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La sectorul IV al LM. Lonea

Nivele de „vîrf" în realizarea 
producției de cărbune

SECTORUL V ANINOASA

2480 TORE 
DE

PESTE PREVEDERI
De la începutul lunii pî- 

nă ieri, colectivul situat în 
fruntea întrecerii dintre 
sectoarele I.M. Aninoasa, cel 
al sectorului- V, a extras 
peste prevederi 2 462 tone 
de cărbune^ Productivitatea 
muncii planificată în aba
tajele sectorului este depă
șită în aceeași perioadă cu 
aproape 200 kg pe post. 
Cele ,mai ridicate- cote de 
depășire ale acestui indica
tor s-întetic al activității 
productive le-au obținut 
cele două brigăzi conduse 
de Francisc Nemeș și Cons
tantin Iacob, ale căror plu
suri de la începutul lunii 
sînt de 490 și, respectiv, 173 
tone cărbune.

• Peste 2 800 tone cărbune în plus față de preve
deri • Producția medie zilnică realizată în luna sep-, 
tembrie este superioară cele; din luna ianuarie ax. cu 
peste 309 tone • Nivelul mediu planificat al produc
tivității muncii în abatajele sectorului — cel mai înalt 
pe mină — este depășit cu 200 kg/post • Toate brigă
zile raportează plusuri, față de sarcinile proprii, între 
64 și 368 tone cărbune.

Luna august și, îndeosebi, 
perioada care a trecut din. 
luna septembrie constituie 
pentru colectivul sectoru
lui IV al I.M. Lonea o rod
nică și semnificativă etapă 
a afirmării capacității sa
le de muncă, a puterii de 
mobilizare a minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor 
din sector în vederea re
dresării activității produc
tive. După ce a încheiat lu
na august cu realizarea 
sarcinilor lunare la pro
ducția fizică de cărbune. în 
luna aceasta colectivul ra
portează, la zi, un plus de 
2 812 tone cărbune. Nivelul 
realizat al producție; zilni
ce de cărbune este superior 
prevederilor, în medie, cu 
aproape 150 tone. In corn-

parație cu luna ianuarie 
a.c., producția medie zilni
că extrasă în luna septem
brie este, de asemenea, cu 
peste 300 tone/zi mai mare. 
Același colectiv înregistrea
ză și cea mai înaltă cotă 
a realizărilor pe mină la 
indicatorul productivitatea 
muncii în abataje — 6,125 
tone pe post, superioară cu 
peste 200 kg/post celei pla
nificate.

Toate brigăzile sectorului 
își depășesc propriile sar
cini de plan, obținînd în
semnate sporuri ale pro
ductivității muncii. Astfel,

brigada condusă de Mielea 
Ioan III a realizat în aba
tajul frontal pe eare-1 ex
ploatează, o productivitate 
a muncii zilnică de 8,30 to
ne pe post, cu peste 1,5 to
ne/post mai mare decît cea 
planificată, extrăgînd pe a- 
ceastă cale în primele două 
decade ale lunii un plus 
de 368 tone cărbune. Orta
cii din brigada de tineret 
condusă de Nicolae Golea 
a depășit nivelul stabilit 
al productivității muncii cu 
1,10 tone/post și a extras 
peste plan, în aceeași pe
rioadă, 330 tone de cărbu
ne. Pe aceeași temelie — 
..creșterea productivității 
muncii— însemnate plusuri 
au obținut și brigăzile con
duse de Aurel Negru — 
317 tone, Iosif Clamba — 
300 tone, Pantilie Zorilă — 
132 tone. Constantin Buza- 
ru — 120 tone și Ion Ilca 
— 64 tone.
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In adunăci generale și conferințe pentru dări de 

seamă și alegeri.
Dezbateri exigente, orientate spre creșterea ro

lului de conducător politic al organizațiilorde partid.

, Să gospodărim judicios materiale»,
cambustibîlul șl energia

De la M.I.L.-uri la compresoare, de la 
con prese are la recomprimatoare 

ți... pînă una alta 
mașini valorînd milioane de lei 

sînt mincate de rugină
— Nu folosim M.I.L.-urile 

și nu cred că le vom putea 
folosi prea curînd deoarece 
nu putem asigura presiunea 
de aer necesară funcționă
rii lor. Am încercat una la 
galeria de coastă, dar n-a 
dat randament. După ce 
vom monta o nouă stație 
de compresoare, Ie vom in
troduce în subteran, ne 
spunea tovarășul inginer 
Dimitrie Simota, directorul 
minei Bărbăteni.

Este prima justificare re
feritoare la folosirea 
M.I.L.-urilor, respectiv a 
mașinilor cu încărcare late
rală, mașini care ar tFebui 
întrebuințate la lucrările 
de pregătire. In depozitul 
minei se găsesc trei mașini 
care nu funcționează, iar 
din spusele, tovarășului di
rector, am înțeles că nici 
în alte unități ale Văii Jiu
lui, M.I.L.-urile nu au o 
Soartă 
. Așa 
1 ta 
ifie-au 
cadre 
răspundere din cadrul în
treprinderilor miniere și 
din C.M.VJ.

-* Ing. Nicolae Rado, direc
torul adjunct mecanic Ia 
mina Vulcan : „Există do
uă probleme strîns legate 
de posibilitatea folosirii a- 
cestor mașini de încărcat : 
funcționează eu aer compri-

mai bună, 
să fie oare ? 
ancheta întreprinsă 
răspuns mai multe 
tehnice cu funcții de

mat și au nevoie de cei pu
țin 4 atmosfere presiune si 
mai au nevoie de un debit 
de 10—15 me'min. Această 
presiune nu se poate asi
gura la lucrările de pregă
tiri, ele fiind amplasate in 
rețeaua secundară de aer 
comprimat. In schimb mir 
neri; își ușurează muncă 
plasînd transportoarele pe 
mijlocul galeriei. In felul 
acesta încărcarea se face 
fără eforturi. Am avut în 
dotare trei mașini de în
cărcat, două le-am dat și 
mai avem una pe care nu o 
putem folosi",

Ing. Mîfcea Dula, direc
tor tehnic la mina Uricani; 
„Avem două M.IX.-uri în 
magazie, venite de aproape 
două luni. Nu Ie folosim 
și nici nu le vom putea fo
losi vreodată pentru că nu 
putem asigura presiunea 
necesară a aerului compri
mat ca să poată lucra efi
cient".

Ioan Besserman. ~ in
giner șef la mina Paroșeni : 
„Ba mina noastră sînt două 
M.I.L.-uri și amîndouă 
funcționează, una la briga
da lui Kadar și alta la Bon- 
gioiu. Le-am plasat numai 
acolo unde avem condiții, 
acolo unde Ie putem asigu-

Gheorghe POPESCU

I

(Continuare în pag. a 2-a)

Programul-directivă 
de creștere a nivelului de trai 

în perioada 1981-1985 
si de■

a 
dezbaterea

In- concordanță Cu dez
voltarea economiei noas
tre socialiste, cu sporirea 
venitului național, în cin
cinalul următor se va rea
liza o nouă etapă de creș
tere a nivelului de trai, de 
sporire a veniturilor tutu
ror categoriilor de oameni 
ai muncii, în vederea ri
dicării bunăstării materia
le și spirituale a întregu
lui popor.

