor de care dispune fiecare județ, prin 
dezvoltarea armonioasă a producției in
dustriale, agricole și,a celorlalte activități 
economico-sociale. Pe această bază, pînă 
în 1985, în fiecare județ se va obține o 
producție globală — din industrie, agricul
tură, construcții, transporturi, servicii și 
dhi alte ramuri- — în valoare de cel pu
țin 70 090 lei pe locuitor; în toate județe
le țării valoarea producției globale va fi

perioa-

C.C.
Consi-

de peste 15 miliarde Iei.
Comitetul Politic Executiv a indicat 

ca în zonele și localitățile mai puțin dez
voltate să fie amplasate unități economi
ce, în general de dimensiuni mai reduse, 
iar în apropierea marilor centre industri
ale să fie create unități-satelit. In orașe
le și județele cu industrie dezvoltată 
sporul de producție urmează să fie obți
nut exclusiv prin sporirea productivității 
muncii. Au fost stabilite măsuri pentru 
dezvoltarea industriei mici și artizanale, 
lărgirea și diversificarea rețelei prestări
lor de servicii, atît prin valorificarea pe 
scară largă a resurselor locale, cît și prin 
extinderea cooperării în producție cu in
dustria de stat.

Măsurile stabilite de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. și Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale vor asigu
ra, de asemenea, realizarea „Programului 
național de sistematizare a teritoriului și„ 
localităților urbane și rurale", în scopul 
creării unei rețele de orașe și centre ur
bane repartizate echilibrat pe teritoriul 
țării.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv și Birou] Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale au dezbătut și aprobat Programul 
Directivă de creștere a nivelului de trai 
»n perioada 1981—1985 și .de ridicare con
tinuă a calității vieții, elaborat din iniția
tiva și sub îndrumarea directă a tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu.

Subliniind marile înfăptuiri obținute 
în țara noastră in asigurarea condițiilor 
de viață ale populației, comparabile cu 
ale unora dintre țările dezvoltate, Pro
gramul Directivă asigură transpunerea 
in viață a indicațiilor secretarului genă-
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In intimpinarea Congresului
.'CONGRESUL

I.M. Bârbăteni

0 singură 
brigadă: 119 ml 

depășire
Brigada condusă de 

Gheorghe Onofrei din sec-. 
torul I al minei Bârbăteni 
a obținut o depășire pe pri
mele opt luni ale anului 
de 119 ml, reușind să des
chidă înainte de termen 
noi abataje de mare ca
pacitate pe stratul 15.

Organizîndu-și mai bi
ne munca, minerii șefi de 
schimb loan Chitic, Vasi
le Nicola, Marton Szekeiy 
și Petru Potolincă, au rea
lizat in luna august e avan
sare în cărbune de 110 ml. 
In prezent brigada execu
tă lucrările de pregătire în 
avans pentru un abataj 
frontal ce funcționează pe 
stratul 15.

O sarcină de mare răspunderea colectivelor miniere

Măsuri ferme pentru raționalizarea consumurilor, 
încadrarea în consumurile specifice normate

S- Proiectul p rog ramului-
directivă de cercetare și 
dezvoltare in domeniul e- 
nergiei pe perioada 1981— 

1990 și orientările princi
pale pină în anul 2060, 
avînd în vedere cerințele 
actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării economiei 
naționale, precum și im
plicațiile pe care le gene
rează criza energetică ce 
se manifestă pe plan mon
dial, stabilește sarcinile de _ 
bază privind cercetarea 
geologică, descoperirea și 
valorificarea de noi resur
se energetice, extinderea 
și perfecționarea organiză
rii sistemului electroe- 
nergetic național, gospodă
rirea cu maximă eficiență 
a întregului potențial e- 
nergetic de care dispune 
țara noastră, raționaliza- 
rea și reducerea continuă 
a consumurilor de energie 
în toate domeniile de acti
vitate.

In contextul programu- 
lui-directivă, întreprinde
rilor miniere din Valea 
«fiului le revin sarcini pre
tase privind raționalizarea

consumurilor de energie e- 
lectrică. Pe de o parte se 
cere acționat ferm pentru 
creșterea bazei energetice 
prin sporirea producției fi
zice de cărbune, progra- 
mul-directivă stabilind că 
o atenție deosebită se va 
acorda producției de huilă

"■'‘l
lecfrică pe unitatea de. pro
dus — în cazul întreprin- 

•derilor miniere pe tona de 
cărbune extras sau metru 
cub de cșcavatie în lucră
rile miniere de deschideri
— prin perfecționarea teh
nologiilor, 
producției,

modernizarea 
îmbunătățirea

La LM. Vulcan, 
un nou abataj va produce

La mina Vulcan, în sec
torul VII, pe stratul 18 
blocul ,4 Nord, va intra în 
funcțiune un nou abataj 
frontal cu o deschidere de 
105 ml. Numai în trei zile, 
minerti din brigada lui Ion 
Calotă au echipat cu 
hidraulici și combină 
Ui abataj. Demnă 
dă este îndîrjirea 
au muncit acești 
pentru a recupera 
vechiul panou 'unde lucra
seră, stîlpii și grinzile

stîlpi 
no- 

lau- 
care

de 
cu 
oameni 
de pe

le vor folosi în continuare. 
Tot ei au executat in 

subteran reparații Ia com
bină, eliminînd timpul ne
cesar pentru scoaterea Ia 
suprafață. TranSportînd pe 
o' distanță de peste 500 m 
tot echipamentul necesar 
noului abataj, ei au reușit 
să înscrie în cartea vred
niciei o faptă de muncă 
demnă de toată lșjuda.

cu
la

cit

prccum și în 
situațiile con- 
întreprinderile 
cu atît mai 
o parte din a-

acest sens, 
legătură 
crete de 
miniere 
mult cu
cestea : Livezeni (cu 32 la 
sută), Aninoasa (15 la su
tă), Bărbătenj (5 la sută),

(Continuare în pag. a 3-a)

pentru cocs și semicocs, randamentelor energetice 
care în anul 1985 va crește ale instalațiilor. Se vor 

stabili programe pentru 
înlpcuirea proceselor teh
nologice învechite, mari 
consumatoare de energie, 
modernizarea instalațiilor 
existente"cu consumuri ri
dicate, raționalizîndu-se pe 
toate căile posibile consu
murile de energie electri
că —- se spune în docu
ment.

In lumina unor1 astfel 
de sarcini majore, a re
centului decret apărut în

de peste două ori față de 
anul 1978. contribuind la 
satisfacerea in condiții mai 
bune a cerințelor indus
triei siderurgice. In ace
lași timp însă, corespunză
tor aceluiași program-di 
rec ti vă, este necesar ea în
treprinderile să ia măsuri 
ferme pentru reducerea 
consumurilor specifice de 
combustibili și energie e-

I 
I
I
I
I
I
I

în Editura politică 
a apărut ia limbile ma
ghiară și germană : 
PROGRAMUL — DI
RECTIVA (Proiect) DE 
CERCETARE SI DEZ
VOLTARE ÎN DOME
NIUL ENERGIEI PE 
PERIOADA 1981—1990 
ȘI ORIENTĂRILE PRIN
CIPALE PÎNA IN 
NUL 2000.

