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CONGRESUL1

Proiectul Programului — Directivă de dezvoltare economico-socială
a României în profil teritorial în perioada 1981—1985, prefigurează

Transformări profunde pe plan social, 
în scopul creșterii bunăstării materiale și spirituale 

a întregului popor

Zi rodnică pentru 
minele Petrila și 

LupeniColectivul de oameni ai -rțiUncii de la I.M. Petrila «u realizat în ziua de 9 octombrie a.c. sarcinile de plan în proporție de 106,2 la sută, depășind în același timp productivitatea muncii planificată la nivel de întreprindere cu 22 la sută.Acționînd cu fermitate pentru realizarea zilnică a producției de cărbune; minerii de la Lupeni au de- aceeași zi — 9 la cupășit în aceeași, zi octombrie — planul producția de cărbune2.7 la sută, iar productivitatea muncii planificată cu9.7 la sută. Succesele acestei zile demonstrează că minerii sînt hotărîți să întâmpine istoricul eveniment, Congresul al XII-lea al partidului, ; cu însemnate șportiri de producție.

j Orientările și sarcinile înscrise în cadrul Proiectului Programului-Directivă în profil teritorial, relevă faptul că dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării determină transformări profunde nu numai pe plan economic, dar și social, constituind un factor hotărî tor nivelului de trai, stării materiale și spirituale a întregului popor.Dezvoltarea economică și socială a tuturor județelor, orașelor și comunelor, va crea condiții pentru rcdu- . cerea deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, dintre activitatea din agricultură și industrie, dintre munca fizică și intelectuală, contribuind la omogenizarea crescîndă a societății noastre socialiste. Astfel, pînă la sfîrșitul cincinalului 1981—1985, în fiecare județ vor exista cel puțin 9 centre urbane. încă 140 do centre comunale se vor

al ridicării a bună-

Munca politică, orientată spre întărirea 
spiritului de economisire

In aceste zile, la sectorul de transport al minei
Lupeni comitetul de partid și conducerea tehnic-ope- 
rativă acordă toată atenția propunerilor făcute de co
muniști, de ceilalți oameni ai muncii în vederea adop
tării de măsuri care să conducă la economisirea lu- 
brifianților și carburanților. Pe baza Unui mare nu
măr de propuneri, colectivul sectorului s-a angajat ca 
pînă la sfîrșitul anului să lucreze 20 de zile cu com
bustibil economisit. Dezbaterile responsabile ce au avut 
loc, pe schimburi, cu formațiile de lucru, au stimulat 
spiritul de buna gospodărire astfel îneît s-a creat po
sibilitatea depășirii acestui angajament. Concomitent, 
numeroase propuneri făcute de comuniști au scos 

' ta iveală resurse importante de economisire a ener
giei electrice.
\ - Inițiativele comuniștilor, ca de altfel orientarea 

generală a colectivului spre economisire denotă o in
tensă muncă politică desfășurată in sector pentru cu
noașterea, însușirea și aplicarea în viață a unei im
portante hotărîri de partid.

transforma în orașe agroindustriale, iar în viitoarele centre urbane și comunale se vor realiza peste 700 unități cu caracter industrial, de interes republican și local. Iată noile dimensiuni ale patriei, care în cincinalul 1981—1985 va marca o nouă etapă de dezvol-

tare, calitativ superioară, situîndu-o pe noi culmi ale progresului și civilizației.Un accent deosebit se va pune pe sporirea rolului economic al» orașelor mici și mijlocii, pe realizarea unei densități optime a clădirilor, organizarea corespunzătoare a zonelor func-

ționale, asigurîndu-se o legătură directă între zonele de locuit și locurile de muncă, în scopul scurtării distanțelor de transport. Se vor lua măsuri pentru diversificarea construcțiilor de locuințe, cu 1—2 etaje

Pentru cei care muncesc ori învață în diferite unități școlare, timpul liber feste echivalent orelor de la terminarea programului și pînă la ora culcării. Organizarea și petrecerea acestor ore sînt în strînșă legătură cu mai multi factori, dintre care cei mai importanți ar fi mediul fami- cultural, geo- mai at- dis-
(Continuare in pag. a 2-a)

r.Oc 1965

i

L rFrr ri,
LOCURI ÎA3CĂMINELE

LOCURI 5
W ORÂOINirC fa

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, 
în sprijinul muncii concrete 

a organizațiilor decipare", aprecia prof. univ. dr. Ovidiu Bădina de la Academia „Ștefan Gheorghiu", s-au constituit în- tr-o activitate științifică comună a specialiștilor de diferite profesii — econo-

A.

săptămînii tineret

lial social, grafic la care se adaugă prieteniile, mosfera din cartier, tanța de la domiciliu la locul de muncă.Desigur, nu se pot o- feri rețete pentru toți oamenii potrivit vîrstei a- cestora, temperamentului, sexului, specificului muncii, dar se poate ve

Electricienîi Ion Bila și Vașile Andraș împreună cu 
maistrul principal Năstase Frățilă instalează linia de 
calibrare pentru mașinile din hala de fabricație a 
noii fabrici de mobilă din Petrila.

Foto: I. LICIU
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La sfîrșitul trecute s-au desfășurat lucrările sesiunii de comunicări „Participarea tineretului la înfăptuirea obiectivelor cincinalului revoluției științifico-tehnice", manifestare științifică de anvergură republicană, prin care Filiala Valea Jiului a Centrului de cercetări pentru problemele tineretului București, în colaborare cu catedra de a I.M.P., a străduințele unor tineri . ,diverse profesii, din întreprinderile și instituțiile municipiului nostru, în a cunoaște problemele tinerei generații de muncitori, de a propune soluții pentru o participare reală, plenară a tineretului la construirea societății socialiste. „Cele două zile de dezbateri deschise, constructive, în secțiunile „Educație — conștiință" și „Integrare — parti-

Științe sociale pus în valoare și capacitatea cercetători, de
Pe marginea 
unei sesiuni 

de comunicărimiști, sociologi, psihologi, ingineri, cadre didactice din institutele de învăță- mint superior, dar și stu- denți etc. — pentru a cunoaște realitatea în . acest domeniu și a întemeia acțiuni în vederea educării tineretului".. Comunicările susținute, ne vom referi în speță la cele prezentate de membrii filialei Valea Jiului a Centrului de cercetări pentru problemele ti-

neretuluî (președinte . — ing. Adrian Pop, secretar științific, — asist. univ. loan Uifăleanu) au cuprins, susține, conf. dr. Ion Morarii, de la Institutul Politehnic București, un larg evantai tematic, au îmbinat problemele practice cu cele teoretice, exprimînd rodul cercetării în echipă complexă, interdiseiplinară. S-a demonstrat astfel ro- . iul primordial al factorului uman, în înfăptuirea șarci- > nilor actuale și de perspec-
lon VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un nou complex mecanizat
In prima decadă a lunii 

octombrie constructorii de 
utilaj minier Petroșani au 
început să livreze mineri
lor de la Lupeni un com
plex mecanizat tip SMA-2. 
Destinat stratului IV (de 
la IM. Lupeni) utilajul 

dispune de caracteristici su
perioare ; de pildă, deschi
derea maximă este de 3,1 
m, presiunea hidraulică de 
lucru 300 atmosfere, sarci
na posibilă de preluare a 
fiecărei secții în front este

de 200 tone, fapt care per
mite o mai mare siguran
ță în exploatare a comple
xului și creșterea producti
vității muncii în cărbune. 
Angajați plenar în realiza
rea sarcinilor de plan con
structorii de utilaj minier 
sînt hotărîți ca în cinstea 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului să livreze 
minerilor tot mai multe u- 
tilaje, de bună calitate. 