Recent, din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a fost 
elaborat proiectul Progra- 
mului-directivă de crește
re a nivelului de trai în 
perioada 1981 —1985 și de 
ridicare continua a cali- 

. tații vieții, întemeiat pe 
prevederile cuprinse în 
proiectul de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvol-

GHEORGHE SA VA șef 
de brigadă, sectorul I: Pro- 
gramul-directivă de crește
re a nivelului de trai în 

. cincinalul următor este în
că o expresie a politicii 
profund umanitare a partl- 

, dului nostru, politică în 
centrul căreia este situat 
mereu omul, asigurarea bu
năstării materiale și spi
rituale a întregului popor. 
Noi, minerii, sîntem con- 
știenți că aceste eforturi de 
ridicare a bunăstării noas
tre sînt posibile numai în 
condițiile dezvoltării și 
modernizării economiei na
ționale, ridicării eficienței 
întregii activități economi- 
co-sociale. In acest cadru,

Brigadierul I. Kacso de la mina Lupeni împreună cu ortacii după o zi deBrigadierul I. Kacso de la mina Lupeni împreună cu ortacii după o zi de 
muncă fructuoasă. Foto : I. L1CIUmuncă fructuoasă. Foto : I. L1CIU

UNITATEA DE ACȚIUNE A
La Secția de preparare 

a cărbunelui’ Lupeni, echi
pa de lăcătuși condusă de 
comunistul Ștefan Racz, 
asigură bunul mers al 
mașinilor de zețaj, reu
șind să se situeze lună de 
lună în fruntea întrecerii 
socialiste. La ora vizitei 
noastre, echipa se afla la 
Hobiceni unde i s-a încre
dințat o lucrare importan
tă : construirea unui siloz 
de reeepționare a cărbu
nelui brut pentru I. M. 
Bărbăteni. După cum am 

-aflat, comunistul Ștefan 
Racz, stăpînește foarte 
bine meseria de lăcătuș. 
A făcut școala profesiona
lă la Călan, după care a 
poposit pe meleagurile 
Văii Jiului. Cînd a intrat 
pe poarta preparației Lu
peni avea 21 de ani, iar

ca meseriaș era abia în 
formare. Aici, s-a perfec
ționat, urcînd continuu 
treptele pregătirii profe
sionale, devenind în 1968, 
la numai 27 de ani, șef

a

pot efectua reparații, 
fără a afecta bunul mers 
al fluxului tehnologic.

Cine sînt oamenii din 
echipa lui Ștefan Racz ?

In primul rînd — spa-

Oameni crescuți ia șceala rnoncH

de echipă la mașinile de 
zețaj. Este greu ? — îl în
treb.

— Aș mijiți dacă aș 
spune că nu e. Aceste 
mașini, care au rol impor
tant în înnobilarea cărbu
nelui, trebuie să meargă 
zi și noapte. Utilajul nos
tru este în două „linii", 
ceea ce e foarte impor
tant, deoarece cînd o „li
nie merge, la cealaltă se

H
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 
următor.

Situînd în centrul aten
ției omul cu nevoile sale, 
satisfacerea în cit mai bu
ne condiții a cerințelor tu
turor membrilor societății 
noastre, în concordanță cu 
Un Consum fundamentat 
științific, proiectul de 
Program-directivă stabi
lește coordonatele de ba
ză privind satisfacerea 
nevoilor sociale ale popu
lației, în condițiile creș
terii substanțiale a veni
turilor din muncă și a ce
lor ce se obțin din fondu
rile sociale de consum.

Pe marginea recentelor 
documente am organizat 
la I.M. Vulcan o anche- 
tă-dezbatere la care am 
invitat cîțiva cunoscuți 
mineri din sectoarele II și 
VII, colective cu o ponde. 
re deosebită în activitatea 
minei.

minerii pot și trebuie să 
contribuie mai mult pentru 
asigurarea cărbunelui — 
pîinea industriei. Brigada 
pe care o conduc are pînă 
în prezent un plus de 2 809 
tone de cărbune. Acest a- 
vans va fi îmbunătățit pî
nă la sfîrsitul anului".

PETRU PETOIA, șef do 
schimb sectorul VII: „In 
prezent, brigada noastră e- 
chipează un nou abataj de 
unde vom extrage timp de 
mai multe luni producții 
duble față de prevederi. 
Depășind u-ne sarcinile de 
plan putem contribui și noi 
la creșterea producției de 
cărbune și, deci, la dezvol
tarea economiei, dezvoltare 
pe baza căreia se înfăptu
iește programul de creștere 
a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor 
muncii".

Din relatările celor doi 
mineri, cunoscuți și apre- 
ciați în colectivele lor, se 

'desprinde concluzia certă 
că oamenii muncii din mi
nerit acționează cu fermita
te în vederea îndeplinirii 
în bune condițiuni a sarci
nilor economice, cale sigu
ră de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului popor.

In sprijinul acestei afir
mații vin și relatările altor 
mineri destoinici de la mi
na Vulcan. _

PETRU BULEANDRA, 
șef de schimb, sector I :

Anchetă realizată de 
C. IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

crez de 10 ani — spune 
Ștefan Racz. Tot de 10 an; 
lucrez și cu lăcătușul Pe
tre Bocica. La rînduj lor 
se formează și perfecțio
nează cei mai tineri me
seriași din echipă : Nico- 
lae Puia — de 23 ani, su
dorul loan Marina, 
numai 17 ani.

Ștefan Racz este un ve
chi meseriaș. Dar și

de

un 
bun educator. Sub „mîna" 
lui s-au format și se for
mează mulți tineri. Cred 
că acesta este secretul 
succeselor echipei. „Un rol 
hotărîtor în obținerea re
zultatelor _bune țl are în
țelegerea din cadrul echi-

nea el — Irina Iuga. Nu 
din politețe, pentru că ar 
fi femeie, ci pentru că 
este un adevărat exem
plu. Deși este lăcătuș, o 
meserie nu tocmai ușoară 
pentru o femeie, ea și-o 
practică cu dragoste și 
ÎM'icepiJfe de' do de ani. Th 
continuare l-aș aminti pe 
sudorul Ioan Stane, de 
asemenea, un meseriaș de tul comun al echipei' 
înaltă clasă cu care lu-

pei, confirmă ei. fiecare 
este conștient de partea 
lui de contribuție la efor-

.*4
Alexandru TĂTAR

i



Steagul roșu

Căminele de nefamiliști 
„unități de cazare” !să nu fie doar

In ziua raidului nostru în 
urma unor sesizări, la că
minul nr. 38 de pe strada 
Viitorului din Lupeni, se 
făceau pregătiri pentru 
î ceperca zugrăvitului. In 
cele 19 camere de la par
ter sînt cazați 43 de tineri 
încadrați la I.M. Bărbăteni. 
însoțiți de tovarășa Eștera 
Truș, administrator al că
minului, vizităm camerele 
9, 15 și 17. Dinti-o privire, 
îți dai seama că locatarii 
sînt buni gospodari : covo
rul de pe jos este curat, pe 
noptiere-bibelouri și foto
grafii. La clubul căminului 
situația este însă* alta. In
tr-o încăpere mică stau în
ghesuite vreo 20 de scaune, 
un dulap-bibliotecă și tele
vizorul. Intr-un colț, două 
mc.sc de tenis care, din 
cauza spațiului rcstrîns, nu 
pot fi folosite. Aflăm că și 
televizorul funcționează a- 
bia de două săptămîni pen
tru că' pînă atunci îi lip
sea cablul pentru antenă.

Dorim să discutăm cu 
cîțiva membri din corhitetul 
dc conducere al căminului. 
Dar, așa ceva nu ■ există ! 
„In cămin este o fluctuație 
marc — ne spune adminis
tratorul, unii vin. stau cîte
va zile și pleacă. Mai sînt 
dintre aceia care nu merg 
cîte o săptămînă la șut. 
Pînă az; am-avut telefonul 
defect și nu am putut să 
ia" legătura cu mina Băr
băteni să, văd care e situa
ția. Din partea conducerii 
minei, a comitetului sindi
calului 
U.T.C. 
mai eficient. Să vină 
dînșii pe aici, mai ales îri 
zițele de retribuție. Am a- 
vut cîteva controale pe li
nie administrativă din par
tea noi; întreprinderi de 
care aparținem, I.A„CC.V.J. 
Cît privește situația, recla
mată în scrisoarea primită 
de dv. Ia redacție, cum că 
la prize nu există tensiune, 
acest lucru nu este adevă- 
rat.fn urma măsurilor pri
vind utilizarea rațională a 
energiei electrice s-a inter
zis folosirea reșourilor elec
trice în cămin. Cu toate a- 
cesteal unii mai folosesc 
diferite improvizații, pro
ducând șcurt-circuite". Lu
cru verificat și de noi și 
care dovedește âutentîcîta-
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sindicatului de la I.M. Lu
peni.

