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Congresul al II-lea al 
Frontului Unității Socialiste 
expresie a largului democratism

Înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea
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Acum, la începutul anului 1980, anul în 
care Valea Jiului trebuie să extragă peste 
11 milioane tone de cărbune, anul în care 
se pregătește producția noului cincinal, am 
adresat conducerilor întreprinderilor mini
ere trei întrebări:

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ Șl 
ANUL 1980 ?

2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI IN CEEA CE 
PRIVEȘTE MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN 
SUBTERAN ?

3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII 
VIITOARELOR CAPACITĂȚI DE EXTRACȚIE?

Azi, ne răspund cadre 
din conducerea I. M. Dîlja

Avem create 
toate condițiile pentru 
îndeplinirea planului

Emerik NAGY secreta
rul comitetului de partid, 
președintele consiliului oa
menilor muncii : „Avem 
create toate condițiile pen
tru realizarea sarcinilor la 
extracția de cărbune, afe
rente lunii ianuarie și în
tregului an. Este concluzia 
care se desprinde din toa
te acțiunile desfășurate în 
cadrul organizațiilor de 
partid, a celor de sindicat 
și tineret în vederea im
pulsionării extracției. In 
adunările generale ale oa
menilor muncii, care se 
.desfășoară acum la noi, în 

-;i continuarea discuțiilor in
dividuale cu comuniștii, 
precum și în adunările or
ganizațiilor proprii ale 
F.U.S.. create recent, co- 

l muniștii, toți oamenii mun
cii de la I.M. Dîlja dove
desc optimism, un înalt 
spirit de responsabilitate și 

: mobilizare exemplară'pen
tru îndeplinirea sarcinilor. 

- Sinteza propunerilor făcu- 
'e cu aceste prilejuri, în-

vățăminteie trase din si
tuația de la finele anului 
trecut stau la temelia de
ciziilor pe care conducerea 
colectivă a întreprinderii 
le-a luat pentru îmbună
tățirea întregii activități e- 
conomice. Ca urmare, din 
această săptămînă se lu
crează intens la repunerea 
în funcție a unor capaci
tăți de producție oprite 
temporar din cauza teno- 
menelor de autoaprindere. 
Se acționează cu succes 
pentru materializarea pro
gramului de redeschidere 
adoptat".

Ing. Iosif GONCZY, in
giner șef electromecanic : 
..La jumătatea lunii, față 
de preliminarul stabilit, a- 
vem o restanță de sub 300 
tone de cărbune. Vom re
cupera acest minus pină la 
finele lunii. Restanța apar-

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cote superioare 
la extracția 
de cărbune

La I.M. Lupeni. cola 
depășirilor ia produc
ția fizică de cărbune a 
urcat, pină ieri, de la 
începutul anului, fa pes- 

: te 8 800 tone. Alături de 
; colectivele sectoarelor 
; unde condițiile de ză- 
’■ cămint permit mecani- 
; zarea complexă a ope- 
ț rațiilor de abataj, re- 
i zultate deosebite în >n- 
; trecerea pentru mai 
i mult cărbune raportea- 
E ză si cele care exploa- 
î tează zohe. de zăcămînt 
: maj puțin propice me

canizării. După cum 
ne-a informat telefonic 
inginerul Cornel Radu
lescu, ieri, sectorul V 
al I.M. Lupeni depășea 
prevederile la zi cu 5 
la sută. La baza acestei 
reușite stă activitatea 
brigăzilor de mineri 
conduse de Victor But- 
naru. Constantin Nichi- 
la, Nicolae Rusu și Io
sif Țurcas.

î 

i
î

i

4.