(Ing. N. Popovici)
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Despletită în vînturi parșive, frenetică în centrifuga culorilor brumate, cu alaiul frunzelor posțer- nate la pămînt, toamna a trecut Parîngul, ca o fată mare întârziată lâ ne- deie. Cînd viile Drăgășa- niului zornăiau în ulcioare dospite în lutul străbun, octombrie a furat soarele, o făloasă gutuie de Vîlcea și-a transferat pe cer în urma unui concurs de... împrejurări, de unde-1 somează metodic pe directorul unei întreprinderi comerciale să taie venele mustului pe doi butuci de vie, altoiți pe firma unei grădini de vară, botezată efemer

ni în întâmpinarea cetățenilor cu sugestii, acțiuni care să le stârnească interesul și în ultimă instanță să-și atingă țelul j lărgirea orizontului cultural-artistic, reereerea, recuperarea fizică și intelectuală etc.Privind mediul social- cultural al orașului putem menționa faptul că Petroșaniul ultimilor ani a fost gazda unor numeroase spectacole de tru, muzică ușoară populară, expoziții pictură, grafică și catură, a unor întâlniri cu . scriitori, redactori, tori, acțiunile literare, cal-artistice, :tice de la casa de tură, din biblioteci săli de apel, de la zeul mineritului.Pe amatorii de turism, îi cheamă oanele de fotbal,

tea- 
și 
de cari-edi-Acestea pe lingă , muzi- social-poli- cul-Și Mu-sport, stadi- rugby, terenurile de handbal, volei, tenis, sălile de sport, ca spectatori saiv ca participant!, iar împrejurimile de o frumusețe fără seamăn îi așteaptă și pe petroșăneni, nu numai pe bucureșteni. era- . io.veni și mulți alții.Lectura este un alb prilej dc petrecere plăcu-

M. MUNTEANU j

(Cont. în pag. a 2-a)' |s
Autumnală„Mustărie". Și-l mai files- 5 teamă să-l ajungă cerul | gurii ca pastrama de oaie | răsucită pe grătar, dacă | mai fintuie toamnă în do- 4 sare, fiindcă nu-i cade cu 5 tronc. |:Un nor nărăvaș a muș- ! cat din piatra Retezatului | și s-a jurat să-i înghețe s apele în stele, încheietu-1 rile bătrîmlor nu mint | niciodată — probabil va | ninge, va anunța chiar la | buletinul meteorologic. | După atâta beție cromâ-| tică, merită să lunecăm | pe pîrtia gîndului... Fiind- g că ne-om încotoșmăna cu | încă o iarnă. j

Ion FI ASTRU |.
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pe care o plasați pe primul loc ?

Dintre calitățile unui șef de brigadă,
!
J5

muncii,predată în mîini harnice Timpui liber
(Urmare din pag 1)
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Dcunăzi ne aflam în- tr-un abataj mecanizat, adică într-un loc de muncă ce: implică pricepere, îndemînare, curaj, o permanentă întrecere cu timpul, dar și cu oamenii înșiși. Poate de aceea șeful de brigadă loan Kacso dc Ia mina Lupeni are numai cuvinte de laudă despre ortacij săi de muncă, șefii de. schimb Gheorghe Aștelcanu și Fi- lișan Popa, combairiierii Gheorghe Coman și Ion Negrea, maiștrii Gheorghe Bălăucă, Ion Stuparu și toți ceilalți.— Mă gîndesc cîteoda- tă, în momentele de răgaz, de ce unii oameni, la primul lor contact mai serios cu munca, se retrag, încercînd să invoce diferite motive — nj se destăinuia cunoscutul brigadier Ioan Kacso. Este a- devărat. meseria dc miner este o meserie grea. Frumusețea e’ . consță tocmai în a-i descoperi tainele, iar această descoperire are loc după ani Și ani de eforturi și dăruire, de formare la această veritabilă școală a. muncii, nească tehnica nouă, care școală aeste abatajul.Cîte întreprinderi, poate mai corect zis, sectoare ați schim--sau ; cite bat ?— Nici unul. De 22 de ani lucrez la același sector, sectorul VI al minei Lupeni. în cartea mea de muncă s-a scris o singură dată, la încadrare, și se va maj scrie o dată, cînd voi ieși la pensie. îmi iubesc meseria și sînt convins că în minerit mi-am găsit locul. Rostul în via- societate, tot mi-

neritul mi l-a dat. Sînt mîndru de meseria pe care am îmbrățișat-o. Cele 31 000 tone de cărbune date împreună cu ortacii peste plan de la începutul anului .sînt prilej de niîndrie și satisfacție pentru noi toți. Munca noastră se măsoară în tonele de cărbune pe care le extragem și noi sîntem conștienți de valoarea acestor tone, a a- cestei importante surse de energie pentru economia națională.— Dintre calitățile unui șef de brigadă, pe care o plasați pe primul loc ?— înainte de toate, să-și iubească meseria. 'Să fie exemplu, dar mai ales sa' fie exigent și înțelegător cu ortacii. Trebuie să știe cînd să-i laude și, cînd să-i apostrofeze,.cînd să-i certe. Pentru că maj trebuie și trași Ia răspundere eîteodată, cînd mai greșesc. Priceperea și perseverența sînt, de asemenea, virtuți de care un minei- trebuie să dea dovadă în orice moment. El •trebuie să știe să stăpî- să respecte disciplina tehnologică, să aibă tăria de a învinge inerentele greutăți care se ivesc acolo jos, în subteran. Spun a- ceasta nu din auzite, ci din experiența celor peste două decenii de muncă în abataj.— Ca șef de brigadă ce responsabilitate, din cele care vă revin, credeți că este mai mare ?— Am sa vă răspund cu un exemplu. în luna iulie eu trebuia să plec în concediu, la băi. în abataj

Zilele trecute, colectivul do oameni ai muncii de la S.T.H.A, Petroșani a sărbătorit într-un cadru tovărășesc ieșirea la pensie a comunistului Alexandru Jianu, om care( a muncit în această întreprindere 34 de ani; Electrician auto cu o bogată experiență profesională, Alexandru Jianu este autorul a nouă inovații, între care un. banc de probare a generatoarelor electrice. de la mașini și cîteva dispozitive de fixare a rulmenților. în decursul celor peste trei decenii de muncă în unitatea noastră el a desfășurat și. o susținută activitate obștească în calitate de președinte de sin-

dicat, membru al consiliului oamenilor muncii, al comisiei de judecată și al echipei de control al oamenilor muncii, în acest timp nu a existat trimestru anu tea ție.; țită.Iute ție și Medalia .Muncii.P.redînd ștafeta meseriei tinerilor din atelier, cărora le-a împărtășit bogata sa experiență, Alexandru Jianu a ieșit la pensie satisfăcut de faptul că și-a făcut pe deplin datoria.
Vasile Beldie, 
corespondent