In pagina a 3-a

Eficiența ■ măsurilor
trebuie să se măsoare

economisiți

A

B

Ion MIHOLCEA, 
tehniciaîi, I.M. Vulcan

K Jir 11 4- - <? *

La noua preparație a cărbunelui de Ia Livezeni 
șeful echipei de dulgheri Vasile Codreanu execută lu
crări de calotare a stîlpilor de susținere de la ultima 
cotă a viitorului obiectiv industrial

Foto : Ion .1.1(11

Dragoste de mamă
Am văzut in gară, intr-o 

seară tirzie, un copil cit 
un ghemotoc, plingind. A- 
șezat .intr-un colț și oco
lit de privirile distrate, re
peta printre sughițuri cn- 
vintul mamă. Gara, loc al 
despărțirilor, de multe ari 
al tristeții, dar și al bucu
riei, îl găzduia pe pruncul 
ce-ți pierduse prin mulți
me mama. Era atîta 
tețe în glasul lui, care 
putea

- vintul 
venea 
getul 
tul aruncat între două dea
luri cind in urma carului 
cu boi însoțea ultimul drum 
al rămășițelor care se 
dreptau spre eternitate.

Ce iubea acest copil 
mult 7 Mama. Nu avea 
voie nici de cuvinte dulci, 
nici de brațe calde, nici de 
mîngiieri. Pentru el binele 
și răul, lumina și dragostea, 
dojana și mîngîierea se nu
meau MAMA. Nu l-a pu
tut opri nimeni decît apa
riția ființei care, în bulgă
rul de viață ce vărsa la-

rosti bine decît 
mamă, incit îmi 
în timpane crud-mu- 
clopotelor din sa-

crimi, era 
in măsură

singurul baraj 
să stăvilească 

dorința și singurătatea. >
Mă purtau gindurile spre 

mama care ocrotește mili-' 
oane de fii, de la cei care 
învață mersul pitta la cei 
cu pletele albite de scurge-

în-

mai
ne-

rea timpului. Mă gindeam 
ce fel de lacrimi pot vărsa 
cei aere-|i părăsesc țara, 
ce fel de dragoste, ce fel 
de dor le ofilește sufletul, 
cind, departe de dulcele noj- 

,tru grai, cintă refrene 
învățate, pe de rost. Ei cu
nosc o fericire mizgălită cu 
cărbune pe tabla trădării ți 
ne vorbesc nouă, pentru ca
re dragostea de mamă in- 

~ settmnă liniște, înseamnă 
înălțarea clin versurile 
vechi cit pămintul româ
nesc al unor adevăruri de
monstrate de viață.

„Grea e viața prin stră
ini, ca desculț prin mără-

cini". Așa sună melodia ță
ranului român care a trăit 
vremuri de bejenie, care a 
călcat cu tălpile timpurile 
late tie țării, uneori 
de mărăcini, dar și-a 
copiii și pătnîntul și 
multe ori a înțeles 
răul, in speranța că 
trecător. El are urme 
cel pe care l-am văzut in 
acea seară tirzie, cind ste
lele coborîseră parcă 
jos si asiste la un 
în care dragostea de 
măcina un suflet ce 
dentifica cu făptura 
i-a dat suflare.

Unde le sini mamele, un
de le este arșița buzelor 
celor care in vîrful limbii 
ascut săgeți împotriva a- 
devirului, a mamei noastre 
a tuturor- — a țării ? Ei nu 
cunosc asemenea stări su
fletești ca micuțul din gară, 
ci clădesc castele de noroi 
pe oceanul de lacrimi văr
sat de mamele uluite că 
zămislirea lor a generat 
inimi de piatră.

pline 
iubit 

de 
chiar 
este 

și ca

mai 
proces 
mamă 
se ■ 

care

Gfceorghe POPESCU
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Pe agerida organizațiilor
de partid

Ptincipalul obiectiv — redresarea producției
Cu cîteva zile în urmă, ccstei dezbateri, la care au 

organizația de partid de participat minerii și cadre- 
la sectorul III al minei 
Vulcan a analizat situația 

'realizărilor din acest an, 
în special ale lunii august. 
Situația nefiind corespun
zătoare,' comuniștii au sta
bilit o serie de măsuri vi- 
aînd mai buna organizare 
a muncii în fiecare abataj, 
astfel îneît să permită re
cuperarea minusului la pro
ducția fizică. Cu ocazia a-
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H ahcib a I, .divizia B
* teren propriu

Corvin ALEXE

7 goluri, precum 
doi portari, Ttk« 
Kurta.

îe cu munci de răspunde
re din cadrul sectorului, a 
reieșit că asistența tehni
că nu este asigurată la ni
velul cerințelor. De aseme
nea, ca o măsură de în
tărire a disciplinei s-a ho- 
tărît efectuarea contrapon- 
tajului în subteran. Măsu
rile stabilite cu acest pri
lej- au fost prelucrată în 
toate grupele de partid de 
la sectorul III ai minei.

Intervenție operativă pentru îmbunătățirea 
tehniceasistenței

Măsurg luată la -I.M. Lî- 
vezeni, la propunerea co
muniștilor, ca pe fiecare 
schimb cite un maistru sau 
subinginer să răspundă de 
buna funcționare a fluxu
lui de transport pe planul 
înclinat a dat rezultatele 
scontate. In acest fel acti
vitatea de transport contri
buie intr-o măsură și mai 
mare la evacuarea în timp 
util a’ fcărbunelui din sub
teran.

Aceasta nu înseamnă în
să, că întotdeauna rezulta
tele sînt cele scontate. In- 
tr-una din zile, spre exem
plu, transportoarele din 
fluxul de transport nu au 
pornit din' motive »nejus-

tilicțite. . ceea ce a condus 
la pierderea unei produc
ții de 200 tom; de cărbu
ne. Lă analiza făcută în 
dimineața zilei imediat ur
mătoare de comitetul de 
partid și conducerea mi
nei a reieșit că principalul 
vinovat a.fost subinginerul 
Constantin îacobescu, cel 
care avea sarcina să urmă
rească buna funcționare 
transportului.

Intervenția operativă 
organizației de partid 
dus la eliminarea 
carențe.din 
producție, 
schimburile

a

C.

a 
a 

unor 
activitatea de 
mai ales în 
de npapte.

IOVANESCU

în cadrnl programului 
suplimentar de dezvolta
re economico-socială a 
municipiului, la Lupeni 
se desfășoară o activita
te susținută in domeniul 
construcțiilor de locuin
țe. în imaginea foto :

Echipa zidarului Nico- 
lae Avram.

Foto : Gh. OLTEANU

Note de lectură.

O carte, un prilej de reflecție

Campionatul județean 
de fotbal

MINERUL URICANI — 
I.M.C. BÎRCEA 4—1. Dor
nică de reabilitare în fața 
spectatorilor, d ipă cele 
două înfrîngeri consecutive, 
echipa din ifficam a ata
cat continuu. Cu toațe a- 
cestea, prima parte a me
ciului se încheie cu 0—0.

Repriza a doua s-a ca
racterizat . printr-un fotbal 
mai spectaculos. Introdu
cerea'lui Munteanu dă mai 
multă incisivitate atacului 
echipei din Uricani. El fa
ce o bună legătură între 
compartimente și, în min. 
53, Munteanu centrează 
și Andraș . deschide scorul. 
In min. 60 din nou Mun
teanu centrează șț Vasian 
ridică scorul la 2—0, iar 
în min. 67 tot Munteanu 
pasează și Vasian înscrie 
din nou. In min. 70 lovi
tură de pedeapsă ; Joldea 
transformă : 4—0. Dar te
nacele vîrf al oaspeților, 
Popa* reduce în min. 
din handicap : 4—1.