— Ar fi necesare o seric 
de acțiuni politico-ideologi- 

Ș ce și cultural-educative cu 
tinerii — ne spunea, la rîn- 
dul său, Gheorghe Cotoro- 
gea — dar comitetul U.T.C. 
și comitetul sindicatului de 
la mină nu ne sprijipă în 

Dacă ar 
■ veni cineva mar des pe aici 

și ar discuta eu tinerii, cred 
că și unele cazuri de indis
ciplină, mai ales în zilele 
de retribuție, ar dispărea.

îlr
Concluziile care se des- 

prin din raidul nostru sînt 
clare. Tinerii mineri ne
familiști din Lupeni bene
ficiază de condiții bune de 
cazare, însă, nu trebuie ne
glijate nici celelalte aspec- 
te pe care le impune viața 
într-un cămin : organiza
rea unor acțiuni politico-i-; 
deologice și cultural-educa

tive, un permanent dialog' 
al organizațiilor U.T.C. 
sindicat cu tinerii 
aici. Pentru că sarcina 
organizării unor astfel 
acțiuni revine organizații
lor respective, de la între
prinderile unde tinerii sînt 
încadrați în muncă.

ceste rînduri să facem un 
apel tinerilor nefamiliști 
pentru păstrarea în bune 
condiții a instalațiilor sa
nitare. Fiindcă la aceste, in
stalații de la etajele I, II 
și III, din cele constatate, 
starea lor de funcționare 
si curățenie lasă de dorit.— *

La căminul h,-. 10? dev*** această privință, 
strada Gorunului îți _for
mezi o impresie plăcută în
că de la intrare. Peste 90 
la sută din cei 102 tineri 
care locuiesc aici lucrează 
la I. M. Lupeni, peilalții 
fiind încadrați la alte în
treprinderi din oraș. Tînă- 
rul administrator loan Tu

Pe urmele 
unor scrisori

doran și Gheorghe Cotoro- 
gea, președintele comitetu
lui de cămin, ne 
prin cîteva camere 
trei cluburi aflate, 
nul; la fiecare etaj.

— Ne străduim 
nent ca în camere 
ordine și curățenie, 
că acest lucru se face prin 
autogospodărire, am orga
nizat concursuri dotate cu 
premii. Intîmpinăm însă 
greutăți pe linie adminis
trativă, mai ales de când 
sin tem administrați de 
I.A.C.C.V.J. Dacă avem ne- 

' voie de ceva, dumnealor ne 
trimit la mină, iar mina 
ne spune să ne adresăm 
celor din Petroșani. Mâi 
concret : avem nevoie de 
un motor pentru pompa de 
la centrala termică, avînd 
în vedere că anotimpul fri
guros este aproape. Cei din 
Petroșani ne spun să avem 
răbdare... Apoi, de doi ani 
sînt montate în camere di
fuzoare, dar lipsește stația 
de amplificare. Și aceasta 
ne este foarte necesară, 
pentru că am avea posibi
litatea popularizării iniția
tivelor bune ale unor ti- 

. neri sau de a-i critica pe 
cei care nu -respectă regula-,, 
montul de .convețuire în că
min.

Ne interesăm de controa
lele făcu te în'cărilin. Ulti
mul proces verbal. încheiat 

tea celor relatate. Deci, vi- în data de 12 septembrie
novați sînt..; Și dacă tot 1979, poartă semnăturile u-

nor membri din conduce
rea organizației U.T.C. și a

și a comitetului 
dorim un sprijin 

și

novați sînt...' Și dacă tot 
sîhtem la problemele admi
nistrative, dorim ca prin a-

‘W

conduc 
și cele 
cîte u-

perma- 
să fie 
Pentru

Răspundem cititorilor
V. BÂLÂNESCU, Paro- 

șeni : Cu privire la sesiza
rea 
s-au luat măsuri de respec
tare a repartizării cotei de 
mărfuri afectate magazinu
lui alimentar nr. 51 din 
cartierul Sohodol-Paroșeni. 
In ceea ce privește unita
tea nr. 26 textile, din ace
lași cartier, s-a constatat 
că într-adevăr orarul de 
funcționare a magazinului 
nu a fost respectat. La a-

■ ceasta unitate au mai fost 
constatate și alte abateri, 
fapt pentru care tovarășa 
Elena Tcglaș a fost sancțio
nată cu avertisment, iar in 
cazul repetării abaterilor i 
se va desface contractul de 
muncă.

UOST1CA GAVRILA, Lo-

dv. vă informăm că

nea: Cele sesizate de dv. 
au fost aduse la cunoștința 
conducerii S.D.E.E. Petro
șani care efectuează con
troale inopinate în acest 
scop. în caz că faptele re
latate de dv. se confirmă, 
persoana în cauză va pri
mi amenda cuvenită: și va 
fi obligată să plătească în
treaga cantitate de energie 
consumată în mod frau
dulos.

VASILE JUDELE, Petro
șani : într-adevăr, nu există 
nici o justificare pentru în- 
tîrzierea autobuzului. Con-( 
ducerea E.T.R. ne-a înști
ințat că va verifica ce au
tobuz a fost pe traseul res
pectiv în ziua și ora respec
tivă și va lua măsuri în 
consecință.

și 
de 
or
ei e

Gh. OLTEANU

Șefa de schimb Elena 
Cujerean, de la Prepa- 
rația cărbunelui Coro- 
ești, prelucrează cu a- 
tenție probele colectate 
din: secția spălare, în 
cadrul laboratorului teh
nologic.

Foto : St. NEMECSEK

DE LA Ml.L-URI 
LA COMPRESOARE

(Urmare din pag I) C. M. V. j. Cunoaș- 
că la întreprin- 

Valera o presiune de cel puțin
4 atmosfere".

Despre calitățile funțio- 
nale am solicitat părerea 
lui" Simion Pădureanu, mi
ner șef de brigadă lă mina 
Vulcan, care a lucrat cu a- 
semenea mașină „Este o 
mașină care se comportă 
bine în subteran, se poate 
lucra cu ea foarte ușor. Dar 
necazul este că attlncj cind 
presiunea scade nici cu
pa goală nu o mai poți ri
dica"...........

<• -Prin, urmare, cu cele mai putea 
bune intenții s-au contrar: 
tat mașini, dar lipsește po- ___ ____ _ ____  ___ r_.
sibilitatea de a fi folosite. mat, mai sînt-necesare și 

recomprimatoare pe care 
. însă le. importăm. Avem 

prevăzute cinci bucăți, pen
tru acest an, dar nu cred 
că avem șansa să primim 
vreunui, deoarece întîmpi- 
năm greutăți în derularea 
contractelor. Am lansat un 
apel la întreprinderile mi
niere, care cu mu'ți ani în 
urmă au mai folosit recom
primatoare, pentru a le re
para—"•

Comentariile sînt de pri-

Iul 
tem 
derile miniere din 
nu se poate asigura debitul
de aer comprimat necesar 
funcționării acestora, de a- 
ceea am contractat cu l.C.M. 
Reșița îri acest an compre- 
soare L 100 mc'min., spe
ri nd că în felul acesta vom 
acoperi oarecum cerințele, 
dar nic; aceste compresoa- 
re nu sînt suficiente și. 
din păcate, nici contractele«■ 
n-au fost onorate de furni
zor. Pînă acum n-a fost li
vrat nici unul. Pentru’ a 

folosi eficient: 
M.I.L.-urile și .alte mașini 
care folosesc aerul compri-

Privilegiul impertinenței
— O cunosc; lucrează la 

o cofetărie din... și a pro
nunțat numele Unui oraș 
din Vale.

Am rămas surprins, a- 
poi m-am dumirit curii 
unii judecă lumea nu du
pă pregătire și calități e- 
tice, dimpotrivă, croiesc 
personalitatea cunoscuți- 
lor sau nccunoscuțilof pe 
calapodul propriilor con
cepții. Disprețul, imperti
nența pe care le afișează 
și în relațiile cu clienții 
(„n-am știut că dumnea
voastră sînteți cutare, alt. 
fel puneam ecusonul, fă
ceam curățenie, data vii-, 
toare" etcl etc.), ușor disi
mulate, răbufnesc brusc 
tocmai atunci cînd, ■ din 
pridvorul casei cu etaj, de 
la volanul mașinii, agoni
site în termen record, fi 
judecă pe alții care nu ac
ceptă pricopsirea prin în
șelarea încrederii celor 
din jur.

