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Puternic mobilizat de îndemnul și indicațiile 
secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, colectivul minei Lu- 
peni, avînd în frunte comuniștii, acționează 

cu înaltă abnegație și răspundere 
muncitorească pentru

Dezvoltarea potențialului economic al în
treprinderii, creșterea producției fizice, spo

rirea eficienței în întreaga activitate de 
extracție a cărbunelui

La Petrila
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w 
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Cea mai rodnică zi a

decadei a doua la

I.M. AninoasaMinerii de la Aninoasa au realizat sarcinile de plan în ziua de 11 octombrie a.c. în proporție de 102,5 la sută. în aceeași zi productivitatea muncii în cărbune, Ia nivel de întreprindere, a fost depășită cu 4,5 la sută. Cele mai buhe rezultate în întrecerea pentru mai’ mult cărbune le-au obținut minerii din cadrul sectorului V, care au extras peste prevederi în ziua amintită, 150 tone cărbune, acumulînd de la începutul lunii un plus de 322 tone. Substanțiale depășiri de plan s-au înregistrat și la sectoarele IV și III.Dintre brigăzile care și-au adus o contribuție deosebită la realizarea și depășirea indicatorilor de plan, sînt cele conduse de Sava Robu, Francis.; Nemeș, Constantin Iacob, Iulian Demian, Vasile Mere- uță și alții. Succesele minerilor de la Aninoasa au la bază o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea integrală a tenului de lucru în aba- ... i', precum și aprovizionarea cu materiale, a tuturor formațiilor de lucru.

Ritm susținut în activitatea 
de preparare a cărbuneluiOamenii muncii de Ia preparația cărbunelui Petrila raportează în cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului însemnate depășiri ale indicatorilor de plan. Astfel, în cele 9 luni care au trecut din acest an, indicatorul principal „recuperare globală11 a fost depășit cu un punct. Aceasta înseamnă recuperarea unei cantități de peste 60 000 tone de cărbune. La indicatorul recuperare în cărbune pentru semicocs s-a obținui, de asemenea, o îmbunătățire de 0,8 puncte ceea ce echivalează cu 8 000 tone de cărbune. Semnificativ este faptul că preparatorii din Petrila continuă să obțină și în a- ceastă lună rezultate remarcabile la cei doi indicatori care exprimă cel mai pregnant activitatea de preparare. La aceste rezultate un aport deosebit au avut preparatorii Emanoil Mitulescu, Ștefan Hoțea, Alexandru Kovacs, Sabin Hancheș șiSchimb deAstădi. ora 8. la mina Vulcan va avea loc un schimb de experiență cu tema „Stilul și metodele 

de muncă ale comitetului 
sindicatului de la I. M, 
Vulcan, privind desfășu
rarea adunărilor de gru
pă sindicală, întărirea ro
lului grupei Schimbul de este organizat fiul municipal telor Petroșani în colaborare cu Consiliul orășenesc Vulcan al sindicatelor și participă toți președinții comitetelor sindicatelor de la întreprinderile din Valea Jiului. Ac-

sindicale'*, experiență de Consi- al sindica-

alții.experiențățiuhea se va desfășura la punctul de informare și documentare al comitetului sindicatului de la mina Vulcan, locul unde își țin ședințele grupele sindicale de la această întreprindere. Participanții vor avea, totodată, prilejul să-și spună părerea și despre întreaga gamă de materiale pe care p.unctu 1 de documentare le pune la dispoziția oamenilor muncii, la loc central fiind prezentate proiectele de documente ce vor fi supuse aprobării Congresului al XII-lea al partidului.

Șeful echipei de lăcă
tuși Vasile Lupulescu -Și 
lăcătușul Florin Cuc de 
la I.U.M. Petroșani pre
gătesc un rotor de la M- 
nul din compresoăiele 
minei Lupeni, în vede
rea reparațiilor curente.

Foto : Ion LICIU

30 bani

A „răsărit? un nou cartier în viitorul centru civic al Petroșani ului. 
Foto : I. LEONARD

în pragul iernii, directorul E. T. P. afirmă

„Măsurile pe care le-am avut în planul 
pregătirilor de iarnă și care 

rezolvat”au depins de noi le-amRecent a avut loc la E.T.P. o analiză. care a scos în evidență stadiul în care se află pregătirile pentru iarnă. De fa început trebuie precizat că acestea s-au desfășurat potrivit graficelor. Multe din lucrările planificate, și care vizează în mod direct îmbunătățirea transportului în comun, au fost executate înainte de termen. S-a revizuit și s-a izolat instalația de încălzire a secției. Centrala termică a exploatării a fost revizuită luîn- du-se în același timp măsurile corespunzătoare pentru asigurarea apei calde necesare pornirii motoarelor pe timp friguros. Au mai fost, do asemenea, revizuite instalațiile P.C.I. și stingă- toarele. Tot în ansamblul do măsuri privind pregătirile de iarnă se înscriu și îmbunătățirile aduse spălătorului mecanic pentru autobuze. Prin montarea celui de-al doilea rezervor de apă se poate asigura o mai bună întreținere a autovehiculelor. Dintre lucrările importante care sînt în pre-

faza de finisare se și montarea celor rezervoare cu o ca-zent în numără două pacitate de 60 000 litri fiecare, capacitate suficientă pentru asigurarea stocului de combustibil pentru iarnă? Ceea ce trebuie speci
La ordinea zilei

ficat de această dată este faptul că lucrarea deși complexă, pretențioasă, se execută cu forțe proprii.întreaga activitate consacrată pregătirilor de iarnă ș-a desfășurat și se mai desfășoară încă sub seninul unei permanente preocupări privind buna funcționare în circulație a autobuzelor. Prin îmbunătățirea sistemului de încălzire a autobuzelor (soluția tehnică a- dusă de maistrul principal Nicolae Mitu) se reduce

cu 30 la sută consumul de motorină necesar pentru încălzirea fiecărui autovehicul. Această soluție tehnică se poate înscrie și ca o măsură menită să ducă La reducerea consumului de carburanți.Confecționarea a patru cărucioare dotate cu cite două baterii de 180 Am- peri-oră este, o altă lucrare cuprinsă în planul pregătirilor pentru iarnă, care a fost deja finalizată. în egală măsură, organizația de '.partid, conducerea exploatării ș'-au preocupat de asigurarea Stocului de carburanți. Se găsesc la ora actuală în stoc 4500 kg anti- gel și 200 kg spirt tehnic. S-au mai asigurat, de asemenea, 140 de acumulatori și uleiul necesar pentru toată perioada de iarnă. Pentru a preîntîmpina une-
Constantln GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a»