în care Alexandru Ji- :să/ nu ti fost în frun- frUntașilor în produc- E1 poartă cu îndreptă- mîndrie mai multe ste- de fruntaș în produc-

tă, televizorul, cinematograful oferă- momente bogate, utile și , plăcute, de petrecere a timpului- - 'liber. ' i ■ :Da, se poate face i și mai, mult' pentru atragerea cetățenilor pe cărări de munte — sînt totuși mulți care n-au văzut I’aringui de-aproape —, pentru relația cetățean- earte, pentru - cuprinderea în formațiile eultu- ral-artistice, pentru vizionarea unor spectacole de teatru (oare cei care n-au vizionat nici un spectacol al teatrului lo- în Bucu- din ori tea- s-ar timp
con-

au apărut in această perioadă ceva greutăți. Am rămas la șut pînă ce am trecut împreună cu ortacii do aceste greutăți. în brigada mea nu sînt singurul, de fapt, care am responsabilități; fiecare are responsabilitățile lui. De altfel, dacă stau să mă gîndesc bine, responsabilitatea înseamnă o bună pregătire profesională, autodisciplină muncitorească, autodepășiretinuă. Mai precis-, șîntem cu toții răspunzători de tot ceea ce se întâmplă în abataj, de modul cum funcționează și cit produce, complexul mecanizat.— Ce vă preocupă mai mult în această perioadă?— Grija permanentă de a spori producția de cărbune, de a da cit mai mult cărbune țării. Ortacii mei sînt hotărîți ca în cinstea celui < de.al Xll-lca Congres al partidului să adăugăm la plusul acumulat. pînă în prezent, noi cantități de cărbune.— Ce v-a oferit munca de 22 de ani în abur urile minei?—■ Am vorbit despre multe satisfacții în timpul discuției noastre. Cred că un miner, nu poate să nu se gîndească, în lupta cu muntele, că smulge cărbune în cinstea unui eveniment care-i va clădi un viitor luminos.
Cornel BUZESCU

în-
seȘicăci

mai

(Urmare dip pag. 1)

cai dacă ar fi rești ar umbla tru-n teatru, plînge de lipsă de... liber ?) pentru...Dar cîte persoane,ales tineri, nu bat străzile ore întregi, nu colindă restaurantele, tesc stîlpii sau bănci, discutînd tați, vegetînd în sindu-și timpul tît de prețios
nii prop-zac pe banali- pat, iro- liber a-.pentruunii?! „Cu timpul meii liber fac ce vreau !" unit Da, ne aparține fiecăruia, dar asta nuseanmă că avem dreptul să-l pierdem, să-l „gospodărim" prost căci va veni o vreme cînd va răzbuna pe noi. va fi prea tîrziu,nu-l mai putem recupera.Toate la vremea lor.

Vinzăloarea Ana Dron- 
ca de la noua cofetărie 
nr. 321 Petroșani se bu
cură de aprecierea tutu
ror consumatorilor pen
tru promptitudinea și 
solicitudinea ce o carac
terizează.

Ion LICIU

(Urmaresau chiar cu 4 nivele, prin aceasta putîndu-șe înfăptui in condiții bune prevederile Programului național de «istematizare a teritoriului, localităților ■ urbane și rurale, pentru crearea unei rețele moderne de locali- ■ tăți, repartizate ., echilibrat pe întreg teritoriul țării.Și în viitor, factorul de bază al dezvoltării forțelor de producție îl reprezintă populația țării care în anul 1985 se estimează a atinge 23,4—23,7 milioane locuitori, Utilizînd în mod judicios ■resursele dc muncă, în fiecare județ se vor asigura 
cel puțin 400 persoane ocupate la 1000 locuitori, iar 
78 la sută din populație își 
va desfășura activitatea in sectoarele heagricole. A- ceasta presupune sporirea preocupărilor pentru ■ for-

maiștri, ingineri și alte cadre de. specialitate. La a- cest capitol, subliniem sarcinile fee revin întreprinderilor miniere din Valea Jiului care în perioada 1981—1985 trebuie să asigure un număr important de muncitori calificați și

greșul al Xll-lea al partidului, în cincinalul 1981 — 19115 vor fi majorate veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, retribuția medie reală urni încl să sporească cu 16—18 la sută, pensia medie reală de asigurări sociale cu

tivă ale mineritului Văii Jiului,.necesitatea găsirii u- nor soluții viabile pentru stabilizarea tinerilor în vederea realizării performanțelor profesionale, participării tineretului la auto- . conducerea muncitorească și autogestiune, deci, la luarea defciziilor.Relevînd valoarea practică deosebită a comunicărilor recentei sesiuni, directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, tovarășul Marin Vladimir, a subliniat faptul că rezultatul cereetări- lor întreprinse în unitățile miniere diri Valea Jiului nu trebuie să rămină „în dosare și. sertare", să se constituie într-un adevărat program de lucru, nU numai al filialei Valea Jiului, ,ci a'l tuturor organizațiilor și organelor U.T.C. din întreprinderile miniere ale municipiului nostru, al altor factori de decizie din minerit. Concluziile științifice reieșite merită să conducă la măsuri prompte, e- ficiente, luciditatea actului decizional, impus de. o situație reală bine cunoscută, are darul de a contribui la îmbunătățirea cali

tativă a muncii, nu fără greutăți, de integrare so- cio-profesională a tineretului în unitățile miniere.Iată de' ce sâlutînd inițiativa filialei locale a Centrului de cercetare pentru problemele tineretului, evidențiind pasiunea și probitatea științifică a unor tineri specialiști din diverse domenii, susținem totodată o caldă pledoarie pentru valorificarea rezultatelor cercetării, jn scopul eliminării disjuhețiilor, adoptării unor soluții viabile în acest domeniu de importanță deosebită. Legătura implicită cu practica stimulează în același timp e- fervescențaconduce la cunoașterea profundată a căilor de . ducare și influențare ay" tinerei generații. în acest sens, intenția Comitetului ' județean U.T.C. de a strîn- ge în volum comunicările susținute, anunțată de secretara comitetului județean U.T.C., tovarășa Doina Sicoe, se constituie intr-o- inițiativă valoroasă ale căror roade vor. fi evidente în aptivitatea organelor și organizațiilor de tineret din municipiul și județul nostru.

cercetătorilor,
s'

necesare activități zare a științei și tehnicii în jindul maselor. (Viorel 
Avram)

policalificați, corespunzător programului de introducere a mecanizării în subteran, pentru ca minerul să devină în scurt timp un tehnician care să : știe să folosească tehnica din dotare.Dezvoltarea econon licp- socială a întregului terito-