S-au evidențiat, de 
gazde, Munteanu, DanciU, 
Kelemen și Andraș, iar de 
la oaspeți Toi. Din 

-•min. 70 echipa gazdă a ju
cat în 10 oameni, deoarece 
juniorul Panti a fost eli
minat. Arbitrul C. • Purdea 
la centru, ajutat de M. 
Bela și C. Canigal din 
Simeria, au condus bine.

' Ilie COANDREȘ

Infrîngere pe
. UTILAJUL ȘTIINȚA — 
MINERUL CAVNIC 14— 
20 (7—î). Cu toate că în 
echipa oaspete evoluau ju
cători . de valoare, foști 
divizionari A, ne așteptam 
ca prima întîlnire pe te
ren propriu, din actualul 
campionat, să fie de bun 
augur pentru handbaliștii. 
noștri. Dar, parcă înțeleși 
cu fotbaliștii de la Jiul, 
elevii lui Mileti și Polifro- 
nie, după două etape (pri
ma, pierdută în deplasare 
la Tg. Mureș), n-au acu
mulat nici un punct. Sigur 
că meciul lor cu , Minerul 
Cavnic a fost greu. Oaspe
ții avînd îh Odae un bun 
coordonator de joc, iar în 
Ignătescu un realizator de 
temut (9 goluri), au lăci’.ț- 
o frumoasă demonstrație 
de handbal.

Băieții noștri, lipsiți de 
aportul lui Pali (suspendat) 
și; in primul rînd. al. lui 
Gliga (situația lui ' fiind 
încă neelucidată), s-au 
străduit totuși să mulțu
mească, prin jocul lor, pe 
spectatorii prezenți în tri
bune. De altfel, în prima 
repriza s-a jucat frumos, 
spectaculos de ambele păr
ți, și : 7-—7. După pauză, 
însă, handbaliștii de Ia 
Minerul Cavnic s-au deta
șat la 6 goluri diferență. 
Scor final 14—20.

Am remarcat, de la gaz
de, buna prestație în te
ren a Iui’ Cîmpeanu, care 
a înscris 
și pe cei 
reschi și

77

Pledoarie pentru sportivitate

TENIS DE MASA

O carte nou apărută și 
proaspăt citită este întot
deauna un minunat prilej 
de reflecție despre litera
tura română contemporanii 
și relația în care se află 
cu realitatea, transfigurată 
prin talentul și experiența 
literară a scriitorujui.

•„Bastarzii1*, carte apărută 
de curînd la editura „Car
tea Românească", defineș
te o scriitoare de o struc

tură aparte, înclinată să scrie 
serios și să mediteze cu. 
toată convingerea asupra 
existenței cotidiene 
asupra unui trecut 
prin diferite aspecte, 
prelungit nedepistat 
aproape de prezentul
tFU. Cartea cuprinde patru 
nuvele (Călăuza pierdută, 
Bastarzii, Corabia perechi
lor și Marină) care se re
comandă tuturor .vîrstelor. 
„Marină** este o nuvelă 
plină de candoare și gin
gășie, explorează universul 
infantil, greșit considerat 
limitat, și se 'axează pe un 
procedeu, să-i spunem al 
fotocopiei, de la mic la 
mare și invers. Tudorel es
te copilul care o privește 
cu ochi critic pe adoles
centa Nina, copilul jude-

sau 
care, 

s-a 
pînă 
nos-

cînd la rece pînă și spu
sele bunicii,, trăind viața 
din plin, cu judecăți 
raționamente, dar și cu 
veriile specifice vîrstei 
le.

Cu multă profunzime 
psihologică și seriozitate, 
dar și cu puțin umor (ca
racteristici ale fiecărei nu
vele luate separat) Geor- 
geta Horodincă narează o 
poveste simplă cu mijloa
cele unui scriitor format. 
Intr-o altă nuvelă, „Cora
bia perechilor", mai gravă 
și de mai' largă respirație, 
se' pare că autoarea ur
mărește cu atenție un mo- 
meet din construcția per
sonalității omului aflat la 
vîrsta copilăriei, adică la 
virsia inimii bune. Pere
chea sa este un porumbel, 
zborul său din finalul nu
velei ridicîndu-1 la rangul 
unui poem al păcii cu a- 
clînci implicații în natura 
umană.

Nuvela care dă titlul vo
lumului (cît și prima „Că
lăuza pierdută**, care ni se 
pare cea mai elaborată, 
cea mai realizată din mai 
multe puncte de vedere 
lit e rare) face

n u m i t

Si 
re- 
sa-

biu", sau, folosind • o sin
tagmă barbiana, un „joc 
secund1* între vis și reali
tate, intre particular și 
general, între caracterul 
culturii și naturalețea u- 
mană, spontaneitatea indi
vidului, îrttre nefiresc și 
firesc. Timpurile trecute 
capătă culori mai întuneca
te, în contrast cu visele 
oamenilo_r, sprijinite pe 
realitatea nouă de astăzi..

Notăm, .. deci, o carte 
scrisă de o prozatoare ta
lentată și inteligentă, cu 
vocație epică . incontesta
bilă, o prezență notabilă în 
peisajul literar actual, mai 
ales că e vorba de o carte 
de debut în proză, o carte 
„comparabilă ca valoare cu 
ceea * ce s-a tipărit mai 
buh la' noi în ultimii ahi", 
cum afirma scriitorul Ion 
Caraion de curînd.

Echipa de junioare 
a C.S. Școlar 

Petroșani lotul V 
turneul final

li

iii

. Timp. de.. patru zile,. în 
orașul;. Sf.;. Gh.eorghe, s-au 
desfășurat întrecerile tur 
neului final al campionatul 
lui republican' de juniori 
II, la care au pârtie.pat <i 
echipe.

Iată rezultatele tehnice 
realizate de formația noas
tră: 5—3 cu C.S.M. Cluj-N., 
5—2 cu C.S.M. Iași, 5—2 
cu CiS. Șc. Viitorul Pitești, 
2—5 cu C.S.Ș. Bistrița, 2— 
5 cu Înfrățirea Oradea, 
2—5 cu Gloria Buzău și 1 
—5 cu Comerțul Tg. Mu
reș. In urma acestor

’ zultate, echipa de junioa
re II a C.S. Școlar Petro
șani formată din Ana 

. Mărcuș, Daniela Pădurarii 
și Tonja 
nut locul

Te întrebi, de multe ori, 
ce-1 aduce pe omul ieșit 
din mină sau din uzină di
rect în tribunele stadioa
nelor ? O sete enormă pro
venită dintr-o frumusețe 
exprimată prin mișcări 
care dau sportului, în spe
cial fotbalului, acestui co
pil minune, capabil să răs
colească milioane de fi
ințe într-o fracțiune de se
cundă, o anumită ' colora
tură din care 
fantezia minții,

'bărbătească și tactica 
cării în teren. Cine 
vinge in fotbal ? Cei 
gătiți riiai bine, ceh 
combinăm jocul minții 
jocul în teren, cel care 
iese pînă în măduva 
selor pentru, acest . sport 
răsfățat de cei care-l 
bere.