Mi-a fost însă ciudă pe 
cel care, din jenă sau nu, 
fusese cuprins de un lap
sus, exact cînd 
să-; dea arama 
avidei iubitoare 
tului baenotelor 
revendica într-un 
personal, un asemenea

Deunăzi, pe defileu, o 
„Dacie", ignorînd reguli
le de circulație, a intrat 
în coliziune cu autobuzul 
fotbaliștilor din Lupeni. 
Și , ca la fiecare accident, 
învinuirile reciproce în
tre conducătorii auto și 
pasageri nu au contenit 
nici după sosirea lucră
torului de miliție. De a- 
ceastă dată, însă, și un 
profan și-ar fi dat seama 
cine e, vinovatul. Cu toa
te acestea, o femeie din 
echipajul „Daciei" folosea 
argumentul extrem — in
vectiva pentru a convin
ge că are dreptate. Nici 
măcar sfatul celui care 
își revendica titlul de soț 
și duhnea tare a soiul de 
vin zis „1 000 șanț" n-a 
liniștit-o. A pus ochii pe 
un „adversar", care pă
rea dintre oficialii echi
pei, și a dirijat spre el 
noroiul dc imprecații.

— Ascultă, bă, dacă 
vînd mîine mașina asta, 
tu n-ai bani s-o cumperi 
nici peste 20 de ani 1

S-ă lăsat o tăcere stîn- 
jenitoare, sergentul major 
a înmînat 
vorbă 
verbal 
pentru

-reieșea, 
devăratul vinovat.... 
autobuz, dincolo de 
nici, cinriva și-a adus, 
brusc, .aminte:

Încă din primele zile 
ale săptămînij „Crucii ro
șii" la centrele de colec
tare a sîngelui din mu
nicipiu s-au prezentat nu
meroși cetățeni însuflețiți 
de simțul umanității.

La spitalul Vulcan, 
printre acești oameni mi
nunați, s-au prezentat și

Numai în anul 1978 s-au 
contractat 10 mașini (M.I.L. 
2 P și M.I.B.L.) din care 
nouă au fost repartizate u- 
nităților miniere din Valea 
Jiului. Valoarea lor este 
destul de ridicată. Numai 
o singură mașină . costă 
293 000 de lei, valori care 
stau imobilizate, nu produc 
nimic altceva decît... sem
ne de întrebare. Mașini cu 
calități funcționale menite 
să- întregească complexul 
program de mecanizare a sos. Situația este de-a drep- 
lucrărilor miniere, au găsit tuj paradoxală, 
nepregătit întregul sistem 
de la care trebuia să pri-

: mească mișcare, nu de dra
gul mișcării, ci < 
ducă.

Se cunoșteau 
de fapt ? Este 
cu care ne-am 
ginerului Constantin Do- 
brescu, șeful serviciului in
vestiții din Combinatul mi
nier Valea Jiului. Iată răs
punsul : „Sînt contractate 
de combinat prin serviciul 
de investiții. Au fost cu
noscute caraeteristicele ten-' 
nice ale acestor, utilaje, iar 
planul de aprovizionare 
este aprobat în fiecare an 
de biroul c.o.m., la nive-

Au_ fost 
contractate mașini de în
cărcat, dar acestea nu pot 
fi folosite ; s-au contractat 

ca să pro- apoi compresoare, e drept 
numai pentru mașinile 

dar, 
sînt 

la 
im-

aceste stări 
o întrebare 
adresat in

nu 
de încărcat M.I.L., 
cum nici acestea nu 
suficiente, se apelează 
recomprimatoare din 
port despre care nu șe în
trezărește vreo șansă. Invi
tăm factorii de răspundere 
să tragă concluziile nece
sare și să găsească cît mai 
repede soluții pentru folo
sirea acestor mașini, pen
tru că numai valoarea ce
lor contractate în anul 1978 
este de aproape 3 milioane 
lei.

33 lucrătoare de la tînă 
ra . întreprindere de con
fecții din localitate. lata p^rativitațe în intervenți- 
eîțiva dintre donatorii o- 
norifici : Alexandra Stan- ficienței curselor și eco- 
ciu, Maria Sava, 
sia Ivanov, Maria 
dă. Ecce homini 1

★
Spitalul orășenesc Lu

peni a fost dotat cu 
multe radiotelefoane por
tabile și 0 stație de dis
pecer pentru serviciul de 
salvare. Radiotelefoanele,

instalate pe autosanitare, 
vor asigura mai multă o- 
perativitațe în intervenți
ile la bolnavi, mărirea e-

Anasta- 
Caracu- 
(C. G.).

mâi

nomisirea carburanților. 
(M. Matyaș, coresp.).

★
Mîine, la orele 10 și 15, 

formația de teatru „Moș 
Poveste" de la Casa de 
cultură din Petroșani pre-

dure" de George Negra- 
ru. (T.S.).

ț ★
Azi, de la ora 15, pe 

stadionul Jiul din Petro
șani va avea loc întîlni- 
rea de fotbal dintre junio
rii Jiului și echipa Mine
rul Lupeni, iar de la ora 
17,. între prima formație 
a Jiului si Minerul Mj- 
tru. (C. D.).

. zintă (în sala casei de cul
tură) pentru copiii din o- 
raș dopa spectacole eu 
piesa „Concertul din pă-

trebu’.a 
pe față 
a foșne- 

și îsi 
„stil"

fără
procesul 

adeverințele
care

ti-
Jn vetust și dăunător prive- 

Lai- legiu al impertinenței.

Andrei APOSTOL

grăbit,
multă, 
și

ÂDAS, din 
fără tăgadă,

(Urinare din oag l>

,,Contribuția noastră la
creșterea producției -ăl*, căr
bune nu se măsoară numii ' 
în tone. Cărbunele extras 
va trebui să fie și de o ca
litate superioară. Realizări
le noastre pe acest an sînt 
frumoase: plus 2 600 tone. 
Dar, ele nu ne mulțumesc. 
Va trebui să facem mai 
mult. Numai așa putem 
răspunde grijii pe care 
partidul ne-o poartă. De 
la o etapă la alta benefi
ciem de retribuții tot mai 
mari. Deci și realizările 
trebuie să fie pe măsura a- 
cestei griji".

GHEORGHE BALTAG, 
șef de schimb, sector I : 
„Exploatăm o felie care o 
perioadă, mal mare ne va 
asigura depășirea sarcini
lor de plan, ceea ce ne va 
întregi producția suplimen
tară extrasă de la începu
tul anului. In felul acesta, 
contribuim și noi la situa
rea sectorului în fruntea 
sectoarelor minei".

GHEORGHE I’ETRUȚ, 
șef de schimb, sectorul VII: 
„Fiind o brigadă de pregă
tiri, noi avem sarcina de a 
asigura producțiile viitoare 
pentru sectorul VII. Acum 
pregătim două panouri din 
care două brigăzi vor avea 
suficient cărbune timp de. 
4—5 luni. Un motiv în plus 
să credem că producția mi
ne; va spori considerabil, 
și odată cu aceasta, vor 
c-este retribuțiile noastre, 
vom beneficia de noi mă-

șuri, destinate bunăstării".
VASILE HIRISTOIU, 

maistru principal electro-’ 
mecanic, sectorul I : „La 

' succesele sectorului nostru
o contribuție meritorie au 
și electromecanicii. Imbună- 
tățindu-ne în continuare ac- 

. tivitatea, credem că și 
realizările vor crește. Pro
ducția suplimentară a sec
torului a ajuns la 8 000 to
ne cărbune. Este exact 
angajamentul nostru în cin
stea Congresului al XH-lea. 
Dar plusul este în crește
re, deci nu ne vom opri 
aici. Stimulați de prevede
rile cu privire la creșterea 
nivelului de trai, vrem să 
cîștigăm întrecerea socialis
tă pe mină, să contribuim 
așadar la întărirea eco
nomiei naționale, la înfăp
tuirea tuturor măsurilor 
care stau la baza bunăstă
rii noastre".