.16 la sută, alocația medie reală pentru copii cu 20 la sută. De asemenea, volumul desfacerilor de mărfurj cu amănuntul prin comerțul socialist va spori cu 30—35 la sută, serviciumarea profesională a per- riu al țării Va asigura . con- sonalului productiv, care să acopere necesarul de personal al întreprinderilor. în viitorul cincinal vor fi pregătiți 1 750 000 muncitori calificați, 300 000 tehnicieni,
diții optime pentru crește- . rea nivelului de trai material și spiritual' al oamenilor muncii. Așa cum prevăd documentele programatice elaborate pentru Coa

iar prestările decu 47-—54 la sută. în această perioadă strai 1 100 000100 000 locuri50 000 locuri pentru ncfamiliști, 72 săli de spectacole î.nsumînd 40 000 Ipeitri. Se vor da în folosință săli de clasă, ata
se vor con- apartamcnte, în grădinițe, în căminele

. Here școală, laboratoare, cinematografe, case de cultură, cluburi, cu precădere în centrele muncitorești. La acestea se adaugă o nouă bază materială, sporită, în domeniul ocrotirii sănătății, practicării educației fizice și sportului, asî- gurînd condițiile desfășurării unor complexe.Noul document , dezbaterea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, reprezintă o concepție: unitară, o strategie științifică prin care se asigură ridicarea sistematică a nivelului economic și social, de civilizație, al tuturor județelor țării, egalitate în muncă și în viață pentru toți cetățenii patriei, indiferent de naționalitate. Datorită acestui fapt, Proiectul Pro- gramulni-Directivă în profil teritorial reprezintă noua concretizare a politicii partidului și statului : nostru, pentru formarea o- ; mului nou, multilateral dezvoltat, Constructor conștient ăl socialismului și coihu-, nismului.

Teatrul de stat din Petroșani continuă să prezinte în Valea Jiului spec, tacolul cu piesa „La lumina .zilei" de Vasile Mu- reșan și D. D. Ionașcu. Astăzi .vor ti susținute două reprezentații (orele 16 și 18) pe scena clubului sindicatelor din Vulcan. (T.S.)
.■ ★La clubul sindicatelor din Lupeni s-a deschis de curînd o expoziție de carte cu tema „Știința și tehnica în slujba omului", cuprinzând cele mai recente lucrări de popu.lari-

★La clubul sindicatelor din Vulcan are loc astăzi expunerea „Religie, știință, adevăr", organizată de Casa pionierilor și șoimilor patriei.: Această acțiune educativă se alătură altora („Vechimea bimilenară a poporului român pe meleagurile hunedore- ne“, „România pe cele 35 de trepte ale vieții noi“) care s-au desfășurat în a- ceastă săptămînă în cadrul festivalului județean „Sarmis", ediția a X-a, ri au fost urmărite de a- aproape 1000 pionieri. 
(Subredacția pionierească 
de la Casă pionierilor din 
Vulcan)

I 
I 
I 
I 
I

I



JOI, 11 OCTOMBRIE 1979 Steagul roșu 3

In anul 1979, la I.M. Uricani s-au introdus patru complexe mecanizate. Rezultatele obținute nu 
sînt însă la nivelul cerut. Motiv pentru care redacția ziarului „Steagul roșu*1 a organizat, cu spri
jinul comitetului de partid și al conducerii întreprinderii respective, o acțiune de presă.

Au fost invitați la mina Uricani, în subteran ;

• Maistrul MIRCEA BOGDAN, șeful formației ,,service" de la I.R.I.U.M. Petroșani, care a introdus și asamblat în camera de 'montaj din sub
teran complexul mecanizat de la sectorul III al I.M. Uricani ; • IOAN KACSO, șef de brigadă la mina Lupeni, care exploatează un complex 
mecanizat de același tip cu cel din abatajul sectorului III de la mina Uricani și care a obținut în acest an, în medie, lunar, o productivitate su
perioară sarcinilor de plan cu 3000 kg/post, depășind planul producției fizice cu peste 31 000 tone de cărbune ; ® Minerul specialist TITU 
TEACENCO, șef de brigadă la mina Paroșeni, care timp de 10 ani a lucrat numai cu complexe mecanizate ; in 9 luni din acest an, mînuind un 
tip de complex asemănător celui de la Uricani, a realizat o producție suplimentară de aproape 27000 tone de cărbune, pe seama depășirii 
productivității muncii planificate cu 3 150 kg/ post ; ® Ing. IOSIF KELEMEN, inginer șef la mina Lonea, care în timp ce deținea aceeași func
ție la mina Paroșeni a adus îmbunătățiri la co mplexele mecanizate de tipul celor de la Uricani, continuîhdu-și preocupările și la mina Lonea;
• Ing. IONEL BOTOROAGĂ, șeful serviciului producție la I.U.M. Petroșani, inginer constructor de utilaj minier.

Specialiștii invitați au formulat unele propuneri pentru îmbunătățirea situației. Dovedind receptivitate, conducerea I.M. Uricani a examinat 
cu deosebită atenție observațiile și propunerile făcute. Concluziile formulate cu ocazia unei mese rotunde organizate de redacție la încheierea 
acțiunii de presă sînt publicate în pagina de față. La masa rotundă au participat :

• CORNEL BOLOLOI, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, președintele consiliului oamenilor muncii ; * Ing. CAROL SCHRE- 
TER, directorul întreprinderii ; • Ing. CRISTIAN DINESCU, director adjunct cu probleme de producție ; • Ing. MIRCEA DULA, director tehnic;
• Ing. DORU MIHĂ/LĂ, șeful sectorului III ; • IOAN STOI, președintele comitetului sindicatului.

DOMINANTA IN ÎNTREAGA ACȚIUNE DE PRESA ESTE CONCLUZIA CĂ:

MECANIZAREA COMPLEXĂ 
acesta este viitorul minei Uricani

că este noastre mult și des

lor. falii Ne-ne-
con- deja

’ Ing. CAROL SCHRETER: „Abatajul în care funcționează complexul mecanizat constituie pentru Valea Jiului o premieră — exploatarea se face ascendent. Frontalul are o lungime prea mare pentru condițiile noastre de zăcămînt și, de fapt, nici complexul nu este adaptat acestor condiții. Considerăm că am făcut un lucru bun introducîndu-1, pentru că din comportarea sa în condițiile în care funcționează am tras unele concluzii, unele învățăminte. Spre exemplu, combina nu taie pe toată înălțimea frontului, ci doar a parte din acesta 2,80 metri, iar restul, pînă la 4 metri, cît atinge uneori abatajul, se face prin împușcare. Tăierea mixtă influențează negativ exploatarea corectă a complexului. Cel mai mult ne-a dat însă de furcă tectonica, faliile în- tîlnite, amplitudinea Pășirea peste aceste se face foarte greu, realizîndu-se vitezelecesare, secțiile se deranjează din cauza presiunii excesive și se mărește distanța dintre ele cu secințele care sînt. cunoscute. Acum, pe o dis- ijmță de 25 de metri în panoul 1, tăierea se face Ttumai prin împușcare. Am' încercat totul pentru a realiza vitezele necesare de înaintare. Cînd abatajul 
. a fost bun, s-au obținut productivități mai mari.