Am asistat duminică 
un meci care adunase 
leva mii de oameni în 
rul gazonului, la transfor
marea acestei forme a 
sportului care este fotba
lul într-o rămășiță

nu lipsesc 
încleștarea 

miș- 
în- 

pre- 
care 

cu 
tră- 
oa-

iu

la 
cî- 
ju-

te-

a in
stinctelor primare mani- 

etalate 
originale11

Ioan Dan BALAN

Hoffman a obți- 
V în clasament.
Aurel SLABII

festate public și 
drept „creații

O echipă chinuită de cîți- 
va ani de spectrul" coda
șelor, care pur și simplu 
a fost tîrîtă la mal pe o 
seîndură șubredă, : apărută 
ca din senin și minată de 
vîntul binevoitor al unor 
oameni. Și-a scos ca pe o 
comoară cutia cu durități,

dezaprobate cu dezgust de 
propriul public, și a înce
put să păteze verdele pur 
al terenului cu sărituri di
rect în picioarele adversa
rilor, rămase ca o 
relicvă din cine știe ce a- 
renă romană care găzdui- 
se cîndva luptele gladia
torilor. Arbitrul a fost 
spectator, iar adversara for
mată din studenți, prin- 
tr-o ținută ce nu s-a voit 
mai jfrejos decît a colegi
lor de gazon, a ripostat 
„demn** alegîndu-și loc de 
.contact gîtul arbitrului, 
sancționat pentru postițfa 
sa numită mai corect „im
postură'''. Ce știu acești 
bărbați maturi despre a- 
cest sport ? Nimic'.

Ce i-au învățat antreno
rii pentru a oferi publi
cului un spectacol de fot
bal și nu de circ ? Nimic. 
Mă poate contrazice oricine 
are argumente. Dar pen- 

v tru meciul de duminică, 
disputat la Vulcan nu se 
găsesc. Au fost ascunse îr^- 
ghetele care au căutat math- 
mult picioarele decît min
gea și în neglijența antre
norilor de a-i învăța pe 
elevi că sportivitatea în 
joc este și o formă de res
pect față de public. Pe a- 
celași stadicn, sîmbătă, 
alți „sportivi** care se nu
mesc tot fotbaliști, și-au 
arățat pumnii în loc să 
arate că știu să joace fot
bal.

Foto: I. LICIU

Instantaneu din secția înghețată a fabricii de pro
duse lactate Livezeni.

DIVIZIA C8
--------------

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE : Minerul Oravița — Minerul Deva REZULTATE : S.G.C.L. Călan — Metalul Hune-

2—1 ; Electromotor Timiș. — Vulturii T Lugoj d .ara 2—6; I.G.C.L. Petroșani — Avîntul Zdrapți
4—2 ; Minerul Vulcan — Știința Petroșani 1-i; Mi- 5—2 ; Metalul Simeria — Aurul Certej 0— 2 ; Auto
nerul Ghelari — Victoria Călan 1—1 ; Metalul Bocșa Hațeg — I.G.C.L. Hunedoara 0 —1; Minerul Aninoa-
— C.l ,R. 1 îjmșoara . 0—2,C.P.L. Caransebeș .. La- sa — Preparatorul Petrila 2—0 Parîngul Lonea —
minorul hiadrag; 2—0 ; C.F.R. Simeria — Metalul o. C.F.R. Petroșani 4—1; Minerul Uricani — I.M.C.
Roșu 4—0 ; Explorări Deva — Gloria Reșița 1—0. Bîrcea 4—1; Minerul Paroșeni — Constructorul Hu-

C L A S A M E N T U L nedoara 0—0.
1. C.F.R. Timișoara 3 2 10 9—2 ■ 5. CLASAMENTUL
2. Electromotor Timisoara 3 2 10 5—2 5
3. C.F.R. Simeria * 3 2 0 1 7—1 4 1. I.G.C.L. Hunedoara 3 3 0 0 3—0 6
4. C.P.L. Caransebeș 3 2 0 1 4—1 4 2 Aurul Certej 3 2 10 15—3 5
5-6. Vulturii T. Lugoj 3 2 0,1 6—-5 4 3-4, Constructorul lluned. 3 2 10 8—2 5
5-6. Minerul Oravița 3 2 0 1 4—3 4 3-4. Metalul Huned. 3 2 10 11—5 5
7-8. Știința Petroșani 3 111 2—3 3 5. Minerul Aninoasa 3 2 10 7—2 5“
7-8. "Minerul Ghelari 3 111 4—5 3 6. Auto Hațeg 3 1 11 5—4 3
9. Minerul Deva 3 10 2’ 5—3 2 7-8. Preparatorul Petrila 3 111 5—6 3

10. Laminorul Nădrag 3 10 2 6—7 2 9. Avîntul Zdrapți 3 11 1 6—8 3
11-12. Victoria Călan 3 0 2 1 1—3 2 10. Parîngul Lonea 3 10 2 7—6 2
11-12. Minerul Vulcan 3 0 2 1 3—5 2 11. Minerul Uricani 3 10 2 6—9 2
13-14. Gloria Reșița , 3 1 0 2 4—7 2 12. I.M.C. Bîrcea 3 1 0 2 3—8 2
13-14. Metalul Oțelu Roșu 3 1 0 3- 5—8 2 13. I.G.C.L. Petroșani 3 10 2 6—14 2
15-16. Metalul Bocșa 3 10 2 2—7 2 14-15. C.F.R. Petroșani 3 0 12 3—8 1
15-16. Explorări Deva 3 10 2 3—8 2 14-15. S.G.C.L. Călan 3 0 12 5—10 .1

ETAPA VIITOARE: Metalul Bocșa — Victoria 16. Metalul Simeria 3 0 0 3 1—5 0
Călan; C.P.L. Caransebeș — Met. O. Roșu; Vulturii . ETAPA VIITOARE : Met. Huned. — Constr.
T. Lugoj — Laminorul Nădrag; Gloria — Știința; Huned ; I.M.C. — Min. l’aroșen ; C.F.R. — Slin. Uri-
Explorări — Minerul Deva; Minerul Ghelari — câni; l’rep. Petrila — Parîngul Lonea; I.G.C.L.
C.F.R. Simeria; Minerul Vulcan —; Minerul Oravița; Huned. — Min. Aninoasa; Aurul Certej -- Auto
Electromotor — C.F.R. Timișoara. (In seria a VII -a : Hațeg; Avîntul Zdrapti — Met. Simeria; S.G.C.L.
Unirea Drobeta Tr. Severin — Minerul Lupeni). . Călan — I.G.C.L. Petroșani.
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Reducerea consumului de energie și metal 
pe fluxul tehnologic—preocupare de căpătîi

Oamenii muncii de la 
l.R.I.U.M.P. își intensifică 
acțiunile privind valorifi
carea mai amplă a resur
selor energetice, scăderea 
consumului specific de e- 
nergie și combustibil. 
Cert este faptul că mun
citorii, tehnicienii și ingi
nerii de la I.R.I.U.M.P. se 
preocupă de găsirea unor 
soluții de ordin organiza
toric și tehnic, care să con
ducă la o cît mai raționa
lă folosire a energiei e- 
lectrice în special, a tutu
ror consumurilor materia
le în general. Eliminarea la 
maximum a mersului în 
gol a mașinilor -unelte și 
agregatelor de sudură, a- 
poi raționalizarea ilumi
natului în secțiile de pro
ducție in schimburile II 
și III, prin secționarea cir
cuitelor de alimentare cu 
energie electrică, precum 
și montarea unor aparate 
de înregistrat consumurile,' 
atît la secții cît și la marii 
consumatori, 
tehnologiilor 
la unele repere, sînt mă
suri care au dus în luna 
august Ia economisirea a 
44 000 kWh energie electri
că, 323 Gcal energie termi- • 
că și peste 500 kg combus
tibil lichid.
noiniî au 
în condițiile 
xemplare 
de producție, 
rul producție globală, de
pildă, a fost realizat în
proporție de 106,7 la sută, 
producția netă a fost -de
pășită cu 2,5 la sută, 
productivitatea muncji 
3,7 a sută. ~ 
semnate s-au 
producția de 
lici și piese 
Semnificative 
nomiile obținute la cheltu
ielile mâteriale, unde s-a 
realizat o economie de 5.9 
lei la 1000 lei producție 
marfă.