Ani prezentat cîteva -o- 
pinii — argument la emu
lația care a cuprins colec
tivele de oameni ai muncii 
pentru sporirea producției 
de cărbune, declanșată de 
publicarea proiectului Pro- 
gramului-directivă de creș
tere a nivelului de trai. 
Potențialul economic și 
productiv de care dispunem, 
folosit intens și la înalți 
parametri calitativi, ne dă 
garanția îndeplinirii în bu
ne condiții a sarcinilor de 
plan, și Prin aceasta; » 
înfăptuirii integrale a pro
gramului de creștere a ni
velului de trai.
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în adunări generale și conferințe pentru dări de seamă și alegeri

Dezbateri exigente, orientate spre 
CREȘTEREA ROLULUI DE CONDUCĂTOR POLITIC 

AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
In aceste zile, adunările generale și conferințele pentru dări de seamă și ale

geri din organizațiile de partid prileju iese o exigentă dezbatere asupra activi
tății desfășurate de comuniști, a modului în care s-a acționat pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce au revenit colectivelor noastre de muncă din documentele Congresu
lui âl XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, trasate cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în Valea Jiu
lui. M- spirit critic și autocritic, comuniștii analizează .rezultatele dobîndite în 
activitatea de producție, investiții,* cercetare tehnologică, învățămînt și celelalte 
domenii, fac propuneri și adoptă hotărîri menite să conducă Ia creșterea con
tinuă a rolului conducător .al partidului în fiecare întreprindere și loc de muncă, 
în vederea perfecționării întregii vieți politice, economice și sociale a munici
piului. ,

Dezbaterile pătrunse de responsabilitate, ce au loc în aceste zile ilustrează, 
așa cum se desprinde și din pagina noastră, angajarea plenară a comuniștilor de 
a intimpina înaltul forum al partidului — Congresul al XII-Iea — cu realizări su
perioare în -toate domeniile de activitate, hotărîrea fermă de a contribui la în
făptuirea neabătută a obiectivelor înscrise în Programul partidului.

Producții și productivități superioare
Numai în această lună, 

pînă la adunarea pentru 
dare de seamă și alegeri 
care a analizat activitatea 
comitetului de partid, co
lectivul sectorului IV de la 
mina Lupeni a extras 2000 
tone de cărbune peste plan 
iar costurile de producție 
au scăzut Ia majoritatea in
dicatorilor, fapt sintetizat 
în economii de peste 
69 000 Iei. Prin aceste re
zultate, printr-o astfel de 
muncă, minerii sectorului 
— care s-au remarcat prin 
autoritatea faptelor, a- 
cordindu-li-se trofeul de 
sector fruntaș la nivelul 
Combinatului minier Va
lea Jiului — înțeleg să în- 
tîmpine Congresul al XII- 
lea al partidului, să aplice, 
zi de zi, directivele apro
piatului forum al comuniș
tilor.

Printr-o continuă mun
că politico-ideologică des
fășurată de comitetul de 
partid a fost creată o at
mosferă de responsabilita
te comunistă, de exigență 
și răspundere în activitatea 
minerilor din acest sector 
din care s-a născut și che
marea la întrecerea socia
listă, din acest an, adresa
tă tuturor sectoarelor din 
Valea Jiului, sector în ca
re mecanizarea operați
unilor de susținere și tăie
re la toate abatajele fron
tale â determinat Un pro
ces complex de pregătire 
profesională, de policalifi
care. Angajamentul, de a 
livra o producție supli
mentară de 10 000 tone căr
bune cocsificabil a fost 
depășit, realizîndu-se

De la bun început, atît 
darea de seamă cît și 
dezbaterile au scos în e- 
vidență necesitatea luării u- 
nor măsuri ferme pentru 
folosirea corespunzătoare a 
capacităților de producție 
și a forței de muncă din 
sectorul I al minei Petrila. 
Pe acest an, pînă în pre
zent, colectivul de oameni 
ai muncii din cadrul secto
rului, este dator economiei 
naționale cu peste 8 000 to
ne de cărbune, ceea ce re
prezintă o importantă ră- 
mînere în urmă față de 
prevederile planului.

Cum era și firesc, în a- 
dunarea pentru darea de 
seamă și alegeri s-a făcut 
o analiză critică a modului 
in care s-au preocupat co
muniștii, au fost reliefate 
cauzele care au condus la 
această situație nedorîtă. 
Un prim aspect îl constituie 
organizarea necorespunză
toare a activității' din sub
teran, la fiecare loc de 
muncă. O bună parte din- 
trp cei care au luat cuvîn- 
tul— Ion Dumitrașcu, Do

22 000 tone , obținute prin 
creșterea productivității 
muncii cu peste 500 kg / 
post.

Nota specifică a dezbate
rilor a constituit-o preo
cuparea minerilor atit față 
de activitatea actuală, cît 
și cea din perspectivă. Es
te elementul comun al in
tervențiilor făcute de 
maiștri, șefi de brigadă, 
mineri și ingineri — Pe
tre Constantin, Constantin 
Lupulescu, Mihai Nistor, 
Virgil Vîlcu, Ion Sălăgean, 
Niță Pîrlog, loan Solomon 
— care au evidențiat, în- 
tr-un spirit critic și auto
critic, căile de acțiune 
pentru eliminarea nea
junsurilor care mai exis
tă în sector. Printre aceste 
rezerve se află, așa cum 
remarca Paul Lupulescu, 
inginer șef al minei Lu
peni, nerespectarea riguroa
să a tehnologiilor de lucru, 
calitatea lucrărilor miniere, 
a reviziilor si reparațiilor.

Cei mai mulți . vorbitori 
au analizat diferite aspec
te concrete de a căror rea
lizare depinde activitatea 
de viitor, sporirea eficien
ței muncii. In cadrul a- 
dunării de. partid s-a ana
lizat și preocuparea comu
niștilor pentru valorifica
rea tuturor rezervelor pen
tru sporirea calității muncii, 
pentru creșterea producti
vității, reducerea cheltu
ielilor de producție, eco
nomisirea materialelor și 
energiei, pentru buna func
ționare a mecanismului 
economico-financiar.

„Să păstrăm utilajele ca 
pe un bun al nostru", spu

Eficiența activității trebuie sa se 
reflecte în realizările economice

minic Dcneș, Cornel Ale
xandru, Mihai Crîșmaru și 
alții — au arătat că apro
vizionarea tehnico-materia- 
lă ă brigăzilor n-a reușit 
sa țină pasul cu cerințele 
activității de producție. A- 
ceasta a determinat nume
roase stagnări în extracția 
cărbunelui și implicit ne- 
realizarea zilnică a preli
minarului. De asemenea, 
tot aici s-a arătat faptul 
că activității de întreține
re și reparație a utilajelor 
nu i se acordă atenția cu
venită. In acest context se 
impune urgentarea repară
rii puțului 2 Est, extinde
rea transportului pe benzi 
și completarea efectivului 
necesar, bine pregătit, pen
tru folosirea la randament 
maxim a utilajelor miniere 
aflate în dotare.

Preocupările organizației 
de partid pe linia educării

nea, printre altele, mais
trul Petre Constantin. O 
astfel de atitudine se com
pletează cu folosirea lor 
intensivă în vederea obți
nerii de producții tot mai 
mari. Sectorul IV al mi
nei Lupeni și-a luat anga
jamentul ca în cinstea 
Congresului al XII-Iea al 
partidului să extragă o 
producție suplimentară de 
3000 tone ^le cărbune coc
sificabil. Acest angajament 
atestă responsabilitatea și 
conștiința comuniștilor, ho
tărîrea lor de a desfășura o 
muncă de calitate superi
oară, de a fi și în viitor 
un sector de referință pen
tru mineritul din Valea 
Jiului. -

S. TIBERIU

oamenilor muncii nu au 
găsit întotdeauna corespon
dent în activitatea practică. 
Mai mulți vorbitori — 
Gheorghe Zaharia, Ștefan 
Andrei și Eugen Kuti — 
s-au referit la unele încăl
cări ale disciplinei de pro
ducție. -Cele 865 de absen
țe nemotivate înregistrate 
pe acest an demonstrează 

con- bateri, 
Cornel 
Șerban,

că organizația de partid 
mai are .mult de făcut în 
acest domeniu, pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei. In cadrul adunării au 
fost arătate exemple 
crete de comuniști care în
calcă disciplina de partid : 
Tiberiu. Konicska, loan Na- 
ghi, Iosif Ilampo, Oprea 
Bouleanu și alții, ultimii 
trei de altfel au și luat cu- 
vîntui în cadrul adunării, 
făcîndu-și autocritica, an- 
gajîndu-se în mod ferm 
să-și înlăture lipsurile și

MAI BONA ORGANIZARE 
A TRANSPORT ELE!