CORNEL BOLOLOI : Bine afirma tovarășul Iosif Kelemen că lungimea frontului de 120 de metri - este prea mare pentru întreținerea și exploatarea corespunzătoare a complexului. Cînd abatajul a fost mai scurt, de 60 de metri, am obținut productivități și de 10—11 tone pe post.
Ing. CAROL SCHRETER: Dar nici oamenii nu cunosc, toți, tehnologia de lucru cu acest utilaj așa cum ar trebui. In prezent facem o instruire generală 

cu tot personalul de la sectoarele II și-IlI, sectoare dotate cu complexe mecanizate: Am luat această măsură pentru- că sînt chiar unele cadre tehnice care nu știu să manipu- ,, leze corect utilajul. Pe lingă aceasta,’ nu putem asigura nici efectivele , necesare din cauza absențelor nemotivate. Ne străduim, împreună cu organizația de partid și sindicatul, să îmbunătățim starea disciplinară, dar pînă atunci nou sosiții în întreprinde
re vor fi dirijați spre sectorul III, pentru a completa efectivul.

Ing. Doru MIHAILA :Insist asupra unui aspect — vreau să precizez acest complex nu adaptat condițiilor de zăcămînt. Mai decît atît, a venit completat.
Ing. CAROL SCHRETER: Dar nici tehnologia de lucru nu s-a respectat anumite schimburi,, ce înseamnă oamenii sînt tiți.
Ing. DORUOamenii noștri truiți timp de tămîni de șefii din brigada Francisc Fazakas de la mina Paroșeni, oamenii de acolo lucrînd efectiv în a- batajul nostru. Timp de patru luni, cît au fost condiții bune în abataj, nu s-au ridicat probleme de instruire a oamenilor, iar acum, deși oamenii sînt aproape aceiași, se pun probleme de instruire?! Cu alte cuvinte, pînă acum oamenii au fost’ buni și acum nu mai sînt buni ?
REDACȚIA : Cît la sută 

din efectivul inițial, deci 
instruit, îl aveți acum în 
formația de lucru ?

Ing. DORU MillA ILA : 70 la sută ; prin urmare nu se pune problema că oamenii nu sînt instruiți. Singura, problemă cu care, ne confruntăm sînt dițiile de zăcămînt proprii exploatării complexe mecanizate.
REDACȚIA : Aceste 

diții

pe ceea că nu toți bine pregă-
MIHAILA : au fost ins- două săp- de schimb minerului

con- 
ini- 

cu

con- 
improprii, cum le 

numiți — nu s-au cunoscut 
și cînd s-a luat hotărîrea 
să fie introdus complexul ? 

Ing. CAROL SCHRETER: Condițiile pe care le-am cunoscut din lucrările de pregătire s-au schimbat în panou, s-au înrăutățit. Și, de fapt, inițial abatajulnici nu fusese pregătit pentru abataj mecanizat, ci pentru exploatarea eu metode clasice. .
Ing DORU MIHAILA : Și totuși, repet, condițiile de zăcămînt -au fost improprii și sînt și acum.

Ing. C 'y«.OL SCHRETER: Am făcut o încercare prin' introducerea complexului și ne-am dat seama că a- cel condi- zâcămînt.
Nu

o

cest complex nu este mai indicat pentru țiile noastre de
REDACȚIA : 

prea costisitoare 
menea încercare ? 
jele sînt aduse: din import 
și au o valoare mare. Ca 
să nu mai vorbim că, deși 
n-au trecut decît opt luni 
de funcționare, s-au utili
zat multe piese de schimb 
care i-au mărit și mai mult 
valoarea.

este 
ase- 

Utila-

ing. MIRCEA DULA : Am primit complexul fără piese de schimb și am făcut reparațiile care au fost necesare cu piesele de schimb pe care ni le-am putut procura singuri.
REDACȚIA : Unul din

tre invitații noștri, ing. Io
nel Botoroagă spunea că 

la atelierul dumneavoas
tră se pot asimila în exe

cuție unele piese de schimb.
Ing. CRISTIAN DINES

CU : Nu sînt de acord cu această părere. Noi nu sîntem atelier de fabricat piese de schimb. Să le facă I.R.I.U.M.P.-ul I
REDACȚIA: Și 

indicația este ca 
întreprindere să-și 
te piesele de schimb nece
sare. La recenta analiză 
făcută cu consiliul de con- plete de monorai. 
ducere al M.M.P.G., secre
tarul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, sublinia nece
sitatea producerii de că
tre unitățile M.M.P.G. a 
pieselor de schimb 
sare, chiar și a unor utila
je de mică serie. In acest 
sens înțelegem 
v-a fost făcută 
rul Botoroagă.

Ing. DULA

S.SH.-ul,
totuși 

fiecare 
execu-

dueție proprie și nici de executarea unor lucrări de reparații în atelierul nostru. Tovarășul Ionel Botoroagă ne-a promis ajutor în ceea ce privește confecționarea unor matrițe necesare producerii pieselor de schimb în atelierul nostru.
Ing. CAROL SCHRETER: Eu rămîn totuși la părerea că o specializare a atelierelor pe repere și lucrări este absolut necesară și e- ficientă, bineînțeles.
CORNEL BOLOLOI : Spre exemplu, noi confecționăm piesele de schimb necesare transportoarelor TR-3 și pentru alte întreprinderi miniere.

Ing. CAROL SCHRETER: Noi am confecționat și livrat chiar instalații corn-.

pentru aceasta sesizau unei formații „service" Ia 
plecarea lui în concediu. nivelul întreprinderii. Se
pentru că știau că este șef va forma o astfel de echi

pă ?
Ing. CAROL SCHRETER: La început, cînd aveam doar un singur complex, formația service a sectorului era suficientă. Azi nu mai poate satisface necesitățile. Ne vom strădui și vom înființa o astfel de formație, la nivelul întreprinderii, .cu oameni bine pregătiți,", instruiți.
REDACȚIA : Dorim să 

vă cunoaștem opinia în 
legătură cu părerile for
mulate de specialiștii care 
au participat la această 
acțiune...

Ing. CRISTIAN DINES
CU: A fost o palmă tru mecanizarea ' câni!

REDACȚIA : 
dumneavoastră, 
Dinescu, ne spuneați 
un miner —■ era Vorba de 
Titu Teacenco de la Paro
șeni — nu poate să prezin
te concluzii. Dorim să vă 
informăm că minerul res
pectiv lucrează cu com
plexe mecanizate de peste 

un deceniu. Dumneavoas
tră lucrați cu complexe 
numai de anul acesta...