Din cele arătate rezultă 
cu precădere că fiecare co
munist, fiecare om al 
muncii de la I.R.I.țJ.M.P. a 
acționat cu hotărîre și 
responsabilitate muncito
rească pentru traducerea 
în fapte a prevederilor 
decretului amintit. Paralel 
cu acțiunea de valorifica
re' superioară a energiei

electrice și a combustibilu
lui, colectivul de oameni 
ai muncii de la I.R.I.U.M. 
Petroșani se preocupă in
tens de reducerea consu
mului de metal. Pentru că

schimbarea 
de execuție

Aceste eco- 
fost obținute 

realizării e- 
a sarcinilor 

Indicato-

Depășiri 
obținut și la 
stâlpi hidrau- 
de schimb, 
sînt și eco-

logiei de fabricație la unele 
repere.

Aplicând o nouă tehnolo
gie la armăturile pentru 

. furtunul de înaltă presiu- 
_____  _____  , ____ ~ ne, s-a economisit 0,266 
ei știu mai bine deeît alții kg metal/bucată. La capul 

port ventil 13,35 kg/buca- 
‘ ta, iar la presetupele stâl

pilor de la complexele me
canizate 19,57 kg/bucată. 
Acestea sînt doar cîteva e- 
xemple. Prin aplicarea noi
lor tehnologii de lucru la 
aceste repere se economi
sesc importante cantități 
de energie, care ar fi fost 
necesare , prelucrării a 117 
tone metal, câte se econo
misesc în acest an.

Despre valorificarea su
perioară a energiei, com
bustibilului și materiilor 
prime, tovarășul dr. ing. 
Anton Bacu, directorul 
l.R.I.U.M.P., ne spunea : 
„Colectivul nostru a 
fost și este preocu
pat de găsirea unor noi 
soluții tehnice, menite să 
ducă la folosirea rațională 
a energiei electrice, a ma
terialelor și combustibilu
lui. Avem condiții cre
ate și colectivul nostru 
este ferm hotărît ca la re
zultatele obținute pînă în 
prezent să adauge, în con
tinuare, noi succese".

Constantin GRAURE

• In șapte luni, economii de 199 000 kWh
• In luna august, deși cota s-a redus Cu 20 la sută, 
s-au economisit 450 OOO kWh

august
a

• In luna 
I.R.I.U.M. Petroșani 
realizat producția glo
bală in proporție dă 
106,7 la sută, producția 
netă a lost depășită cu 
2,5 la sută, iar 
tivitatea muncii 
la sută

• In aceeași
dă s-au obținut o eco
nomie de 44000 kWh e- 
nergie electrică, 323 G- 
cal energie termică și 
peste 500 kg combusti
bil lichid.

produc- 
cu 3,7

perioa-

că orice reper executat 
dintr-un material care nu 
corespunde documenta
ției tehnice, înseamnă pe 
lângă risipă de metal și ri
sipă de energie. Odată cu" 
’.nțelegejea acestui lucru 
oametii muncii de ia 
I.H.1.U.M.P, au trecut 
deja la schimbarea tehno-

Decretul privind stabili
rea unor măsuri,z . pentru 
gospodărirea' judicioasă și 
reducerea-, consumului de cu schip, la puțul „7 No- 

' energie 
naturale

-toate, unitățile 
'* ' i măsuri

.consu-

ționat imediat. Astfel, am 
înlocuit generatoarele de 
curent continuu la puțul

energie‘eîectrică, 
termică șț gaze 
prevede:, „lp '.. 
socialiste' vor' lua 
pentru rediic'erea ______
murilor, utilizarea raționa
lă și economisirea combus- 
tibililor, carburanților, e- 
nergiei electrice și termi
ce, eliminarea / pierderilor 
și risipei, precum și înca
drarea riguroasă în nor

mele de consum stabilite".
Pornind de la aceste ce

rințe, ne-am adresat to
varășului inginer Petru 
Costinaș, energeticul șef al 
I.M. Vulcan, cu scopul de 
a afla ce măsuri a luat 
colectivul de aici pentru 
respectarea acestor preve
deri.

— încă de la sfârșitul 
lunii iulie am studiat, cu 
intregul colectiv electro
mecanic, fiecare posibilitate 
care . ne permitea să adu
cem modificări instalațiilor, 
cu efectul principal — re
ducerea consumului 
nergie electrică, 
unde am descoperit 
poate tace ceva, am

de' e- 
Acolo 
că se 
și ac-

Bine întreținută, combina consumă mai puțină energie.

* '■.v

. '•'.’vaȘșl

L.
si

iembrie" și la puțul nr. 10. 
La transportoare s-a el îmi- . 
nat un motor, acolo unde 
funcționau două și lungi
mea totală nu necesita 
două motoare. Am anali
zat unde este posibil în
locuirea troliilor de 13 kW 
cu trolii de 5,5, lucrare pe 
care am și executat-o. De 
asemenea, am înlocuit ven
tilatoarele pneumatice și 
cele electrice de 11 kW cu, 
cele de 6 kW. Am alcătuit 
și un plan de măsuri de 
perspectivă care vizează 
reducerea mai accentuată 
a consumului de energie 
electrică.

— Măsurile aplicate au 
avut, desigur, și eficacita
tea scontată.

— Am studiat și proble
ma eficacității și dacă în 
primele 7 luni ale anului 
am avut o economie de 
numai 199000 kWh, într-o 
singură lună, deci pe au
gust, cupă aplicarea în 
practică a măsurilor, am 
ieușit, in condițiile în ca
re cota de consum destina
tă minei a fost redusă cu 
20 la sută, să economisim- 
450 000 kWh.

— Cifrele sînt elocvente. 
Dar în consumul specific, 
pe tonă de cărbune extras, 
v-ați încadrat ?

— înainte de intrarea in 
vigoare a Decretului aveam 
un consum specific plani
ficat de 31 kWh pe 
de cărbune extras, 
acum s-a redus la 26 
noi depășindu-1 pe 
august cu 6 kWh.
/ — Această situație 

că semne de întrebare. 
Care este principala cau
ză a neîncadrării în nor
ma de consum specific ?

— Nerealizarea sarcini
lor de plan este principa
lul factor care a generat 
o asemenea situație. Numai 
pe lună august, mina 
Vulcan a înregistrat 
un minus ce s-a ridicat la 
14 000 tone de cărbune. 
Am făcut un calcul care 
ne arată că dacă sarcinile 
de plan erau îndeplinite,

tona '
Dar 

kWh, 
luna

ridi-

ne apropiam de consumul 
specific planificat. Este 
clar ‘că și în condițiile re
ducerii cu 20 la sută a co
tei de consum planificate 
întreprinderii noastre, am 
putut desfășura o activita
te normală din punct de 
vedere electromecanic și 
că această energie se con
suma înainte de luna au
gust aproape inutil.

— Mina Vulcan este și 
consumator da combustibil, 
în special motorină, nece
sară t arcului de locomoti
ve. Ce măsuri de economi
sire ați întreprins și ce re
zultate ați obținut ?