Analiza efectuată cu pri
lejul conferinței pentru da
re de seamă și alegeri de 
la sectorul XII transport 
al minei Vulcan a scos în 
evidență faptul că organi
zația de partid nu întot
deauna a desfășurat o ac
tivitate încununată de suc
cese. Adică, deși față de 
anii trecuți, transportul 
subteran și la suprafață a 
cunoscut îmbunătățiri e- 
vidente, totuși nu se ridi
că la nivelul cerințelor, so
licitările sectoarelor de pro
ducție rămînînd uneori ne
onorate. Darea de seamă 
a scos în evidență că din 
cele patru schimburi, do
uă au avut rezultate bune, 
celelalte două situîndu-se 
la antipod. De aici se des
prinde concluzia că birou
rile organizațiilor de bază, 
comitetul nu au acordat su
ficientă atenție tuturor 
schimburilor. încă mai 
sînt locuri de muncă lipsite 
de aportul comuniștilor, în 
fruntea unor formații de 
lucru nu au fost puși cei 
mai buni oameni ai mun
cii, comuniști cu un înalt 
nivel profesional și poli

Brigada comunistului Ion Pintecan de la secto
rul II al minei Bărbăteni a ocupat locul II în ca
drul inițiativei „Brigada înaltei productivități" pe 
primul semestru al anului, iar în această perioadă, 
lună de lună obține rezultate tot mai bune.

să depună toate eforturile 
pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin.

— Modul în care ne-am 
realizat sarcinile economice 
reflectă activitatea desfășu
rată de organizația noas
tră de partid, arăta Ni
colae Bulz. Nu putem spu
ne că am muncit bine din 
moment ce nu ne-am reali
zat sarcinile la producția 
de cărbune, a continuat 
Vorbitorul.

Pe această idee majorita- 
tatea participanților la dez- 

în mod deosebit 
Alexa, Gheorghe 
Gheorghe Borșoș 

și Arghir Păcuraru — n-au 
scutit de o critică aspră 
membrii biroului organiza
ției de bază, mai ales pentru 
faptul că nu s-au preocu
pat suficient pentru rezol
varea unor probleme pe 
care le ridică oamenii mun

cii, pentru a discuta perio
dic cu aceștia, stabilind 
măsuri concrete și cu ope
rativitate pentru înlătura
rea unor lipsuri care per
sistă de mai multă vreme 
în cadrul sectorului. Cele 
cîteva sancțiuni acordate, 
fără a le privi ca o acti
vitate de îndreptare, de e- 
ducație, din care să înve
țe toți comuniștii, n-au dus 
la o schimbare corespun
zătoare.

Desigur, colectivul secto
rului I de la I.M. Petrila a 
obținut și unele rezultate 
bune. Brigăzile de minezi 
conduse de Constantin A- 
lexa, Gheorghe Zaharia, 
Gheorghe Borșoș și Ștefan 
Purice sînt cunoscute la ni
velul întreprinderii, înscri- 
indu-se printre formațiile 
de lucru fruntașe. Acestea 
n-au reușit însă să le mo
bilizeze și pe celelalte, pen
tru ca activitatea sectoru
lui să se poată desfășura 
normal, la nivelul cerințe
lor, a sarcinilor impuse de 
către conducerea de partid.

Valeria COANDRAS

tic. Manifestînd un pro
nunțat spirit critic și auto
critic, participanții la dez
bateri — Nicolae Popa, 
Doina Gheorghe, Vasile 
Rădăuceanu, Nina Năstase, 
Ioan Homescu I; Ilie Do
bra, Nicolae Dincă, Cos- 
tel Mănciilă, Gyula Weg, 
Gheorghe Iancu, Ștefan To
ma — au făcut numeroase 
propuneri care au vizat 
îndeosebi buna organizare 
a activității de transport, 
întărirea disciplinei tehno
logice și de muncă, îmbu
nătățirea asistenței tehnice 
la toate locurile de muncă 
și pe toate schimburile. In 
acest sens s-a hotărît ca 
membrii comitetului de 
partid să fie repartizați pe 
schimburi și puncte de lu
cru, astfel ca toate locu
rile de muncă să se 
afle permanent în aten
ția organizației de partid, 
în vederea eliminării de
ficiențelor manifestate pînă 
în prezent și a îmbunătă
țirii în continuare a acti
vității de transport.

C. IOVANESCU

Cu cîteva zile în urmă a 
avut loc adunarea generală 
de partid de la Grupul șco
lar minier din Petroșani, 
unde a fost analizată acti
vitatea desfășurată de bi
roul organizației de partid 
și a fost ales noul organ. 
Despre problematica anali
zată, specifică acestei insti
tuții de învățămînt, am so
licitat detalii de la prof. 
Marilena Herman, secretară 
a biroului organizației de 
partid.

— In recenta adunare de 
dare de seamă și alegeri, - 
calitatea procesului instiuc- 
tiv-educativ din școala 
noastră a constituit elemen
tul comun al dezbaterilor. 
Calitatea procesului de, în
vățămînt este un indicator 
sintetic al muncii noastre, al 
eficienței formelor și .me
todelor aplicate în activita
tea de fiecare zi. Și trebuie 
să mărturisesc, de mai mul
tă vreme ne preocupă me
diocritatea școlară, feno
men care ne-a dat de gîn- 
dit, am acționat și vom ac-

'nvățâmint 
tehnic activ, 

legat de viața

ționa pentru înlăturarea 
lui. Un accent cu totul deo
sebit s-a pus pe munca po
litico-ideologică, desfășura

tă atit la orele de curs, cît 
și în afară lor.'Toate aces
te opinii și propuneri‘for
mulate de coihuniști, cadre
le didactice, au îmbogățit 
cu noi căi de acțiune, cu 
noi sugestii educative ‘pla
nul de acțiune pentru acest 
an școlar — an al eficien* 
ței instructiv-educative — 
în care va avea loc Con
gresul educației și învăță- 
mîntului și marele forum 
al comuniștilor — Congre
sul al XII-Iea al partidului.

— Hotărîrea adoptată de 
adunare reprezintă un pro
gram de acțiune pentru ac
tivitatea organizației de 
partid din școală. Cum ați 
trecut la înfăptuirea con
cretă a acestuia ? r

— Pentru a spori calita
tea procesului instructiv-e- 
ducativ din școala noastră 
este necesară o legătură 
mai strînsă, permanentă cu 
familiile și cu organizația 
U.T.C:. Alte direcții impor
tante, de mare valoare edu
cativă, se referă la pregă
tirea ’ tehnico-productivă, la 
dotarea- cabinetelor, labora
toarelor și atelierelor școla
re, la realizarea intăgrală 
a planului de producție ăl 
școlii “și ia conștientizarea 
valorii și necesității muncii 
elevilor, chiar și prin mun
ca patriotică, semnificativă 
pentru prezența activă în 
viața municipiului. Calita
tea învățămîntului, deci a 
pregătirii ■* viitorilor munci
tori și tehnicieni, este de
terminată de calitatea 
muncii actuale a cadrelor 
didactice, de promovarea 
unor metode active în pro
cesul instructiv, de moder
nizare a conținutului lec
țiilor și tuturor activităților 
școlare în așa fel îneît să 
stimulăm gîndirea, capac i- 
tatea creatoare a elevilor.