Munca pe ogoare — expresie 
a forței de mobilizare a studenților mineri gineri și I —mine subin- gineri au participat și participă la recoltarea cartofilor la I.A.S.-urile din Si- meria, Unirea, Mintia și la unitățile agricole din Ha- țeg’și Orășție. Incepînd din 11 octombrie, zilnic. 300 de studenți din anii II, însoțiți de cadre didactice îndrumătoare, ajută la grăbirea culesului de porumb la I.A.S. Sălașu] de Sus, Sîntămăria Orlea și Unirea, Rezultatele bune înregistrate în munca depusă de studenții noștri sînt o- biectul mulțumirii întreprinderilor agricole care beneficiază de ajutorul In-

Consiliul U.A.S.C. din Institut a inițiat și inițiază, prin forme și metode specifice muncii cu tineretul, acțiuni în sprijinul cercetării și producției, acțiuni patriotice, cultural-educative și artistice, care au oferit și oferă prilejul Unor bilanțuri rodnice.în ultima perioadă, sub conducerea comitetului de partid din institut, a decanatului și rectoratului, stu’ denții mineri participă cu rezultate bune, alături de țăranii cooperatori din județ la strîngerea recoltei, actualul comandament major al economiei noastre.

naționale. Pornind de aici, printr-o plenară angajare tinerească, cei care învață acum „abecedarul11 construcției viitorului, cei care, de fapt, beneficiază, în primul rînd, de materializarea mărețelor obiective propuse, adică tinerii, îmbracă haina de lucru. Numai de la începutul anului universitar pes- te 1 000 de studenți sînt prezenți pe ogoare la strînsu] recoltei. In perioada 17—29 septembrie, 295 de studenți din anul III — mine ingineri, apoi între 1—15 octombrie, 360 de tineri din anil I — mine in-

stitutului de mine. Ele constituie un prilej de evidențiere a capacității de organizare, a forței mobilizatoare, a responsabilității cu care r.e achităm de datoria patriotică de a fi pi .- zenți acolo unde țar., cere, de a dovedi că retul este și va fi în tinuare o puternicăîn realizarea sarcinilor cincinalului revoluției ști- ințifico-tehnice.
Asist, univ. 

Constantin SEMEN, 
secretar al C.U.A.S.C.

I.M. Petroșani

ne-o tine- con- forță

Week-ondul acelor tineri amenința să se încheie tragic. Datorită u- nor grave neglijențe, înainte de a porni din fața motelului, autobuzul lor a fost cuprins de flăcări. Tinerij au sărit in ajutorul șoferului. Culmea i- roniei. nici un stingător eu care erau înzestrate autobuzele din jur n-a funcționat. Motelul nu dispune de mijloace P.C.I., așa că tinerii au trecut, cu folos, căldările cu a- pă din mină în mină. Focul a fost stins în cîteva minute. După ce zarva s-a potolit, l-am zărit pe conducătorul auto al unei „Dacii11 cu număr mic-,

Patru 
întrebări,..ăranjîndu-și extinctorul la locul potrivit. Nu încercase însă să-l folosească. L-am întrebat de ce.— Dacă nu stingeau ■focui cu apă, interveneam și eu.Mirau răsărit în minte cîteva întrebări. Cum își fac datoria unii revizori tehnici de la Autobaza Petroșani ? De ce nu e- xistă punct P.C.I. la motelul „Valea de Pești11 ? De ce nu funcționează extinctoarele cu care sînt înzestrate autobuzele 7 De ce n-a intervenit cu promptitudine,. în ajutorul tinerilor, șoferul „Daciei" cu. număr mic ? De ce...? (Ion VULPE)
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• G-ml'I roșu

în planul pregătirilor de iarnă și care
„Măsurile pe care le-am avut

vreme ■ — ■— ' cînd se :

sindicatelor a avut loc festivă a universității

Momente de neuitatIntr-un cadru festiv, emoționant, la ‘ locul de muncă al mamelor lor, Faur: ca de confecții din Vulcan, pionierii clasei a IV-a C de la Școala generală nr. 4 în frunte cu comandahtul-irisțructor al detașamentului, învățătoarea Maria Toma, au primit în rîndi.il organizației cravatelor roșii cu tricolor un, număr de 12 colegi din claSa a H-a C. După festivitatea de înmînare a cravatelor învățătoarea Ei isabetă Maca vei le-a vorbit despre solemnitatea mo mentu lui și mândria de ă fi pionier. Pionierii ambelor clase au prezentat în fața părinților și personalului fabricii, un frumos program artistic cuprinzând recitări de poezii și cântece patriotice. în final, cu toții au vizitat secțiile fabricii pentru a vedea cum muncesc mamele lor,- răinînînd cu impresii de neuitat.
Text si foto : Stefan NF.MECSEK

CA-M CODRU a în tainițele codrului se ascundeau și apoi ieșeau la drumul mare, fot felul de De aici și

- . ............ «tizările la adresa 1 a ii autovehicule- • consu- I alcooli- I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