— Avem 27 de locomoti
ve Diesel, care funcționea
ză în fiecare schimb. Exis- 
tînd posibilități de oprire 
a motoarelor, am făcut un 
program care prevede 
funcționarea lor numai 21 
de ore, redueîndu-se astfel 
cu o oră timpul de func
ționare a fiecărei locomo
tive. Rezultate n-au întâr
ziat să se arate, Dacă pe 
primele 7 luni ale ahului 
am avut o economie de 31 
tone combustibil conven
tional, după aplicarea mă
surilor numai în luna au
gust economiile obținute 
sînt de 54 de tone corn 
bustibil convențional. ,

— De om depinde reali
zarea producției, de el de
pinde aplicarea consecven
tă și respectarea unor mă
suri luate în scopul eco
nomisirii de energie elec
trică. Cum ați acționat 
deci pentru a convinge co
lectivul de necesitatea re
ducerii consumului de e- 
nergie și combustibil ?

— Am prelucrat cu toți 
oamenii muncii necesita
tea economisirii acestei im
portante avuții naționale 
atît în adunările generale 
de partid, în grupele sin

dicale și în adunările U.T.C. 
Acum confecționăm pa
nouri destinate populariză
rii consecințelor respectă
rii riguroase a consumuri
lor planificate, ca și a în
lăturării risipei- și gospo
dăririi chibzuite a energiei 
șî combustibilului.

Gneorghe POPESCU

(Urmare din pag. !)►

Petrila (5 la sută), Lonea 
(5 la sută), Dîlja (2 la su
tă) au depășit în prima 
jumătate a anului consu
murile specifice normate 
de energie electrică — la 
nivelul C.M.V.J., respectiv 
a unităților economice 
subordonate, s-a întocmit 
și pus în aplicâre un am
plu program de măsuri 
privind reducerea mai ac
centuată a consumurilor. 
In centrul planurilor de 
măsuri ale colectivelor mi
niere se situează, desigur, 
accelerarea procesului ge
neral de modernizare a 
tehnologiilor din subteran, 
mecanizarea complexă a 
lucrărilor din abataje și 
fluxurile de transport, 
proces soldat deopotrivă cu 
creșterea randamentelor 
în activitatea productivă, 
ca și în folosirea directă 
a energiei electrice în ope
rațiile de bază, respectiv 

-seducerea pierderilor . de 
energie electrică prin 
transformarea ei în e- 
nergie pneumatică, așa 
cum se întîmplă în cazul 
tehnologiilor învechite. Se 
creează astfel posibilitatea

eliminării unor mari con
sumatori deveniți inutili
zabili sau ineficienți. La 

"I.M. Petrila — întreprin
dere ce înregistrează un 
consum specific ridicat în 
comparație cu alte între
prinderi cu același nivel 
al producției de cărbune 
— scoaterea din funcțiune 
în această lună a unei sta
ții de compresoare de Ta

o posibilitate de reducere 
a consumului anual cu pes
te 4 milioane kWh de e- 
nergie electrică.

In aceeași concepție a 
modernizării tehnologiilor 
de exploatare și a instala
țiilor de servire, înlocui
rea Ia I.M. Paroșem a unor 
transportoare TR-3 cu ben
zi transportoare cu covor 
de Cauciuc va deveni sur-

viitor de 10 milioane kWh 
energie electrică.

Prin mai buna organiza
re a muncii, exploatarea 
și întreținerea de calitate, 
în bună stare de funcțio
nare a instalațiilor șlectri- 
ce se pot descoperi și va
lorifica la fiecare pas în 
subteran însemnate surse 
de economisire a energiei 
electrice. Numai prin re-

re -de personal pe puțurile 
de extracție, funcționarea 
instalațiilor încadrându-șe 
în grafice, așa cum s-a ho
tărît prin planurile de mă
suri elaborate de conduce-, 
die tehnice ale tuturor în
treprinderilor, se vor . pu
tea economisi în perioada 
rămasă pînă la finele a- 
nului peste 200 MWh. . Or
ganizarea după ciclpgra.me

0 sarcină de mare răspundere
puțul Est 1 se va solda cu 
reducerea consumului . de 
energie în ultimele ț cinci 
luni ale anului cu peste 
150 . MWh, iar în anul vi
itor cu 270 MWh. Scoate
rea din funcțiune a unei 
vechi stații de ventilatoare 
la aceeași mină va aduce 
o altă economie de 87 MW 
pînă la finele anului. Pu
nerea în funcțiune pentru 
anul viitor a unui trans
portor de 270 mc/min și 
renunțarea pe această cale 
la nouă compresoare de 
capacitate mică va însem
na pentru I.M. Bărbăteni

sa unei economii de. circa -ducerea pierderilor de aer 
100. MWh*pîn'ă: la finele a- ' comprimat datorate neetari-
nuluîl Asemenea rațioali- 
zări au. ioc, practic, la fie
care .mină, Prin crearea 
unor condiții îmbunătățite, 
de aeraj în subteran și în
locuirea pînă la această 
dată a 86 ventilatoare ac
ționate pneumatic cu Ven
tilatoare . electropneumati- 
ce lă întreprinderile mi
niere Lupeni, VulcanXUri- 
cani, Aninoasa, - Livezeni, 
Lonea și Bărbăteni va adu
ce economii pînă la finele 
acestui an de aproape 4 
milioanp kWh, iar în anul

șeitațiior s-a estimat ca 
pînă la finele anului să se 
obțină în Valea Jiului e- 
conomii de peste 2 milioa-

de lucru a operațiilor in 
abataje conduce ia posibi
litatea opririi timp de 30 
minute intre schimburi a 
cife unui compresor la fie
care mină. Acest fapt, ' ca

ne kWh, iti timp ce prin și evitarea funcționării' u- 
șvitarea funcționării în gol 
a utilajelor șî a încărcării
la capacitate nominală a 
acestora prin supraveghe
rea funcționării lor se vor 
putea economisi peste 3 
milioane kWh în acest an 
și peste 11 milioane kWh 
în anul viitor. In același 
cadru, dacă se vor evita 
transporturile suplimenta

hui singur compresor in zi
le neluerătoare, înseamnă 
economisirea.' în următoa
rele-cinci luni, pe combi
nat, a peste 3 . milioane 
kWh, iar' în anul viitor ,a 
peste 8 milioane kilowat- 
ore energie electrică.

Planurile* de măsuri în
tocmite de fiecare > între
prindere minieră pentru

raționalizarea- consumuri
lor energetice aiTîn vedere 
reducerea cu 20 la sută 
a consumului de energie 
electrică pînă la finele a- 
cestui. an și cu 40—5.0 la 
sută a consumului stabilit 
inițial pentru anul viitor. 
Se acționează pentru acest 
țel cu mari eforturi. Intr-o 
primă etapă, de până acum, 
ș-a demonstrat că aceasta, 
se poate și'- au fost .-desco
perite rezerve suficiente 
pentru ca întreprinderile 
miniere să se. încadreze în 
limitele -noi -de- consumuri. 
Oamenilor muncii, colecti
velor mim ere, angrenate de 
conducerile tehnice, de că
tre organizațiile des partid, 
de' sindicat și U.T.C. le re
vine datoria patriotică, așa 
cum - se subliniază. în pro- 
gramul-dicectivă de dezvol
tare și utilizare rațională 
a energiei, să desfășoare o 
amplă bătălie pentru gos
podărirea cu . maximă răs
pundere și eficiență a fie
cărui kîlowatt-oră de ener
gie, să introducă un regim 
sever de economisire a a- 
cestei importante resurse 
in loate sectoarele . vieții 
noastre economico-socia-
Ie i
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Ședința comună a Comitetului Politic Executiv al