Ing. CAROL SCHRETER: Specialiștii veniți lă Uricani au indicat probleme pe care nu le contestăm. Multe dintre propunerile făcute le-am reținut. Ele ne sînt de folos pentru că viitorul minei U- ricani este cel al mecanizării complexe. Noi vom extinde și pe mai departe mecanizarea. Sîntem convinși că vom obține rezultate din ce în ce mai bune, la nivelul dotării' tehnice, la nivelul cerințelor.
CORNEL BOLOLOI : Am reținut problemele și părerile exprimate de specialiștii care ne-au tat întreprinderea, fost și. ne sînt de Dorința noastră este ca mecanizarea să prindă rădăcini adinei și la mina U- ricani și să dea roadele scontate. Nu este numai o dorință, este o sarcină de mare răspundere pe care colectivul nostru este capabil să o ducă la bun slirșit.

de brigadă.
Ing. CAROL SCHRETER: Trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, mai există indisciplină și trebuie să acționăm cu toate forțele, împreună cu comitetul sindicatului, organizația U.T.C., sub conducerea comitetului de partid, pentru a întări ordinea și disciplina.
REDACȚIA : Credem că 

mai multe amănunte pri
vind îmbunătățirea stării 
disciplinare ne 
președintele 
sindicatului.

IOAN STOI:am avut cu oamenii și am acționat pentru întărirea stării disciplinare, am făcut deplasări la domiciliul celor care bănuiam că nu respectă tratamentul. Am făcut schimburi de experiență între brigăzi și sectoare, între cei care au și mînuiesc complexe mecanizate. Nu se poate spune că n-a .existat preocupare în acest sens.
CORNELAspectele prezentate materialele publicate erau cunoscute, le-am nalizat în c.o.rn. Am hotărît în organul colectiv schimbarea șefului de brigadă, pentru că se vinovat de lipsă de nizare și de o bună din aceste în organul conducere reinstruim unitar toți oamenii care mînuiesc aceste complexe mecanizate, reinstruire care se face la intrarea sau ieșirea din șut. Vom continua să acționăm pentru reducerea numărului absențelor nemotivate și a foilor de boală. Avem’ înregistrate în medie 130 de absențe zilnic. O cauză, poate, pentru numărul mare de foi de boală o constituie sența medicilor specialiști fie din întreprindere, fie din oraș. La nivelul medicilor există o mare fluctuație.

REDACȚIA : 
Iosif Kelemen 
ar fi necesară

poate da 
comitetuluiDiscuții

dc la
pen-Uri-
fapt,De 

tovarășe 
că

Ing. DORU MIHAILA : Eu aș vrea să se înțeleagă odată că principala cauză rămîne în continuare zăcămîntul, condițiile șale improprii. Nu poate fi ex- neee- ploatat cu acest tip de u- tilaj. Repet, complexul nu este adaptat pentru zăcămîntul nostru.
REDACȚIA : Și specia

liștii invitați de noi au re
marcat condițiile de zăcă- 
mînt dificile ceea ce poate 
constitui 0 justificare pen
tru unele din nerealizări. 
Dar absențele nemotivate, 
nerespectarea tehnologiei 
de lucru, ordinea și disci
plina care uneori lasă de 
dorit cum se explică ? Nu 
ni se pare, de exemplu, fi
resc ca în asemenea 
diții de lucru dificile 
aprobați plecarea în 
cediu tocmai a șefului de 
brigadă ! Dimpotrivă, cre
dem că un conducător, de 
la șef de brigadă și pînă 
la director nu trebuie să 
fie liniștit atîta timp cît 
planul nu se realizează.

Ing. CAROL SCHRETER: Șel'ul de sector este aici, să spună.
Ing. DORU MIHAILA: Chiar înainte de plecarea în concediu a lui G.heorghe Durlă, am spus că acest abataj trebuie condus la nivel de adjunct șef de sector.

Ing. CAROL SCHRETER: Că a plecat șeful de brigadă în concediu acum, cînd abatajul trece prin greutăți, nu este bine.
Ing. DORU MIHAILA : In fond; nu a plecat în concediu decît un miner, un simplu miner. Cel care conduce formația de lucru este adjunctul meu, tehnicianul Busicescu.
REDACȚIA : Cînd am 

discutat cu oamenii în a- 
bataj, ei știau că șef de 
brigadă este Gheorghe 
Durlă. De fapt tocmai

sugestia ce 
de ingine-

MIRCEA:Da, dar de multă vreme nu am primit materialele și piesele de schimb necesare utilajelor de prelucrare din atelier cum ar fi, spre exemplu,,cuțitele de strung sau mandrinele.
Ing. CRISTIAN DINES

CU ; Bplțuiile elastice și agrafele nu se pot face în atelierul nostru.
Ing. CAROL SCHRETER: Pentru a rezolva problema pieselor de schimb, propun ca la nivelul combinatului să se stabilească, în funcție de posibilitățile atelierelor electromecanice ale minelor, piesele de schimb pe care șă le execute.
REDACȚIA : înțelegem 

că propuneți, de fapt, spe
cializarea atelierelor 
treprinderilor pentru pie
sele de schimb.

Ing. CAROL SCHRETER: Da. Exact așa. Anumite repere să le facă o întreprindere pentru toate celelalte. Fiind vorba de o specializare, atelierul respectiv poate trece la un fel de producție de serie.
Ing. CRISTIAN DINES

CU : Eu zic să le facă, cea mai mare parte a pieselor, I.R.I.U.M. Petroșani. Doar pentru aceasta a fost în- liiritală.
Ing. MIRCEA DULA : Deficiențe ara avut și noi, mai ales că nu ne-am preocupat suficient de asimilarea unor repere în pro-

în-

con- 
să 

con

BOLOLOI :în ne a-
nereguli. colectiv am hotărît

O bună

face orga- parteTot de să

vizi- Ne-au folos.ab-
Inginerul 

aprecia că 
înființarea

parte din problemele ridicate în timpul
acțiunii de presă, precum și în discuțiile purtate la 
masa rotundă, cer soluții de la nivelul Combinatului 
minier Valea Jiului. Inginerul IULIAN COS- 
TESCU, directorul tehnic al combinatului, luînd cu
noștință de aceste probleme, a promis să te exami
neze în următoarele zile. Opiniile dumnealui, precum 
și măsurile ce vor fi întreprinse de conducerea com
binatului, vor constitui tema unui interviu pe care-1 
va acorda unui redactor al ziarului nostru.

Pagină realizată de 
Dorin G1IEȚA,

Constantin GRAURE
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cu privire la Tratatul SA1T-Z și criza energetică
WASHINGTON 10 preș). — în cadruji conferințe de presă la Casa Albă; președintele Jimmy Carter și-a exprimat încrederea că Trata- . tul SALT-2 va fi ratificat de Senat în acest an. Este <•- vident pentru mine, a spus el, că tratatul SALT servește celor mai bune interese ale țării noastre și contribuie la pacea mondială. Președintele ă insistat, însă, în context, asupra sporirii cu 3 la sută, in termeni reali, a militare ale S.U.A., așa cura s-a angajat anterior.Răspunzînd mai multor întrebări cu caracter economic, șeful executivului

a meri can a spus:' evident, există un anumit grad de insatisfacție în țară. Oamenii sînt descurajați de actuala situație. Ej privesc viitorul cu îndoială, economisesc mai puțin ca în trecut și manifestă o îngrijorare serioasă în* ceea ce privește încrederea față de alții și, uneori, față de guvernul însuși. Președintele a reafirmat că inflația este amenințarea numărul unu la adresa economiei americane, lupta împotrivă cheltuielilor ei fiind în continuare o prioritate absolută a administrației. Recunosc, a menționat el, că impactul inflației este resimțit mai