Cam așa stau treburile și eu avert'conducerii ..........._lor sub influența inului de băuturi : 
ce. De cite ori s-a atras atenția, cîte exemple, s-au dat și, degeaba. Astăzi mai cităm două : este vorba despre Nicolae Pi vodă care . în noaptea de 5 spre 6 septembrie a fost găsit conducând sub influența alcoolului, și despre Alba Codreanu, care în mai puțin de 6 luni a fost găsit de două ori băut la volanul mașinii. In primul caz, Pi- voda va sta pe dreapta

au depins de noi le-am rezolvat*1
La clubul din Lupeni deschiderea activității cultural-științifice pe a-nuj 1979—1980. Pe lingă cursurile organizate în întreprinderi, oamenii muncii au posibilitatea să participe la cercuri tehnico-aplicative (dactilograf ic, croitorie, arta plastică, radio-TV, acordeon, vioară, cineelub, foto), care se desfășoară la club. (M. Avram)-Intr-un colțișor al sălii de mese de la I.M, Livezeni s-a deschis un chioșc alimentar. Aici se găsesc conserve, răcoritoare, dulciuri și alte produse, (C.D.)Spre marea bucurie a copiilor 'de la Școala generală din Aninoasa, joi, 11 octombrie, s-a terminat asfaltarea curții școlii. Realizarea acestei lucrări contribuie, la îmbunătățirea condițiilor de învățătură și petrecere a recreației, la mai buna păstrare a ordinii și igienei în școală. (T.V.)

(Urmare din nae 1)le greutăți ce ar putea a- pare in alimentarea cu combustibil s-au făcut demersurile necesare la depozitul PECO Vulcan șolici- ... tîndu-se să se livreze încă de pe acum inotdrină eo-, răspunzătoare anotimpului, rece.Referitor la pregătirile de iarna, ing. Dumitru Albes- 
cu, directorul E.T.P., ne spunea : „Programul pregă
tirilor pentru iarnă a fost 
în general respectat, spun 
în general, pentru că mai 
sint de rezolvat unele pro
bleme care necesită inter
venția I.G.C.L. Petroșani și 
a G.I.G.C.L, Deva și anu
me, asigurarea cu anvelope 
și camere de diferite tipo- 
dimensiuni. Aș dori să 
menționez faptul că pînă în 
momentul de față din 1180 
de bucăți anvelope cite a- 
veam planificate pe anul 
1979, am primit 340 bucăți, 
nici cel puțin jumătate din 
cantitatea contractată, deși 
sintem la începutul trimes-

Irului IV. Problema anve
lopelor ne creează încă de 
pe acum greutăți în buna 
desfășurare a transportului 
in comun. Avem în prezent 
Un număr de 26 de autobu
ze care staționează din lip
să de anvelope, iar la un 
număr foarte mare din au
tobuzele care sînt în cir
culație, anvelopele au o u- 
zură avansată. Pe lingă a- 
ceasta mai trebuie să amin
tesc și lipsa unor piese de 
schimbi cum ar fi : pompe 
de direcție tip 
pompe de apă, 
aer, robinete uși 
de care, cu toată 
ța noastră nu se 
sigura un flux continuu al 
transportului în comun. 
Măsurile pe care le-am a- 
Vut în planul pregătirilor 
de iarnă și care au depins 
de noi, bineînțeles, le-am 
rezolvat. Ne gîndim acum 
la o mai bună desfășurare 
a transportului în comun, 
precum și întărirea ordinii 
și disciplinei personalului 
de bord, în acest sens vrem 
să înființăm un dispecerat

EATON, 
perne ele 
etc., fără 
străduin- 
poate a-

la cap de linie la Uricani. 
Pe traseul Petroșani — 
Uricani, autobuzele vor cir
cula din 15 în 15 minute, 
pe baza unui grafic pe ca
re îl va primi la plecare în 
cursă fiecare conducător 
auto. Vom avea, de aseme
nea, posibilitatea să veri
ficăm fluxul de transport 
și prin stațiile radio cu ca
re sintem dotați. Exceptînd 
problema anvelopelor și a 
pieselor de schimb, consi
der că transportul în co
mun în această iarnă nu 

ne va crea prea multe ne
cazuri*'.Sperăm și noi și..? călătorii, să nu rămînă doar speranță ! -

t*

Luni, la ora 16.00, la Casa de cultură din Petroșani derea toamnă ediția a pozițieirilor din acest an este „Mesaj despre starea copilului. (T.S.)

are loc desebi- ,,Salonului de al umorului", IV-a. Tenia ex- și a manifestăm

Sîui< . uneori momente grele în liață, întîmplări dureroase care se cicatrizează greu îh suflet. A- tunci, mai miica orîcînd, cauți un sprijin printre semenii tăi și riu fe ultimul rînd, aștepți ajutorul părinților, fraților sau surorilor, al prietenilor de nădejde. Am crezut , că un a- semenea moment dificil trăiește și Ana Maria D„ de profesie rceepționeră la I.C.R.A. Petroșani, fiindcă apelul ■ ei precipitat, ne-a pus în stare de alertă.— Vă rog să-mi luați în considerare unele probleme 
ale mele că nu știu unde 
să mă adresez, care psihic mă distrug complet (scu- fcați construcțiile gramatic cale ilogice și forma neliterară'-a unor cuvinte, greșelile aparțin autoarei scrisorii — n.n).Care să fie problemele •care o „distrug" complet pe A.M D. ? Să cităm mai departe.— In biroul în care inferez, la I.C.R.A. Petroșani, inai am patru colege, printre acestea se. află și sora unea M. Elena, cu care nu m-am înțeles bine nicioda
tă sub pretextul că nu mă 
poate suferi, invidie și al- 

^-„bleme. Această ură

Acțiune de colectare a metalelorPrintre acțiunile inițiate în cinstea celui de-al XII- lea Congres al partidului se numără și aceea a ute- ciștilor din sectorul V de la I.M. Uricani. Echipa de electricieni condusă de Ion Țigăntele a recuperat: din
între noi a plecat direct de 
la părinți, care au făcut mare deosebire între lina și cealaltă.In dorința de a afla a- devărul ne-am consultat cu mai multi lucrători de la I.C.R.A,, cu directorul întreprinderii Ion Carabă. „Problema celor două surori este cunoscută, aproape de toți:, așadar ' butada

degradate 16 000 vechi și 1000 kgutilajele kg fier cupru. S-au evidențiat tinerii Georgică Ene, Constantin Ilotoiu, Cornel La- zăr și alții.
Ilie COANDREȘ