C.C, al P.C.R. și Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

(Urmare- din pag. 1)

ral al partidului câ viitorul plan cincinal 
să constituie o nouă etapă în ridicarea 
nivelului de civilizație a societății noas
tre, de sporire a bunăstării întregului po
por si afirmare deplină a personalității 
umane. întocmit pe baza prevederilor 
proiectului de Directive ale ce
lui de-al XII-lea C o n g_ r e s al 
partidului, programul situează, în con
tinuare, în centrul atenției omul- și nevo
ile sale, satisfacerea, în cît mai bune 
condiții, a cerințelor tuturor membrilor 

.societății, în concordanță cu un consum 
ț fundamentat științific, tine seama de ne- 
! cesitatea ■ clieltuirii cu simț gospodăresc a 
• fondurilor sociale de consum și urmărește 
1 evitarea oricărei risipe, a cheltuielilor ne- 
! economicoase sau neraționale.
' Pe baza dezvoltării economiei. noastre 
'socialiste, a sportrii venitului național, în 
‘perioadă 1981—1985 se vor majora veni
turile tuturor categoriilor populației, în 
jmod deosebit cele provenite din retribui
rea muncii, vor crește pensiile de asi
gurări sociale de stat, cele ale membrilor 
i cooperativelor agricole de producție și 
î cooperativelor meșteșugărești, precum și 
'ale personalului din alte sectoare de acti- 
jvitate. Programul prevede sporirea nu
mărului locurilor de muncă, îmbunătăți
rea structurii populației ocupate prin

creșterea ponderii acesteia în ramurile 
neagricole. Va continua acțiunea de redu
cere a săptămînii de lucru, prin trecerea 
la etapa a Il-a, astfel incit, pină in anul 
1985, să se generalizeze săptămîna de lu
cru de 44 de ore. Statul va pro
mova, ca și - pînă acum, o politică de spri
jinire autivă a familiei, de ocrotire a 
mamei și copilului, de mărire a alocați
ilor pentru copii. Nivelul prețurilor la 
produsele de larg consum și a tarifelor 
pentru servicii vă fi menținut în limita 
unui indice de creștere de, 5—6 la sută. 
Va spori fondul locativ prin construirea 
unui important număr de apartamente 
din .fondurile statului și se vor dezvolta 
construcțiile de locuințe proprietate per
sonală, cu sprijinul statului. Programul 
Directivă de creștere a nivelului de trai 
în perioada 1981—1985 conține importante 
măsuri care asigură extinderea prestări
lor de servicii, activitățile turistice și de 
agrement, dezvoltarea bazei materiale a 
învățămîntului, îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației. ,

Comitetul Politic Executiv și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale își exprimă 
convingerea că oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
—, în dubla lor calitate de producători și 
proprietari ai mijloacelor de producție, își 
vor uni eforturile pentru creșterea neîn

treruptă a productivității muncii, îndepli
nirea integrală a sarcinilor privind reali
zarea producției nete și fizice, cu consu
muri cit mai mici de materii prime, •’ma
teriale, combustibili și energie.

Comitetul Politic Executiv și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale au hotărît că 
Planu] dezvoltării economico-sociale a 
României în perioada 1981—1985, în pro
fil teritorial, și Programul Directivă de 
creștere a nivelului de trai în perioada 
1981—1985 și de ridicare continuă a ca-, 
lității vieții să fie date publicității și supu
se dezhpterii publice.

Comitetul Politic Executiv și Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale au dezbătut 
și aprobat un raport cu privire la corela
ția dintre producție, fondul de retribuire, 
numărul mediu de personal muncitor, 
productivitatea muncii și retribuția me
die, în primul semestru al anului în curs.

Ca urmare a dezvoltării continue a 
activității aconomico-sociale, pe ansamblul 
economiei naționale numărul personalului 
muncitor a fost, în primul semestru al a- 
nului, cu 213 900 mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut, sporurile cele 
mai însemnate ale numărului personalului 
muncitor înregistrîndu-se în ramurile de 
bază ale economiei.

Apreciind rezultatele obținute în creș

terea producției/ productivității muncii, 
numărului de personal muncitor și retri
buției medii, Comitetul Politic Executiv a 
indicat ministerelor, centralelor, organelor 
de sinteză șă ia măsuri hotărîte pentru 
lichidarea grabnică a lipsurilor și neajun
surilor manifestate, îndeosebi în ce priveș
te organizarea muncii și producției în in
dustrie și construcții. Pentru a se asigura 
corelarea indicatorilor planului de muncă 
și retribuire, s-a cerut să se acorde o deo
sebită atenție punerii la timp 
în funcțiune a noilor obiective de 
investiții la parametrii proiectați, realiză
rii și depășirii indicilor de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, meca
nizării și automatizării lucrărilor cu 
volum mare de muncă, introducerii de 
tehnologii noi, utilizării cu mai înaltă e- 
ficiență a forței de muncă și timpului de 
lucru. De asemenea, s-au stabilit măsuri 
Privind trecerea unor muncitori de Ia ac
tivități auxiliare Ia activități de bază, ca
lificarea unui număr mai mare de munci
tori din rîndul personalului necalificat, 
în special pentru meseriile deficitare, a- 
tragerea in mai mare măsură a femeilor în 
activități productive, întărirea disciplinei 
în muncă și a controlului în- producție.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a soluționat, de asemenea, proble
me curente, ale activității de partid și de 
stat.

ZJCTUZILiTklKM iN LU/ME
Convorbiri româno-olandeze

HAGA 11 (Agerpres). — 
Tovarășul Paul Nieulescu, 
viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii So
cialiste România, ministrul 
.finanțelor, care efectuează 
o vizită în Olanda, 
a fost primit de Andreas 
van Agt, primul ministru 
al Regatului Țărilor de Jos. 
în cursul întrevederii, ca
re s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, au 
fost relevate bunele rapor
turi româno-olandeze, ex- 
primîndu-se satisfacția am
belor părți pentru cursul 
pozitiv al acestora. S-a re
levat, în acest context, do
rința guvernelor român și 
olandez de-a dezvolta în

continuare relațiile româ
no-olandeze, pe ■ multiple 
planuri, în spiritul celor 
convenite cu prilejul vizi
telor la cel mai înalt nivel.

Cu prilejul vizitei, tovară
șul Paul Nieulescu s-a 
întîlpit. cu Christoph van 
der Klăauw, ministrul o- 
landez al afacerilor ex
terne. Cu acest prilej, au 
fost evidențiate bunele 
raporturi existente între 
cele două țări, exprimîn- 
du-se dorința dezvoltării 
acestora. S-a efectuat, de 
asemenea, un schimb de 
vederif asupra unor pro
bleme internaționale, în
tre care securitatea și co
operarea europeană.

Sesiunea 
pentru

Comisiei regionale
Europa a O,M.S.

HELSINKI 11 (Ager
pres). — La Helsinki s-au 
deschis, in prezența pre
ședintelui Finlandei, Ur- 
ho Kekkonen, lucrările 
celei de-a 29-a sesiuni a 
Comisiei regionale pen
tru Europa a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

La lucrări participă re
prezentanții celor 31 de 
state membre din Europa, 
întrș care și o delegație

din Republica Socialistă 
România, precum și obser
vatori din partea unor 
organizații interguverna'- 
mentale și neguvernamen 
tale.