(Ager- unei ținută

Referendumul din Somalia
MOGADISCIO 10 (Agerpres). — în cursul referendumului desfășurat, recent, în Somalia, majoritatea covîrșitoare a persoanelor s-au pronunțat în favoarea noii constituții care prevede instaurarea unui sistem parlamentar în ța-

ră — informează un comunicat oficial dat publicității la Mogadiscio.în urma rezultatelor referendumului. arată comunicatul, în Somalia vor fi organizate, în curînd. alegeri prezidențiale, precum și alegeri parlamentare.

i PENTRU PROTEJAREA 
BOXEORILOR• Medicul sportiv Karl Ș Seiler din Bonn a publi- 

; cat un articol în care ; propune reforme substan- i ți ale pentru protejarea ■ boxeorilor. între altele, ; specialistul vest-german a- ; rată că este necesară spo- ; rirea greutății mănușilor, 5 limitarea la zece reprize : a oricărui meci profesio- i ni st, fixarea vîrstei i ma- = xime de 40 de ani pentru i practicarea boxului, vizi- j tă medicală după fieca- i re meci important și, a- ț nual, un examen clinic al i creierului prin metodele ; cele mai moderne de in-. ; vestigare.
| POPULAȚIA ORAȘELORi Pînă în anul 2 000 a- : proximativ .51,5 la sută ; din locuitorii Terrei vor j trăi în orașe, față de 39,3 ; la sută cîți trăiesc în o- î rășe în prezent, se spune î într-un studiu publicat de ; Banca Internațională pen- i tru Reconstrucție și Dez-

voltare. Specialiștii prevăd că cea mai . intensă creștere a populației o- rașelor se va produce în anii următori în țările în curs de dezvoltare. Astfel, pînă în anul 2000 în țările în curs de dezvoltare vor exista 40 de orașe cu populația de peste 5 milioane de locuitori. în timp ce în țările industrializate vor există doar 12 asemenea orașe.
MORTALITATE 

ALARMANTA ÎN rîn 
DUL CONSUMATORI

LOR DE DROGURI

droguri tari 40 000) a creștere a- de decese. în40- în

In cursul ultimilor cinci ani, scrie cotidianul „Le Figaro", în Italia, mortalitatea în rîndul consumatorilor de (aproximativ înregistrat b larmantă : 261975, 31 în 1976, 1977, 62 în 1978 și 67 în primele opt luni ale acestui an. Trebuie precizat, de asemenea, că aceste cifre publicate de biroul din Roma al lui „Drug Enforcement Administration", care depinde de Ministerul american al Justiției — nu cuprind și decesele cauzate de toxicomanie mascate sub diferite alte .diagnostice.
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puternic de cei care nu-și pot asigura nici necesitățile esențiale ale vieții. Președintele a susținut că, da- c“ ar fi excluse creșterile de prețurj la Produsele e- hergetice, rata inflației fi în acest an în gală cu cea din 1977.Președintele a că adoptarea de către Congres a programului său e- nergetic, aflat în dezbatere din luna iulie, va permite Statelor Unite să elimine principalul factor major ce cauzează o inflație excesi- . vă. Referitor la problema șomajului președintele a admis că rata acestuia este extrem de înaltă în rîn- d urile tinerilor americani , de culoare.Președintele Carter a mai declarat, în cursul conferinței de presă, că va a- nunța, la 4 decembrie, hotărârea sa de a candida sau nu la obținerea investituri! partidului democrat în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor.Răspunzînd unei întrebări privind necesitatea angajării unui dialog' cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, Jimmy Carter a declarat că S.U.A. nu vor negocia și nu vor recunoaște O.E.P. decît după acceptarea de către „acesta a Rezoluției 242 a Consiliului de Securitate ca bază a edificării păcii în Orientul Mijlociu.

arS.U.A. e- 1978 sauadăugat

O MASA ROTUNDA a vînd ca temă „Televiziunea, independența națională, înțelegerea și cooperarea între țările nealiniate" , s-a desfășurat la llerceg Novi.. în Iugoslavia, cu participarea reprezentanților a peste 20 de țări, transmite agenția Taniug.Au fost dezbătute probleme privind extinderea cooperării în domeniul informației audiovizuale din țările în curs de dezvoltare și rolul televiziunii în difuzarea de informații cu privire la realitățile din a- ceste țări.
LA LOME S-AU DES

CHIS lucrările celei de-a XXXIII-a-Adunări Generale a Alianței țărilor producătoare de cacao.
LA 9 OCTOMBRIE A 

ÎNCETAT DIN VIAȚA în urma unei grave maladii,

Pentru formarea cabinetului 
de coaliție în Suedia

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — Primul ministru desemnat al Suediei, Thorb. jorn Falldin a început, miercuri, negocierile în vederea formării unui cabinet de coaliție alcătuit din reprezentanții celor trei partide de centru dreapta ieșite învingătoare în alegerile de la 16 septembrie — liberal, de centru și con-

servator. Observatori politici din capitala Suediei, citați de agenția U.P.I.; remarcă faptul că aceste negocieri survin pe fundalul manifestării unor divergențe de păreri în numeroase probleme între partenerii de coaliție guvernamentală.Noul cabinet suedez își va prezenta declarația-pro- gram în parlament vineri.
Agravarea problemei foametei în lume

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). Problema foametei în lume se agravează, a declarat directorul e- xecutiv al Consiliului mondial al alimentației, Maurice Williams, într-o conferință de presă. Deosebit de alarmant pentru viitor, a spus el, este faptul că nivelul investițiilor pentru producerea de hrană este neadecvat în țările în curs de dezvoltare. în următorii 10 ani, vor fi necesare investiții de 57 miliarde dolari în aceste state, pentru atingerea unui ritm anual de 4 la sută în ceea ce privește creșterea producției de alimente. Nu e-

xistă însă perspective certe că acest lucru va putea fi realizat. Actualele rezerve alimentare mondiale sînt nesatisfăcătoare, fapt deosebit de îngrijorător, dacă se are în vedere posibilitatea ca anul viitor consumul să depășească producția. Williams a lansat țărilor dezvoltate a- pelul de a sprijini încheierea unei noi convenții privind acordarea de ajutoare în alimente, care să ridice,la 10 milioane tone, de la 4,2 milioane în prezent, totalul ajutoarelor a- cordate țărilor în curs de dezvoltare.Accident aviatic
ATENA 10 ■(Agerpres). Accidentul aviatic produs duminică pe aeroportul din Atena, în care un avion DC 8 al companiei Swissair a ratat aterizarea ne- putîndu-șe opri pe pistă și luînd foc, accident care a costat viața a 14 pasageri, s-a soldat și cu distrugerea

unui transport de diamante industriale, în valoare de 2 milioane dolari. în condițiile căldurii de furnal din interiorul aparatului, acestea s-au deteriorat grav, devenind inutilizabile. Se precizează că transportul fusese asigurat la societatea britanică Lloyds.
pNur Mohammed Taraki, fostul președinte al Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan „și secretar general al C.C. a] Partidului Democratic al Poporului, s-a anunțat într-un comunicat transmis de agenția afgană de presă Banchtar.
NUMĂRUL crimelor violente, cum ar f; omuci- i derile și răpirile, a crescut în Statele Unite cu 13 la sută în primele șase luni ale , acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut;: relevă un raport al FBf-ulUi dat publicității la Washington.Alte crime grave, cum

sînt tîlliăriile și furtul de autovehicule, s-au înmulțit, în aceeași perioadă, cu 9 la sută, relevă raportul â- mintit.
TREI OFIȚERI AMERI