Am căutat să aflăm motivul certei lor. Am dat de firul unei povești întortocheate: A.M.D. este despărțită în fapt de soț cu care lucrase împreună într-iin depozit. A avut un necaz cu gestiunea. El a început să bea, lipsea de la serviciu. Apoi a urmat un -eveniment familial neplăcut. A.M.D. trăiește în concubi-

răufăcători, zicala „fură ca-n codru". Unij însă se mai folosesc' și azi de întunericul hop- , ții și dau iama în codru pentru a-și asigura' călduric'a Ia iarnă. In seara zilei de 10 octombrie, ...pe ,la .ora 22,. a fost prins * o lună, în ăl doilea, Alba unul dintre ci. Se 'numește Ursu Vasile și e șofer. A furat — așa se spu ne cînd iei ceva și nu aj încuviințările de rigoare —, a furat de la coloana 4 Meri autobasculanta de 10,5 tone 31—OT—4218 și a dat buzna în sectorul forestier Polatiște unde, la lumina ' lunii, a încărcat-o ochi cu lemn metri steri. Apoi, p-aci. ți-e drumul...| drumul mare îl aștepta ' un agent de circulație I care i-a schimbat direc- I ția spre miliție. Și-, pentru | ca lanțul neregulilor să I fie complet, s-a mai constatat că șoferul mașinii furate și. „proprietarul" lemnelor, tot furate, era sub influența consumului de băuturi alcoolice. După această aventură nocturnă, Ursu Vasile tcaptă iarna fără să-și că probleme. Se vor griji, probabil, alții .călduric'a lui.'
BĂUTURĂ!

Codreanu un an, după care va trebui să se prezinte la ekaminăre.
ATENȚIE, COPII !

AH,

Ne adresăm vouă pentru că vă expuneți prea ușor pericolului accidentării. în drum spre sau de la școală nu circulați pe carosabil,, ci numai pe trotuare sau pe partea w. ,, stîngă a drumului în sen- Numai că în sul vostru de mers ; nu vă jucați pe stradă, : ci numai în locurile special amenajate; traversați strada numai prin locurile marcate și numai după ce v-ați asigurai’ că din stingă apoi din dreapta nu vine vreun autovehicul ;. nu traversați strada i în fugă, dar nici nu sta- I ționați pe trecerile de pietoni ! Conducătorii auto Vă feresc de accidente, dar înaintea lor, feriți-vă singuri, nu vă bazați numai pe. frînele mașinii — pot fi defecțe — sau pe îndemînarea șoferilor — sînt și... neîndemînătici.
Rubrică realizată cu spri
jinul biroului circulație 

al miliției Petroșani

aȘ- fa- în- de
ce spui un lucru de ori și Vezj că înțeles, mai că-țiDupă de zeci nu ești vine să te lași păgubaș.

Avancronică sportivă• Pe stadioanele orașelor din Valea Jiului are loc duminică, ora 9,30, deschiderea Anului sportiv școlar și de apărare a patriei. In programul acestei acțiuni sînt prevăzute defilarea sportivilor, ceremonialul deschiderii anului sportiv.școlar, demonstrații ale sportivilor școlari de performanță și întreceri inter- școli.• Pauza din . campionatul diviziei A dc fotbal ne face să ne îndreptăm pașii spre stadioanele din Valea Jiului unde își dispută victoria echipe din eșaloa-

nele inferioare, In divizia C, duminică, ora 11, Minerul Vulcan întâlnește formația C.P.L. Caransebeș, iar în campionatul județean Preparatorul Petri la joacă cu I.M.C. Bîrcea. Meciul dintre I.G.C.L. Petro-.Minerul Aninoasa sîmbătă, ora 14. Se o dispută dîrză de- Minerul Aninoasa, actual al cahipioria-
șani —. are loc anunță oarece liderul tului județean de fotbal, se deplasează la Petroșani cu intenția și ambiția de a se menține pe primul Joc în clasament.'

I
I
II

I
I I I I

• Sala de sport a Grupului școlar minier din Petroșani găzduiește duminică, ora 11. meciul de baschet dintre divizionarele B tineret) Jiul-Știința — C.F.R. București.• Duminică, ora 9, încampionatul diviziei B (tineret) dj . rugbi ----- -Eugeni joacă cu torul Alba Iulia, renul din Dealul lui în campionatul republi-, can de juniori C.S.Ș. Petroșani primește replica formației C.F.R. Cluj-Nș^, . p'ocâ. (D.C.) ^'3'
. ■ . * ’ ’ Js ■

Minerul Construc- iar pe te- Institutu-

7 februarie 1972, rămîne ea •șefă în acel magazin, întrucât M. Elena nu mai acceptă să lucreze împreună și se transferă ca re- eepționeră de mărfuri. A.M.D. continuă seria transferurilor va lucra cu soțul, pe atunci magazioner principal «pînă se va constata lipsa, apoi va fi mutată, la cerere, în depozi-

— Sînt o fată pașnică, nu discut, nu bîrfesc pe nimeni, îmi văd de treburile mele de serviciu, mi-a(u) făcut o faimă foarte urită că sînt rea...Dacă am sta să judecăm drept, luînd în considerare acuzele presupuse, dai- și părerile unor lucrători de la I.CR.A., înclinăm să credem, mai degrabă, că
Ignorînd sprijinul colectivului, mania 

persecuției asurzește pînă și glasul inimii
,,să ne spălăm rufele în familie" a devenit aici „să ne spălăm Tutele . în. întreprindere". Cei interpelați au avut o părere foarte bună, despre Elena M-, ca și despre tatăl lor Marin U„ gestionar în aceeași întreprindere, In consens eu a- .ceste: păreri, directorul întreprinderii ne declara :— Amîndouă sînt bine pregătite profesional, dar se ceartă mereu. Acum trei zile au fost la mine, Le-am sfătuit să-și vadă de treabă, dar se vede că nu au înțeles sfatul meu.