In .cadrul primei șe
dințe de lucru, șeful de
legației române a fost a- 
ics vicepreședinte ai Co- 
mitetidui regional p?n- 
l’-u Europa al O.M.S. în 
actuala ses.une.

Noi atacuri asupra Mozamblculul

Kurt Waldheim despre 
negocierile Nord-Sud

NAȚiUNILE . UNITE 11 
(Agerpres). — Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a cerut să se dea „un 
nou impuls" negocierilor 
Nord—Sud, a căror stagna
re, a subliniat el, este „i- 
nacceptabilă".

într-o alocuțiune rostită 
la deschiderea lucrărilor 
Comisiei „Ad-hoc“ a O.N.U. 
însărcinate cu continuarea 
acestor negocieri, Wald
heim a declarat că, în re
lansarea lor, problema e- 
nergiei trebuie să fie prio
ritară. în acest sens, el și-a 
exprimat convingerea că 
O.N.U. constituie cadrul cel 
mai adecvat pentru concen
trarea și coordonarea efortu
rilor menite șă ducă la gă
sirea soluționării proble
melor energetice la scară 
mondială.

Respectivele situații eco
nomice mondiale sînt pro
fund neliniștitoare a de
clarat Waldheim : îm. cea 
mai mare parte a comple
xității problemelor, dialo
gul Nord—Sud a intrat în 
impas intr-un moment cînd 
creșterea economiei mon
diale s-a încetinit, în vre
me ce inflația s-a accele
rat.

Țările în curs de dezvol
tare sînt în- special afecta
te de această stare de lu
cruri, dificultăți care au 
fost multiplicate și mai

mult în cursul ultimelor 
luni de către o „substan
țială reajustare" a prețu
rilor energiei, o presiune 
inflaționistă reînnoită în 
țările dezvoltate și o dete
riorare . a termenilor de 
schimb în țările în curs de 
dezvoltare.

MAPUTO 11 (Agerpres). 
— In cursul operațiunilor 
militare ale regimului ile
gal de la Salisbury îm
potriva unor obiective de 
pe teritoriul Mozambicu- 
lui, au fost ucise cel pu
țin 56 de persoane, rele
vă ziarul „Notieias*1 care 
apare la Maputo. Din rîn
dul invadatorilor au fost 
uciși cel puțin 50 de mi
litari, și nu 15 cît s7a a-

firmat la Salisbury, iar o 
parte au fost făcuți prizo
nieri.

Reluînd o declarație â 
administratorului distric
tului Chockwe, „Noticias" 
arata că în cursul celor 
trei zile cît au durat ata
curile rhodesiene, popu
lația locală a dat dovadă 
de calm și disciplină, iar 
activitatea productivă nu 
ă fost întreruptă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Șatra; Repu
blica : • Călcîiul lui Achi
lle ; Unirea : - Prietenii 
copilăriei mele.

PETRILA : Vacanță tra
gică.

LONEA : La' noi era li
niște.

ANINOASA: Fortă
reața invizibilă.

VULCAN Acțiunea ar
senal.

LUPENI — Cultural :
Misiunea Capricorn unu, 
seriile I-II ; Muncito
resc : Ușa periculoasă de 
la balcon.

URICANI : Alibi pentru 
un prieten.

IV |
Telex. I
Anul școlar I
1979/1980. |
Arii din opere și I 
operete. ,
Tragerea pronoex- l 
preș. ■
Corespondenții ju- | 
dețeni transmit... . 
Moștenire pentru I 
viitor : Șt. O. Iosif. * 
Hochei pe gheață. I 
Din muzica si dan- I

16,00
16,05

16.25

16.40

16.50

17,10

17.40
.18,10

șurile popoarelor.
18.25 Jn spiritul legii.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Dialog despre viitor.
19.35 Noi, femeile 1
20,05 Telecinemateca. Ci

clul „Dosarele e- 
cranului". „Uitare" 

■— producție a stu
diourilor franceze.

21.35 Telejurnal.

Grupul școlar minier Petroșani
face înscrieri, pină la dată de 15 septembrie 

1979 la următoarele profile:
CANCELARUL VEST- 

GERMAN, Helmut Schmidt, 
a conferit la Bonn, cu mi
nistrul de externe al Isra
elului, Moshe Dayan, aflat 
într-o vizită oficială în 
R.F. Germania.

Un comunicat dat publi
cității de cancelaria fede
rală menționează că a fost 
evocată evoluția situației 
din Orientul Apropiat, Hel
mut Schmidt insistînd asu
pra importanței instaurării 
păcii în această zonă pen
tru pacea în Europa și în 
întreaga lume. *

LA TOKIO au fost a- 
nunțate rezultatele alegeri
lor pentru organele execu
tive și legislative locale 
parțiale desfășurate Ia 9 
septembrie. Reprezentanții 
Partidului Comunist din Ja
ponia au înregistrat la scru
tin succese remarcabile, în 
adunările â 16 orașe și ale 
altor localități fiind aleși 
21 de reprezentanți ai parti
dului, cu trei mai mulți

Pe
decît la precedenta con
sultare electorală.

SINDICATUL LUCRA
TORILOR din industria 
automobilului din S.U.A. 
(U.A.W.) va decide vinerea 
viitoare o grevă imediată 
în 13 din cele 26 de uzine 
de asamblare ale societății 
„General Motors" și în 32 
de depozite de piese de 
schimb, dacă pînă la a- 
ceastă dată,nu se ajunge 
la încheierea unui acord 
pentru reînnoirea conven
ției colective a muncitori-
lor din acest sector. Con
tractul de muncă intere
sează 780 000 de munci
tori americani din indus
tria automobilului, dintre 
care 460 000 sînt angajații 
firmei „General Motors".

INTR-O REZOLUȚIE 
dată publicității la Buenos

Aires, Comisia națională 
a muncii și Comisia „25" 
au anunțat crearea unui 
„Directorat unic al oa
menilor muncii argenti
nieni". Din acest organism 
fac parte 30 de conducă
tori ai celor două tendin
țe. Totodată, s-a hotărît ca 
mișcarea sindicală argen- 
tiniană să fie prezentă la 
Adunarea anuală a Orga
nizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.).

PARTIDUL- SOCIAL- 
DEMOCRAT DIN RIG. 
a hotărît să pună capăt a- 
pariției cotidianului „Ham
burger Morgenpost" și să 
închidă casa editoare care 
îl publică, ca urmare a u- 
nui deficit cronic al ziaru
lui

„Hamburger Morgenpost", 
în prezent cu un tiraj de
230 000 exemplare, a apă
rut pentru prima dată în 
1949. Dispariția sa defini
tivă va antrena concedierea 
a 230 de salariați.

ȘCOALA PROFESIONALĂ:

— mine — petrol — geologie & locuri
— electromecanic 22 locuri
— construcții structuri ' 36 locuri

LICEU, TREAPTA A ll-A, ZI:

— topografie 10 locuri
Pentru liceu treapta a ll-a specialita

tea topografie se primesc elevi care au ob
ținut la examenul de treaptă cel puțin me
dia 5 și au fost declarați nereușiți la alte li
cee.,.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 cu ga

raj 'demontabil, Petrila, 8 
Martie, 9/23, telefon 306 
după ora 16. (775).

VIND Dacia 1300, tam
ponată, preț convenabil.

Informații telefon 11893, 
după ora 14. (777) i
- PIERDUT legitimație âa 
serviciu pe numele MantH 
le Marcel, eliberată dd 
IPuI.UM, Petroșani. Se 
declară nulă. (776)
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