T. SPATARU
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0 nouă confirmare a dezvoltării 
românc-portugheze

In legătură cu 
situația din Liban

Agendă energetică
internațională

FILME

LISABONA 25 (Ager
pres). Aflată în Portugalia, 
într-o vizită oficială la in
vitația Consiliului Revolu
ției delegația Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România formată 
din general-locotenent Ion 
Hortopan. membru al Con
siliului de Stat, prim-ad- 
junct al mînstrului apărării 
naționale, șef al Marelui 

- Stat Major, Eduard Eisen - 
burger, membru al Consi
liului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germa
nă, și Silviu Curți ceanu, se
cretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, a avut

convorbiri cu o delegație a 
Consiliului Revoluției din 
Portugalia, Cu acest prilej, 
a fost apreciată dezvoltarea 
continuu ascendentă a re
lațiilor bilaterale româno- 
portugheze, fiind subliniat 
interesai ambelor părți 
pentru diversificarea și 
amplificarea 
lor - reciproce 
domeniile de
te, potrivit înțelegerilor 
convenite cu ocazia convor
birilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu în Por
tugalia și președintele An
tonio Ramalho Eanes în 
România.

schimburi- 
în toate 

activita-

DAMASC 25 (Agerpres). 
Primul ministru al Libanu
lui, Selim Al-Hbss, a făcut 
o vizită la Damasc, unde 
a fost primit de președin
tele Siriei, Hafez Al-Âssad.

într-o declarație făcută . 
la plecarea din capitala si
riană, premierul libanez a 
spus că vizita i-a permis 
„să examineze cu conducă
torii sirieni situația din su
dul Libanului sub toate as
pectele". El a precizat că 
a discutat cu președintele 
sirian propunerea libaneză 
privitoare la convocarea u- 
nei reuniuni arabe la nivel 
înalt consacrate situației 
din sudul Libanului.

REEVALUAREA mărcii 
vest-germane în raport cu 
celelalte monede din siste
mul monetar vest-european 
(S.M.E.), nu a provocat sur
priză la Bonn, serie agen
ția France Presse. Această 
măsură survine după o 
săptămînă de creștere — 
record a cursului devizei 
vest-germane pe piețele 
valutare-de schimb.

înIN SEPTEMBRIE, 
'Finlanda au fost înregis
trați 123 300 de șomeri, 
ceea ce reprezintă 5,3 la 
sută din populația activă a 
țării, a anunțat Ministerul 
Muncii de la Helsinki. Cel 
mai înalt nivel al șomaju
lui se semnalează în zonele 
nordice ale țării.

1N CAPITALA Republicii 
Benin s-au desfășurat lu
crările unui colocviu inter-

național consacrat exami
nării problemelor dezvoltă
rii industriale a, țărilor a- 
fricane. Partirfpanții la re
uniune au evidențiat rolul 
crescînd al industriei în 
viața economică și socială 
a statelor continentului, în 
special pentru rezolvarea 
problemei utilizării forței 
de muncă, a extinderii co
merțului și agriculturii.

POTRIVIT INFORMAȚI
ILOR provenite din Seul, 
deficitul înregistrat în ba
lanța comercială a regimu- 

• lui sud-coreean, în primul 
semestru al anului curent, 
a fost de 2,876 miliarde 
dolari, cu 670 milioane mai

I 
( Notă externă

mare decît în perioada co
respunzătoare a anului tre
cut.

RATA ANUALA a infla
ției în țările membre ale 
Pieței comune a fost în 
luna august de 16,7 la su
tă, s-a anunțat oficial 
marți la sediul C.E.E. din 
Bruxelles.

AUTORITĂȚILE- indone
ziene au pus în libertate 
peste 4000 de deținuți poli
tici aflați în insula Buru, 
anunță agențiile internațio
nale de presă, citînd un 
purtător de cuvînt guver
namental.

TEATRUL „Lucia Stur- 
dza Bulandra" din Bucu
rești, care se află într-un 
turneu în R.P. Ungară, a 
prezentat spectacole cu „O 
scrisoare pierdută" și „Le- 
once și Lena". Reprezenta
țiile s-au bucurat de un de
osebit succes în orașul 
Kecskemet, publicul răsplă
tind cu îndelungi aplauze 
pe actorii teatrului bucu- 
reștean.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Hidrogenul, care cu timpul 
va deveni, . probabil, un 
concurent al benzinei, poa
te fi extras și din plante, 
într-o seră neobișnuită, cre
ată de oamenii de știință 
din R.S.S. Ucraineană, în 
recipiente de sticlă închise 
ermetic se află alge ce 
produc hidrogen sub acțiu
nea energiei solare.

Paralel cu activitatea 
desfășurată în direcția so
luționării problemei pro
ducției de hidrogen, oame
nii de știință din acest la
borator depun eforturi pen
tru găsirea unor modalități 
de înmagazinare a gazului 
prin legarea chimică a hi
drogenului de un metal. Un 
centimetru cub de metal 
îmbibat cu hidrogen poate 
asigura unui automobil o 
autonomie de 400—500 kilo
metri.

★

BUDAPESTA 25 (Ager
pres). Rezervele de ape 

. termale ale Ungariei se ri
dică -r potrivit aprecieri
lor oficiale — la 500 mili
arde metri cubi. Prin folo
sirea acestei surse de ener
gie, pentru încălzirea sere
lor, fermelor de creștere a 
animalelor și uscătoriilor, 
se economisesc anual 50 000 
tone de combustibil lichid.

realizat, bazîndu-se pe e- 
xistența unui petrol ieftin 
și abundent, o întreagă ga
mă de tehnici , noi ca bază 
a sectoarelor lor producti
ve, se află acum confrun
tate cu necesitatea unei re
vizuiri economice supusă 
imperativului economisirii 
de energie, scrie revista |
algeriană „Revolution Afri- I
câine", într-un comentariu I
consacrat actualei conjunc- I
turi energetice. 1

în prezent, se vorbește 
despre necesitatea dezvol
tării unei noi civilizații in- [
dustriale, bazată, în esen
ță, pe economisirea de e- 
nergie și pe utilizarea unor ,
surse alternative petrolu- j
lui. Potrivit ultimelor sta- i
tist iei ale Agenției Inter
naționale pentru Energie I
(A.I.E.), statele, membre ale I
O.P.E.C. vor produce, în i
1985, într.e 35 și 36 milioa
ne barili pe zi, cu 10 mili- j
oane mai puțin față de 1977.

PETROȘANI — 7 No
iembrie 
nou înflorește ; 
blica : 
joci în 
Ultima 
ții.

PETRILA : Hercule 
cucerește Atlantida.

LONEA : Chirurgii.
ANINOASA :

rea pierdută a Cateri- 
nei Blum.

VULCAN: Lebede
sălbatice.

LUPENI — Cultural:
Adio picola mia ; Mun
citoresc : Stepa.

URICANI: Falanste
rul, seriile I-Il.
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ALGER 25 (Agerpres).
Statele occidentale care au

25 (Agerpres). 
însărcinați cu 

energiei ai

Drogurile la cote alarmante
Cifrele sînt... stupefian

te. Ele. pun în lumină di
mensiunile unui flagel 
larg răspîndit, numit toxi
comanie, narcomanie, dro
gare. Anual, traficul ili
cit de droguri — spun sta
tistici ale O.N.U. —' se 
ridică la suma de 12 mi
liarde dolari. E adevărat 
că această cifră indică, 
dar și disimulează ade
vărul despre dimensiunile 

ale narcomăniei, 
prețul unei 
„doze" este

exacte 
pentru că 
„prize*1, sau „ 
diferit de la o „piață nea- • 
gră“ la alta. Cortegiul 
victimelor, în creștere, 
este de ordinul milioane
lor.

Din constatările unor 
organisme internaționale 
specializate, care se stră
duiesc să adune date din- 
tr-un domeniu greu con
trolabil, se schițează to
tuși tabloul unor tendin
țe ale acestei nefaste 
plăgi sociale. Una din 
ele este creșterea consu
mului de heroină, canti
tatea de opiu produs în 
diverse laboratoare clan
destine și pe diferite 
liere" fiind de peste 
mie de tone anual, 
și alte opiacee sînt 
mai des „frecventate", 
dovadă fiind faptul că 
în 1977 au fost capturate 
pe glob 3185 tone de can
nabis și derivate ale sale.