naj cu un - șofer, fostul soț a plecat la țară. A.M.D. urmărește să prindă gestiunea tatălui ei, care, în fe-â bruarie va ieși la pensie, lucru aproape imposibil însă, întrucît gestionîhd cu soțul unele bunuri materiale, au dat dovadă de neglijență. Curiozitatea ne-a îndemnat să facem investigații într-un trecut mai îndepărtat. Am aflat lucruri interesante : pentru ancheta noastră. La 16 octombrie 1971, A.M.D. soliei ta transferul la un magazin alime'ntâf, unde' sera ei era șefă de unitate. La

tul gestionat de tatăl ei. Va deveni în cele din urmă recepționeră, alături de sora ei și, deși muncesc în depozite separate, actele se întocmesc în același mic birou, în Țâre se mai întîl- nesc cu alte .trei colege de muncă.Ei, bine, toată lumea îi vrea răul autoarei scrisorii I O colegă mai tînără O bîrfește, „este foarte ironică:, îmi aduce fel de fel de acuzații, bate apropouri, a- sbciată cu celelalte trei**. Cine , este, după părerea ei, A.M.D.? Să vedem ‘cum se autgfecomanda.

A.M.D. suferă totuși de mania persecuției. Vede pește tot dușmani, chiar sora ei, tatăl, fiind înregimentați în rîndul celor care îi voi’ răul. Așa să fie? Dimpotrivă. In dorința egoistă de-a realiza dreptatea doar prin prisma judecăților ei de valoare, A.M.D. refuză să țină cont de sfaturile celor apropiați, ale colegilor de muncă, doar pentru impresia că-i vor răul. Și astfel împroașcă, cu vorbe grele, chiar pe sora ei, deci legătura, de' sînge care ; ne ține uniți într-o fanulie,

pentru ea, nu mai contează.— Vă rog, dați cel puțin un sfat unde trebuie să mă adresez ; sînt dezamăgită sufletește, mă distruge psihic — încheie A.M.D. scrisoarea către redacție.N-am înțeles cine o distruge psihic. Nu cumva răul cuibărit în sufletul ei ? Nu cumva vede în mult prea negru lumea înconjurătoare ?'Fiindcă ce-ar a- vea de împărțit toate colegele de muncă și mai ales sora ei cu A.M.D. ? Iată de ce înainte de a se adresa altcuiva e bine să-și pună aceste întrebări inimii sale și să răspundă cu sufletul, cumpănind lucid, să facă deosebirea între' invidie, bîrfă și un sfat util. In a- cest fel, părerea unora că cele două surori trebuie totuși despărțite, fiecare să lucreze în alt loe de muncă. nu ni se pare cea mai fericită rezolvare a.acestui caz. Ar continua certurile, acuzațiile, ruptura sufletească dintre cele două surori s-ar adînci. Mai .degrabă credem că e de- datoria colectivului lor de muncă să le ajute pe cele două surori să audă dulcele glas al sîngelui dintr-o mamă.
Andrei APOSTOL

r%25c3%25aendi.il
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Puternic mobilizat de îndemnul și ind cațiile secretarului general al
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

colectivul minei Lupeni, avînd în frunte comuniștii, acționează
cu înaltă abnegație și răspundere muncitorească pentruDezvoltarea potențialului economical întreprinderii, creșterea producției fizice, sporirea eficienței în întreaga activitate de extracție a cărbunelui TONE CĂRBUNE' V (/St

PESTE PLAN
utceftafafieuuifat

SECTORUL IV

Vom reedita, la 
cote superioare, 

succesele 
anului 1979Sînt cunoscute în general, ...^realizările sectorului’ IV, ăre beneficiază de cel mai ■nalt grad de mecanizare a producției datorită măsurilor deosebite, adoptate din inițiativa și la indicația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, privind modernizarea activității miniere, întreaga producție a sectorului este extrasă din a- bataje dotate cu utilaje complexe pentru susținerea frontului și combine de tăiere, cărora specialiștii întreprniderii le-au adus îmbunătățiri substanțiale pentru adaptarea la condițiile noastre de zăcămînt. A fost soluționată exploatarea stratului 3 sub tavan artificial, realizare de talia unei premiere în mineritul nostru, datorată, de asemenea, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor noștri. Pe baza dotării moderne și a realizărilor tehnice proprii, sectorul a înregistrat în a- cest an, cea mai constantă ritmicitate și cele mai mari producții zilnice, un plus de 26 000 tone cărbune, depășind astfel angajamentul asumat în cinstea Congresului al Xll-lea al partidului cu 1000 tone. Nu ne vom opri însă la această cifră, vom intensifica permanent procupările pentru ca pînă la înaltul forum al partidului să depășim și adastă cotă, jar în 1980 să reedităm, la un nivel su- pv-Jior, succesele acestui an.Iii principal, acționăm pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, astfel ca în permanență să menținem o corelare optimă între intrarea și ieșirea din funcție a complexelor. Ne preocupăm, în continuare, de ridicarea calificării și intensificarea policalificării,
Alexe FURDUI, 

secretarul comitetului 
partid,

Ing. D. DANCIULESCU, 
șeful sectorului

obținînd

de

• Pe baza propunerilor făcute de comuniști în adunările de 
alegeri a fost stabilit un vast program de acțiune care va asigura 
preluarea corespunzătoare a sarcinilor de plan pe anul 1980.

• Concomitent cu extinderea tehnologiilor moderne la extrac
ția cărbunelui se va acționa în direcția mecanizării lucrărilor de des- 
chidere-pregătire și modernizării transportului minier.

Șeful de schimb Cons
tantin Mihalache, mais

trul Ion Bejan și cițiva 
ortaci din această bri
gadă surprins, într-o 
discuție despre modul în 
care a fost îndeplinit 
preliminarul unei zile 
de produc,ie.