î

greș al Frontului Unită- — un cadru stimulativ 
...... _ . ții Socialiste sintetizează pentru participarea direc-

II-Iea Congres al Frontului totodată, și deschide 
Unității Socialiste, eveni- perioadă calitativ supe- 

majoră rioară in participarea di
rectă a tuturor oamenilor 
muncii la viața social-

. . politică a țării, sub con-
| tovarășului ducerea organizațiilor de

Nicolae Ceaușescu, secre- partid. Prin noua struc- 
tar general al partidului, 
privind creșterea rolului

| Frontului Unității Socia-
’ liste, au fost primite cu 

viu și profund interes de 
oamenii muncii din pa
tria noastră, la puține 
zile după Congresul al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român constituin- 
du-se și în Valea Jiului, 
ca în întreaga țară, or
ganizații proprii ale Fron_ niei spre comunism, pro- vederilor Congresului ai 
tului Unității Socialiste ....
cu zeci de mii de oameni.
„O importanță deosebită
— sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
Raportul prezentat la cel 
de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. — are în societatea 
noastră I'ronlui Unității 
Socialiste, organism po
litic reprezentativ, care ______ I—-I
exprimă unitatea de voin- general, tovarășul Nicolae 
ță și acțiune a tuturor 
claselor și categoriilor so
ciale, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului po
por".

Intr-o atmosferă de e- 
mulație politică și de î- 
naltă responsabilitate ce-

J tățenească, al II-lea Con-

.Astăzi, în Capitala- țării, 
își începe lucrările al

ment politic de 
semnificație în procesul 
de întărire a dcmocratis- 
mului societății noastre. 
Propunerile

Șeful de schimb, Cons
tantin Spafiu din brigada 
lui Vasile Pavel de la 
sectorul XI al minei Pe- 
trila și ortacii au ieșit 
din mină după o zi fruc
tuoasă la locul de mun-

Foto : Ion LICIU
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și împlinirile ortacilor
— Minerii sectorului I 

de la Paroșeni, remarca- 
deunăzi, ing. Ilici Gara- 
liu, șeful sectorului, au 
pășit cu dreptul în noul 
an, după prima decadă 
au raportat un plus de 
1357 tone de cărbune, re- 
marcîndu-se brigăzile 
conduse de Ilie Filiche, 
T i t u Teacenco, și 
Gheorghe Tonta. In conti
nuare, deși mina noastră 
este una dintre cele mai 
mecanizate din Vale, mi
zăm pe aportul utilajelor 
de înaltă productivitate, 
vom introduce două com
bine de înaintare în 
cărbune, la pregătiri doar 
brigada lui Dumitru Da- 
rabă va aplica tehnolo
gia clasică.

In ceea ce privește - a- de tone realizate în anul 
batajele, mecanizarea e in trecut. Forhaierul, un, 
drepturi de mai 
vreme, într-un 
frontal se mai aud 
caturi, la Diaconu. 
periența cîștigată 
pionierii mecanizării își 

produc- 
depă-

3 
pe post, ortacii lui 
Filiche și-au „bă-

multă moldovean uriaș, mîndru 
singur de colegii săi de muncă, 

puș-
Ex-
de

găsește explicație 
tru aceste succese, 
negația ortacilor, dar 
numai atît.

— Noi am depășit

pen- 
ab- 
nu

spune cuvîntul, 
tivitatea muncii 
șește preliminarul cu 
tone
Ilie --------- , „ ------------
tut", în ziua de 10 ianua- ție ; cîștigăm timp pre
rie, 
duri
I s-au scos la lumină 276 
tone față de 80 planifi
cate. Această brigadă și-a 
depășit planul decadal cu 
980 tone de cărbune, ci
fră elocventă care sc a- 
daugă la plusul de 32 000

— Noi am depășit de 
mult faza de policalifica
re. La noi în abataj mi- 
nerul-telinician este o 
realitate, aș zice o tradi-

■ bataj. Așa muncesc 
neri cu experiență, ca șe
fii de schimb Dumitru 
Șibonțu, Ion Apetrei, 
Grigore Anastasiu sau 
Mihai Levîrdă dar și 
Florin Țahman, care e 
în mijlocul nostru doar 
de o lună.

Ortacii lui Titu Tea- ' 
cenco secondează în în- , 
trecere brigada lui Fili
che, deși se confruntă cu 1 
mari greutăți. Acum, spre | 
exemplu, se pregătesc să 

- scoată complexul, . merg 
două fâșii, scot două ca- I 
dre și tot așa mereu. ( 
Brigada formează însă .