Tendința cea mai alar
mantă este că toxicoma
nia — așa cum se arată 
într-un raport al secre
tariatului O.N.U. — cu
prinde un mare număr 
de tineri, periclitîndu-le 
sănătatea și viața. Băr
bații reprezintă majori
tatea celor atinși de morb, 
dar numărul femeilor 
sporește și el an de an.,

„fi- 
o 

Dar 
tot

Urmarea : tot mai multe 
decese de pe urma „su- 
pradozelor", a intoxicării 
progresive, lente, defi
nitive. „Beția albă" se 
transformă în „moarte al
bă", în moarte pur și 
simplu. Fenomenul —
constată același raport — 
n-ar fi atins stadii atît 
de grave dacă nu ar fi 
fost încurajat de cei ca
re obțin pe această cale 
profituri uriașe. ;

. Heroina, marijuana, co
caina, LSD-ul și toată 

’ seria de substanțe dătă
toare de „vise psihede- 
lice" și „paradisuri arti
ficiale" sînt vehiculate și 
distribuite în Europa oc
cidentală și America de 
Nord de adevărate com
panii transnaționale. Cli- 

.entela lor se află de o- 
bicei în rîndul oamenilor 
frustrați, fără speranță 
zilei de mîine, a celor 
traumatizați de lipsuri 
sau incapabili să se a- 
dapteze unui mod de via
ță dur.

Intr-un document al 
Organizației internaționa
le pentru controlul stu
pefiantelor se arată că, 
împinși de setea de cîș- 
tig, traficanții se cons
tituie în adevărate orga
nizații tentaculare. Se 
sublinia, cu acest prilej, 
necesitatea unor acțiuni 
hotărîte din pârtea gu
vernelor care să „impună 
un control strict asupra 
acestora".

Implicațiile vaste ale 
flagelului și măsurile de 
combatere a acestuia au 
fost, dealtfel, discutate Ia 
Geneva în cadrul unei re
uniuni a Comisiei O.N.U. 
pentru stupefiante.

Ștefan NICOLAE
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In vederea alegerilor din Portugalia
LISABONA 25 (Ager

pres). în cadr.ul reuniunii 
naționale a delegaților 
M.DP. (C.D.E.), (Mișcarea 
Democratică Portugheză), a 
fost acceptată propunerea 
formulată, la sfîfșitul săp- 
tămînii trecute, în numele 
Partidului Comunist, de 
Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al P.C.P., de a se pro
ceda, în vederea alegerilor

legislative intercalate de la 
2 decembrie a.c., la consti
tuirea unei coaliții electora
le asemănătoare celei reali- 

■'zate la nivel local. Că ur- • 
mare, P.C.P. și M.D.P. 
(C.D.E.) vor prezenta, la 2 
decembrie, liste comune de 
candidați, șub denumirea . 
A.P.U. — Alianța „Popo- 
rul Unit" (Povo Unido).

PARIS
Miniștrii 
problemele 
principalelor șapte țări in
dustrializate occidentale — 
S.U.Ă., Japonia, R.F. Ger
mania, Marea Brîtanie, 
Franța,. Canada și Italia 
— urmează să se întruneas
că miercuri, la Paris, pen
tru a examina aspecte ale 
punerii în aplicare a an
gajamentelor în materie 
economisire a petrolului 
sumate de aceste state 
reuniunea lor economică 
nivel înalt ce a avut 
la Tokio la finele lunii 
nie la acestui an.

Experții economici apre
ciază că întîlnirea de Ia 
Paris prezintă un interes 
deosebit în momentul actu
al, cînd situația în dome
niul aprovizionării cu pe
trol este preocupantă pen
tru aceste țări.

de 
a- 
la 
la 
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Magnolia din
Repu-

Fetițo, vrei să 
film ? Unirea : 
frontieră a mor-
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16,00 Telex.
16,05 Biblioteca elevului: 

Nicolae Labiș. . - 
Republica Arabă 
Yemen. Reportaj.
La fața locului — 
emisiune de infor-

• mâții, reportaje și 
actualități.
Festivalul interna
țional „George E- 
nescu“.

17.30 Sport/
18,20

16,30

16,50

Tragerea pronoex- 
pres.
Forum cetățenesc. 
1001 de seri.
Telejurnal.

agri-

I 
I
I 
!

18.30
18,50
19,00
19,20 Priorități în

cultură.
19.30 Noi, femeile?
19,55 „Mîndru-i cîntul pe 

la noi". Melodii 
populare.

20,05 Telecinemateca : 
„Aeroportul inter
național". Preoți
ră pe țară. Produc
ție americană.

21,40 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- 

• mului.
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Handbal

victorie!
Breviar

UTILAJUL ȘTIINȚA — 
SIDEFUL JIMBOLIA 22— 
18 (10—7). Se pare că după 
trei înfrîngeri consecutive, 
din care una pe teren pro
priu, elevii lui Polifronie și 
Mileti au avut ce învăța. 
Intrînd în teren hotărîți și 
cu ambiția de a „sparge 
gheața", handbaliștii noștri 
au pus de la început stăpî
nire pe joc, conducând pe 
tabela de marcaj tot timpul 
meciului. Reintrarea în for
mație a lui Pali și Kiss a 
avut efect pozitiv atît în 
construirea unei formule de 
echipă, cît și a unor faze 
mai clare de atac, ceea ce 
a făcut ca, în sfîrșit, să cîș- 
tigăm primele două puncte.

Menționăm dîrzenia și 
mobilizarea în teren a în
tregii echipe și, în special, 
pe principalii ei marcatori: 
Cîmpeanu cu 7 goluri, pa
tru din 7 m și Ungureanu 
cu 5 goluri. ' -

Și poate că victoria ar 
fi fost și mai concludentă, 
dacă arbitrul Varga Karol

din Sibiu, n-ar fi fost în
găduitor cu oaspeții, tole- 
rîndu-le tot felul de 
scenări", unele dintre 
influențînd chiar buna 
fășurare a jocului.

Oricum, handbaliștii
la Utilajul Știința, merită, 
laude pentru această victo
rie, și sîntem convinși că 
și în următoarele etape vor 
practica un joc tehnic, mai 
spectaculos.

„in
ele 

des-

de

Corvin ALEXE

* POPICE : Divizia A.
Jiul Petrila — Voința Cluj- 
Napoca 4957—4815. Deși au 
cucerit cele două puncte, 
rezultatele obținute de po
picarii din Petrila nu sînt 
pe măsura posibilităților 
lotului actual, care, dacă 
nu se antrenează cu serio
zitate, nu se mobilizează, 
va avea probleme și în a- 
cest campionat.
• TENIS DE MASA : 

Echipa de fete a Clubului 
sportiv școlar din Petro-

șani a participat. în perioa
da 20—23 septembrie a.c„ 
la Craiova, la returul cam
pionatului republican 
junioare I unde după

de 
o 

comportare modestă a reu
șit să termine campionatul 
pe locul 10 în clasamentul 
general. Lipsită de jucătoa- 
rea Vasian, echipa a jucat 
sub posibilități. E necesar 
ea în viitorul campionat 
să aibă o comportare mai 
bună ținînd cont de baza 
materială existentă și ele
mentele tinere pe care le 
are. S-au evidențiat Ileana 
Bota, Ana Mărcuș și Dani
ela Păduraru.

Aurel SLABII

Scor fluviu ia Uricani
O prestație bună a jucă

torilor din Uricanj și un 
scor fluviu în întrecerea cu 
jucătorii de la Preparatorul 
Petrila : 6—0, golurile fiind 
marcate în primele 45 de 
minute de joc.

începutul partidei s-a a- 
nunțat dificil ; oaspeții a- 
tacă avînd o bună ocazie 
de a deschide scorul, dar... 
bara se opune. Timp de 
15 minute ei se află în

permanență în atac. După 
aceea, gazdele ies din ano
nimat, punînd stăpînire pe 
joc și în min. 17 Andraș 
deschide suita golurilor. în 
min. 25 același Andraș ri
dică scorul la 2—0. Șase 
minute mai tîrziu Vasian 
îl urmează și 3—0. în min. 
35 Costea de la oaspeți es
te obligat să trimită acasă, 
dar portarul, care ieșise 
cîțiva metri din poartă, nu

poate reține, (autogol și 
4—0). Uluiți de iureșul 
gazdelor, oaspeții mai pri
mesc pînă 
goluri, ele 
de Vasian în min. 39 ți 
Andraș în min. 44.

Repriza a doua a deza
măgit. Echipa gazdă ă dis
părut total din joc, doar a- 
părarea, în frupte cu A. 
Kelemen-a muncit pentru 
menținerea rezultatului.

la pauză două 
fiind realizate
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