Foto . Ion LICIU

SECTORUL VI

Accentul 
pe valorificarea 

superioară a dotării

Sectorul de transport

Un climat de angajare plenară 
la fiecare loc de muncă

'jțe ■

Prin introducerea complexelor mecanizate de susținere, dotate eu combină 
in stratul 5, blocul V, și stratul 15, blocul VI, și sectorul nostru se va număra printre capacitățile care vor dispune de un înalt grad, de mecanizare. De a- ceea obiectivul central al muncii politice și tehnico- organizatorice îl va constitui valorificarea deplină a dotării — cum de altfel am făcut la abatajul condus de comunistul loan Kacso — în vederea obținerii unor randamente și nivele tot mai mari de productivitate.Acordăm o atenție deosebită pregătirii panourilor și corelării lucrărilor de echipare și dezechipare a abatajelor pentru a nu crea goluri de producție.

Ioan GROSS, 
secretarul comitetului de 

partid, 
ing. Ignat DANE, 

șeful sectorului

Mica mecanizare - la baza
perfecționării transportului minierîn condițiile accentuării procesului de mecanizare a extracției de cărbune, sectorului de transport — ca de altfel și. compartimentului electromecanic — îi revin sarcini deosebit de în- _____,____ ____semnate. Pe agenda noastră muncă în galeriile de tranS- de preocupări este înscrisă continuarea unor mică mecanizare Să contribuim la narea activității ițele din subteran și de la suprafață. Pînă în prezent, cu aportul comuniștilor, al întregului colectiv, am asigurat Creșterea debitului de cui bu‘.are și, implicit, a capacității de recepție, am economii,introdus împingători elec- consumului de energie elec-' trohidraulici de concepție tri.că și combustibili,și realizare . proprie, trecut la îmbunătățirea traseelor în vederea creșterii traficului în subteran și menținerii continuității în transportul producției. Prin

alte amenajări am obținut scurtarea timpului de îmbarcare și debarcare a personalului în transportul spre locurile de muncă. De asemenea, am asigurat îmbunătățirea condițiilor de
încă din acest trimestru, vom echipa două mari capacități de producție eu utilaje moderne mecanizate de susținere Combine stratul 4 conizăm, creșterea a sectorului cu 600 tone cărbune. în trimestrul I 1980 vom introduce al treilea ■ complex, înfăptuind astfel încă una din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, cu privire la mecanizarea extracției de cărbune. Pe de altă parte, în trimestrul acesta și în anul 1980 vom asigura mecanizarea integrală a lucrărilor de pregătire. Mențio-

complexe: și de tăiere — în și stratul 15. Pre- pe această bază, producției zilnice de

desfășoară activitatea, preocupăm de intensificarea pregătirii profesionale astfel incit fiecare schimb să poată interveni operativ ‘în problemele pe care le va ridica mecanizarea producției. De asemenea, vom intensifica pregătirile, dome- ' piu în care avem o bună tradiție prin obținerea vitezelor de avansare de peste 100 ml pe lună.Colectivul sectorului este pe deplin pregătit să preia sarcinile mobilizatoare ce vor fi trasate de Congresul al Xlf-lea

lucrări de prin care perfecțio- m circu-
port, prin creșterea eficienței instalațiilor de încălzire, cărora — la suprafață —• li s-au făcut adaptări pentru valorificarea gazului , metan captat din subteran..Sectorul de transport — cu sarcini complexe în angrenajul minei — va acționa totodată pentru obținerea unui volum mare de prin reducerea

năm. că o mare parte din lucrările de pregătire au fost executate în avans față de plan,_pe seama creșterii vitezelor de avansare la fiecare combină de înaintare, creînd posibilitatea deschiderii înainte de termen a abatajelor.în climatul de exigență prilejuit de adunărilealegeri în organizațiile de partid au fost stabilite seamă de alte măsuri politice și tehnico-organizatonice care vot Conduce Ia îmbunătățirea activității sectorului. Avem în vedere, în primul rînd, trasarea de sarcini concrete fiecărui membru de partid, corespunzător specificului de muncă din formația unde-și

o

loan
secretarul

al partidului. am
loan PREDOȘANU, 

secretarul comitetului de 
partid,

Mircea SUBA, 
șeful sectorului

RATZEK, 
comitetului de 

partid, 
Alexandru BLAJ, 

șeful sectorului

NIVELUL TEHNIC Al PRODUCȚIEI
EXTRAfE DE IA ÎNCEPUTUkAHUlUl
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FiLME
Prezente

(Agerpres). Boliviei s-a grup de o-vineri, cabi- ca re-rotnânesti

1

s

VARȘOVIA 12 (Ager preș). După cum amin ță agenția P.A.P., îi cadrul concursului inter h ați on al de tineri violoniști de la Lublin, au fost anunțate rezultatele la grupa PÎnă la 16 ani. Primul loc și medalia de, aur a concursului la grupa respectivă au fost decernate violonistului roman de 14 ani Gabriel Croitorii din Bucureștii' elev al profesoarei Cristina Ardeleanu. Locul doț și medalia de argint la aceeași grupă au fost decernate lui Ken Leland din “Marea Britanie, iar locul trei și medalia de bronz elevului român de 13 ani Bogdan Bobocea, elev al profesorului Harry Cof- ler.

STOCKIIOLM 12 (Agerpres); — Primul ministru al Suediei, Thorbjorn Faelldin, a anunțat, componența noului net tripartit format zultat al alegerilor generale de la 16 septembrie, în noul guvern, Partidului conservator, care a înregistrat Un important a-

vans în : alegeri, îi revin opt portofolii, Partidului liberal — cinci, iar Partidului de Centru, al premierului Faelldin, — șase. Liderul conservatorilor,iGoesta Bohman, a fost numit ministrul economiei, iar fostul premier liberal, Ola Ullsten, deține portofoliul afacerilor externe.