CANI în retragere au fost arestați în Columbia sub acuzația de a îi implicați în traficul ilegal de stupefiante. \Cei trei se aflau la bordul unul avion înmatriculat în S.U.A., care transporta marijuana, fiind arestați după ce aparatul, pătruns clandestin în spațiul ae- i rian columbian, a aterizat pe un aerodrom dezafectat din regiunea Guajira.
GUVERNUL INDONEZI

AN a hotărît eliberarea din închisori, a circa două mij de deținuți politici — a anunțat un purtător de cuvînt al armatei indoneziene. ■
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„Jeune Afrique"Om de afaceri sud-african, ingenios, David Tabatz- nick a avut, imediat după ce] de-al doilea război mon- din aceste dial, ideea de a propune guvernului de la Pretoria să-i ia în grija sa pe bolnavii mintali, exploatîndu- le în schimb la maximum forța de muncă. Această motivare se' află ia originea a nouă așezăminte psihiatrice rezervate negrilor de societatea particulară „Smith Mitchell. Prestațiile medicale sînt a- ici inexistente, dar, nual, beneficiul net al cestei rețele se ridicăzeci de milioane de dolari. Guvernul șud-african varsă societății „Smith Mitchell11 o subvenție de 2 dolari pentru fiecare bolnav pe zi.Scandalul așezămintelor

„Smith Mitchell" a fost descoperit în 1970 datorită u- nUi șofer rătăcit într-unul ,azi le de mun-

ricani au vizitat, în septembrie 1978, nouă dintre cele 12 așezăminte ale lui „Smith Mitchell". ■ Raportul lor este copleșitor.Comisia de anchetă . denunță mai întîi absența unui tratament medical real aj bolnavilor mintali

că au fost bătuți sau au fost martori, la violențele comise împotriva pacienți- lor. Un bolnav internat la Thabpmopb a decedat ca urmare a loviturilor primite, deoarece s-a plîns -de calitatea proastă a hranei. Comisia a descoperit exiă-
Azil sau temniță ?
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că“. Biserica de scientolo- gie, al cărui membru era acest șofer, a pus sub acuzare societatea „Smith Mitchell", în urma, unei anchete minuțios întocmite. De atunci, societatea „Smith Mitchell11 continuă să fie criticată violent, Pentru a opri aceste critici, guvernul sud-african a invitat, în 1977, o delegație a Asociației americane de psihiatrie pentru a întreprinde o anchetă. Timp de trei, săp- tămîni, patru psihiatri ame-

de culoare. Nici un așeză- mînt nu beneficiază de serviciile unui medic permanent, Marea majoritate a bolnavilor întrebați nu au fost supuși niciunui examen medical de la sosirea lor în azil. Psihiatrii cu program de lucru .dus care sînt puși să îngrijească pe pacienții negri, nu cunosc niciuna din limbile materne ale acestora.Mai mult, bolnavii sînt maltratați. Majoritatea celor intervievați au declarat

tența unui mare număr de decese care ar fi putut fi evitate. Examinarea dosarului medical dovedește că în niciunui din aceste cazuri bolnavul nu a primit tratamentul medical a- decvat.Condițiile de viață zilnice ale negrilor internați aici sînt deplorabile. Ei trăiesc în barăcile unor vechi mine. Fiecare încăpere'are 40 de paturi. Unii, dintre bolnavi dorm direct pe pămînt. în toate aziluri-

le vizitate, bolnavii negri e. fecțuează o cantitate considerabilă de muncă. în afară de bțicătărie și menaj, bolnavii lucrează pentru întreprinderi din afară, cu care „Smith Mitchell11 a încheiat contracte.Apartheidul, sistem care afectează sănătatea mintală și bunăstarea sud-africani- lor — cum subliniază raportul — își găsește aici o aplicare deosebit de odioasă. Oprimarea la care sînt supuși negrii are consecințe nefaste asupra stării lor psihologice. Politica guvernamentală de regrupare a așezărilor negrilor în „Homelands11, îndepărtate de centrele industriale, provoacă izolarea oamenilor muncii negri. Numeroși dintre ei nu-și văd soțiile și copiii decît o dată sau de două ori pe an. Această distrugere a celulei familiale provoacă la unii un dezechilibru psihologic. Mînă de lucru ieftină pentru. „Smith Mitchell".
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PETROȘANI — 7 
iembrie : Prefectul fier ; Republica : Un om în loden ; Unirea : Lumea Atlantide!.

PETRILA: Fal-anste rul, seriile I-II;
LONE A: Mizez pe 13.
ANINOASA : Prietenii copilăriei mele ;
VULCAN: Cînd alături e un bărbat;
LUPENI — Cultural .Ultimul vals.
URICANI; Tinărul din Istanbul. . _ __
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9,00 Telcșcoală,10,00 Anunțuri și muzică.10,10

17.2018,5019,0019.20
19,3019,40
21,35

Film serial : „Cal
varul". Episodul 16.Telex.Telex.Turneul final al Campionatului european de feminin. Viața culturală, 1001 de seri.Telejurnal.înCongresului Xll-lea al Partidului.Urgențe în agricultură. ■Rezonanțe pe portativ.Ora tineretului.Conexiuni — serial științific. Episodul 5. Telejurnal.

volei-
întîmpinareaal

RADIO știri.15,00 Buletin de5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Cu ricrul melod iilor.19,00 Buletin de știri. 9,05Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de 
I știri. 10,05 Radiomagazi- Inul femeilor. 10,35 Interpret! ai șlagărului ro- Imânesc. 10,45 Atlas folcloric. 11,00 Buletin de I știri. 11,05 Corul radio-televiziunii. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din I comoara folclorului nostru. 12,45 Divertisment I coral. 13,00 De la 1 ta.3. 15,00 Club univers !* v 16,00 Radiojurnal. 16,
I Cîntece de tineret. 16,25 
I Tehnică și organizare-fn 
I agricultură. 16,40 Bucu-ră-te țară mîndră — 
I folclor contemporan.17,00 Buletin de știri. 117,05 Opinia publică.17,30 Instantanee solistice. 17,45 Muzică corală I și folk. 18,00 Orele serii.19,00 La zi, în țară și I peste hotare. 20,00 Inter-preți a; cîntecului popu- .•lar. 20,30 Reflexele tim- jpului. 20,40 Cadențe ’ sonore. 21,00 Buletin de I știri. 22,00 O zi într-o o- I ră. 23,00 Meloritm ’79. I 24,00 Buletin de știri. I 0,05—5,00 Non stop mu- . zicaj nocturn.
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I Rezultatele tragerii din 
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