3

„Salvadorul trece în prezent printr-o 
criză profundă, decisivă44

— O declarație difuzată de F.A.P.U. —
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). Din San Salvador s-a anunțat că posturile de radio ,,Cadena Central", „Radio Internacional" și „Radio Sonorial" din capitală precum și postul de radio din localitatea Sânta Ana, al doilea oraș ca importanță din țară, au fost ocupate de detașamente ale rezistenței populare armate. care au lansat apeluri populației să se ridice la luptă împotriva regimului generalului Carlos Humberto Romero. Totodată,- în capitală și în alte localități din țară au fost organizate ample manifestații popu-

lare de protest contra-acțiunilor represive declanșate de autorități în ultimele zile împotriva persoanelor cu vederi democratice, progresiste.Intr-un document dat publicității la . San Salva-, dor, Frontul de Acțiune Populară Unificată (FÂPU) relevă necesitatea înlăturării regimului represiv aflat la ce ză se
putere. „Salvadorul tre- în prezent printr-o cri- profundă, decisivă" — spune în document, pre- cizîndu-se că „poporul Salvadorian, este unit și-hotă- rît să răstoarne printr-o insurecție generală regimul generalului Carlos Humberto Romero".

Om:
pelor de salvare, viața altor10 mineri a putut fi. salvată.

Rebeliune militară înfrîntă în Bolivia
LA PAZ 12 în capitala anunțat că un fițeri din garnizoana Trinidad, departamentul Beni, au ocupat joi prefectura, primăria și stațiile de radio locale, cerîrid dizolvarea parlamentului și înlocuirea președ in tel ui țării. Wa Iter Guevara Arze. cu un reprezentant al forțelor ’ armate. Motivul invocat de rebeli este acela că actualul guvern nu a reușit să creeze în țară un climat de „coabitare pașnică și de respect față de forțele armate". Observatorii sînt de părere că motivul invocat de rebeli se referă la faptul că un reprezentant al armatei, fostul președinte Hugo Banzer, este acuzat în Congresul Național bolivian (parlament) de comiterea unor acte ilegale în timpul mandatului său zidențial. Aceasta a terminat comisii anchetă privind speță, ceea ce a fost apreciat de către uncie cercuri militare drept ,,o ofensă a- dusă armatei boliviene".

pre- de- unei deAeeasta constituirea parlamentaro cazul în

După o întrevedere comandantul forțelor armate boliviene, generalul David Padilla Arancibia, și cu comandanții trupelor de uscat, marinei și aviației, care l-au asigurat de întregul lor sprijin, președintele . Walter Guevara Ar- ze a anunțat oficial că rebeliunea militară a fost înfrântă, și că autoritățile guvernamentale dețin controlul ferm asupra situației.La rîndul său, ministrul de interne, Jaime Aranibar, a arătat ca în cursul evenimentelor au fost arestate opt persoane implicate în acțiunea militară de' la Trinidad. S-a precizat, de asemenea, că a fost constituită o comisie de anchetă, formată din ofițeri , ai Statului Major Comun al trupelor de uscat, marinei și aviației, caro urmează să analizeze situația din garnizoana Trinidad, la fața locului, fiind, totodată, însărcinată de șeful statului să aplice „sancțiuni riguroase" celor responsabili de cursul evenimentelor produse joi aici.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Prefectul fier ; Republica : Un în loden ; Unirea : mea Atlantidei.

LONE A: Cuibul iluziilor, seriile I-II.
ANIN O AS A : Umbrapăsării în zbor;
VULCAN: Ultimafrontieră a morții.
LUPENI — Cultural : Ultimul vals; Muncito

resc : Cobra.
URICANT: Talisman.

TV

LA BELGRAD S-AU 
ÎNCHEIAT VINERI CON
VORBIRILE dintre pr<*- ședintele R.S.F. Iugoslavia, iosip Broz Tito, și pre- ședințele Italiei, Alessandro Pertini. Cei doi președinți — informează agenția Ta- niug — au examinat detaliat aspecte ale cooperării dintre cele două țări, precum și o serie de probleme internaționale majore de interes comun.Cu prilejul vizitei în Iugoslavia a președintelui i- talian, au avut loc,- de asemenea, convorbiri între Iosi.p Vrhoveț, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F.I., și Franco Malfatti, ministrul italian al afacerilor externe.

AUTORUL POPULARU
LUI ȘLAGAR „Guantana- inera", compozitorul cubanez Joseito Fernandez, a încetat, vineri, din viață la Havana, la vîrsta de 71 de ani.

O NOUA EXPEDIȚIE sovietică a luat startul zilele acestea spre Arctica. Primul avion de transport al expediției a și aterizat . pe „Aeroportul" uriașului aisberg care găduiește stația științifică în derivă „Polul Nord 24“, ce se a- flă la ora actuală la 800 kilometri de arhipelagul Severnaia Zemlia. Cargoul aerian a adus cercetătorilor scrisori și colete, . rezerve de alimente și carburanți, aparate științifice.
PREȘEDINTELE 

GENTINEI, Jorge Videla, și-ata oficială efectuată în Ja-' ponia. In cursul șederii la Tokio oaspetele a avut o întrevedere cu împăratul Hirohito și a purtat convorbiri oficiale cu primul ministru Masayoshi Ohira, cu care prilej au fost convenite măsurj de extindere a cooperării pe plan economic și îh alte domenii dintre cele două țări.

AR-Rafael încheiat vizi-

Situația economică și socială precară, 
în unele țări capitaliste

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA P.A.P., la mina „Dimitrov" , din By- toni s-a produs, Ia orizontul 771 m, o explozie de praf de cărbune, în urma căreia și-au pierdut viața 33 de mineri, care se aflau în zona exploziei. Datorită intervenției urgente a cciîi-

WASHINGTON 12 (Agerpres). Marile companii a- nlericane de transporturi aeriene au în vedere concedieri masive din rîndul personalului lor, precum și sporirea tarifelor.Astfel, „United Airlines" — cea mai mare companie aeriană din S.U.A.. (130 000 pasageri transportați în fiecare zi) — a anunțat majorarea eu 50 la sută a tarifelor sale în următorii doi ani, reducerea personalului, precum și scăderea cu 5 la sută a numărului zilnic al curselor sale aeriene.Compania „Trans World Airlines", a anunțat concedierea a 2 500 din cei 36 000 de angajați,
Jr

WASHINGTON 12 (Agerpres). Luînd cuvîntul în cadrul unei reuniuni con- ' sacrate problemelor energetice, desfășurate la Casa Albă, președintele Jimmy Carter a apreciat că. producția mondială de petrol va avea tendința să scadă în viitor.în ce privește problemele inflației, șeful executivu-

lui american a apreciat că nivelul acestuia va atinge, în anul în curs, 13 la sută, față de aproximativ 7 la sută în 1977 și 9 la sută în 1978, această creștere datorîndu-se în parte majorării prețului petrolului pe piața mondială.
★

BRUXELLES pres). In primele ale acestui an, produselor . petroliere crescut în Piața în medie, cu 59 la sută, s-a anunțat Ies. Cele — 67 la gistrat destinat

12 (Ager- n ouă luni prețurile au comună,

află pe locul al treilea în rîndul țărilor membre ale Organizației pentru Cooperare tare veste atins acestui an 24,1 la sută. Din acest punct de vedere, Por- de Și
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••••••«•••••••••••••••••••••
Concurența pentru resurselePotrivit agenției Kyodo, Ministerul comerțului internațional și industriei al Japoniei plănuiește să lanseze primul satelit al Japoniei de producție indigenă în 1985, pentru a studia distribuirea resurselor și energiei pe glob. Datele culese de satelit — se arată in relatarea Kyodo — vor fi u- tilizate politicii Japoniei de materii prime și energia — domenii în care țara este săracă. Proiectul care urmează să fie pus în a- plicare în viitorul an financiar, a luat naștere sub presiunea Corporației Naționale Japoneze a Petrolului și a Agenției pentru metalurgie și minerit. Corporația și agenția și-au cumpărat, pînă acum, in-

4formații referitoare la amplasarea acestor resurse de la Statele Unite, care lansează de niulți ani sateliți pentru cercetarea resurselor de' pe întregul glob,
că — promovînd o politică pozitivă în materie de resurse și energie, pe baza informațiilor obținute de la satelit, Japonia intenționează să-și dezvolte și di

Notă externapentru elaborarea internaționale a privind resursele dar — subliniază Kyodo— majoritatea acestor informații au fosț găsite inutilizabile. Satelitul — remarcă cu o mîndrie nedisimulată agenția japoneză— va fi dotat cu cel mai perfecționat echipament și ya avea o capacitate deza- naliză de aproape trei ori mai mare decît satelitul a- merican „Landsat".In sfîrșit — se afirmă

plomația ei în acest domeniu, furnizînd țărilor în curs de dezvoltare informații referitoare la resursele solului și subsolului lor.Relatarea agenției Kyodo pune in lumină, prin argumentarea hotărîrii guvernului japonez de a-și lansa un satelit propriu, și un alt aspect revelator pentru stadiul actual al ra-

Economică și Dezvol- (O.E.C.D.) în ce pri- rata inflației, care a în primul semestru al

oficial la Bruxel- mai mari creșteri sută — s-au înre- la combustibilul încălzitului.
★

LISABONA 12 (Agerpres), Deficitul balanței comerciale a Portugaliei s-a cifrat pentru primul trimestru ai acestui an la 585 milioane dolari, potrivit Buletinului Asociației Europene a Liberului Schimb. Este cel mai mare deficit înregistrat de un membru al AELS.Totodată, precizează- a- genția ANOP, Portugalia se

tugalia este - depășită Turcia cu 99,1 Islanda cu 62,9
★

BRUXELLESpreș). — Producția de cereale a Pieței comune va fi în acest an de circa 110 milioane tone, în scădere cu peste 6 milioane tone în comparație cu a- nul 1978, s-a anunțat la Bruxelles. Aproximativ o treime din această producții va fi realizată în Franța. Pe locurile următoare se situează R.F.G, cu 22 milioane tone, și Marea Britanie, cu 17 milioane tone.

lala12
sută sută.(Ager-

Districtul
lumiiporturilor dintre principalele țări capitaliste în condițiile crizei economice occidentale. îndeosebi, cel al raporturilor dintre dominația economică și tehnologică, pînă nu demult necontestată, a Statelor Unite și interesele parteneriloi’ săi mai mici. După cum reiese cu claritate din relatarea agenției japoneze, Japonia se simte astăzi suficient de puternică pentru a declara deschis că produse și servicii furnizate de S.U.A. sînt inutilizabile și pentru 
a porni pe o cale proprie, independentă, care în mod necesar trebuie să o dufiă Ia o concurență și mai a cută cu S.U.A. în . lupta pentru resursele de materii prime și pentru piețele internaționale.

Constantin BADEA

Mica publicitateVÎND apartament 4 camere, Deva, Gojdu, Bloc E 1 b, etaj 4. Telefon 14559, orele 19—21. (834)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cățeloiu Gheorghe, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (833)
ANUNȚ DE FAMILIESoțul, fratele și sora 1 — nepoți și rude, re- | amintesc că la 14 oc- I tombrie s; împlinește I un an de la încetare:^:: din viață a scumpei IClțiA

DORINA SCARLAT’ WAmintirea ei va rămî- ne veșnică în inimile noastre. (832)

încadrează urgent pentru

STAȚIA C.F.R. LIVEZENI

următorul personal :
— macaragii posesori de autorizații 

I.S.C.I.R. grupa I ;
— muncitori necaîificați în vederea cali

ficării la locul de muncă ca legători 
de sarcină ;

— lăcătuși categoria 2—6.
încadrații vor beneficia pentru ei și mem* 

brii de familie de călătorii gratuite pe C.F.R., 
precum și de abonamente pe C.F.R. gratu
ite, de la domiciliu la locul de muncă.

Relații suplimentare se pot cere la telefon 
41730 - 31 interior 237 sau 253.

REDAU|iA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, »tr. Republicii, nx. 9U, leietoaxie 4 16 62 (secretarial), 4 24 61 (secții). iii'AltUL 1 T'țposrafia Petroșani, str, Hepuuucii, a». îl.