Ion VULPE |

propriile lor recor- țios prin specializarea e-
— doar în shimbul chipelor. Fiecare știe ce 

are de făcut. Avem for
mații speciale de .armat,

-cbmbainierul cu ajutorul
său își văd de combină, 
cei de la stație la fel, in
diferent. că sînt mai 
vechi sau mai noi în a- (Cont, in pagina a 2.-a)
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societă- 
semnifi-

o tă la conducerea 
ții. Deosebit de 
cative în această privință 
au fost adunările 
tituire a organizațiilor •>
proprii ale Frontului U- I
nității Socialiste în între- '
prinderile,; instituțiile și |
cartierele Văii Jiului, oa- J
menii muncii exprimîn- t
du-și, cu hotărîre de ne- * 

ruiut nostru și vcuunnva clintit și cu Un entuziasm » 
întregul potențial uman, patriotic, voința de a | 
stimulează manifestarea participa, cu toată ener- 
inițiativelor și creativită- gîa și talentul creator, | 
ții oamenilor muncii în 
opera istorică de cons- ganizațiilor : de partid, la I
truire a societății socialis- realizarea sarcinilor ac- ;
te multilateral dezvolta- tuaiului plan cincinal și j
te și înaintare a Romă- asigurarea înfăptuirii pre- •
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tură organizatorică. Fron
tul Unității Socialiste, 
captează energiile popo
rului nostru și valorifică

truire a societății socialis-

de cons~

«*

sub conducerea or-

realizarea sarcinilor ac-

cos atît de puternic ilus- XU-lea al partidului, 
trat de perspectivele des- Deschizîndu-și astăzi 
chise de documentele ce- lucrările. Congresul a! 
lui de-al XH-lca Congres H-lea al Frontului Unitu- 
al partidului ții Socialiste est,e un eve-

Forțâ și prestigiul țării niment politic reprezenta- 
noastre în comunitatea tiv, < 
internațională sînt indiso- presionantă expresie 
Iubii legato de unitatea 
poporului în jurul parti
dului. a secretarului său

ții Socialiste este un eve-

o viguroasă și im- 
. > a

democratismului orândui
rii noastre socialiste, a u- 
nității depline a poporu
lui nostru în jurul parti
dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, angajat ple
nar în măreafa operă de 
ridicare a României so
cialiste pe noi culmi de 
civilizație și progres, așa 
cum a stabilit cel de al

Ceaușescu, de progresul 
continuu de lărgire și 
aprofundare a democra
ției care creează tuturor 
fiilor patriei — români, 
maghiari, germani și de 
alte, naționalități, tineri și 
vîrstnici, bărbați și fe
mei, de toate profesiile Xll-lea Congres al P.C.R.

Azi, la posturile noastre de radio și 
televiziune

jurul orei 9,00, posturile de radio și te- 
transmite direct de Ia Sala Palatului

Astăzi in 
leviziune vor . _
Republicii Socialiste România ședința de deschidere a 
celui de-al II-lea Congres al Frontului Unității Socia
liste.
— ---------------- _— -----------------

In pregătirea Congresului Frontului Unității
Socialiste

Preocupări stăruitoare pentru 
realizarea sarcinilor ia producția 

de cărbune
■ ■ *

Primele zile ale acestui 
an au însemnat pentru co
lectivul de oameni ai mun
cii de la mina Bărbăteni 
primele succese obținute 
la producția de cărbune. 
Mobilizați de organizațiile 
de partid, membrii organi
zației proprii a Frontului 
Unității Socialiste și-au 
adus o contribuție impor
tantă la cele peste 2600 
tone de cărbune realiza
tei în plus față de plan 
de la începutul anului. 
După cum ne informau to
varășii Vasile Pupăzan, 
secretarul comitetului de 
partid și ing. Ovidiu 
vramescu, directorul 
treprinderii, întregul 
lectiv este preocupat 

. această perioadă de 
bunătățirea

și,-respectiv, 229 tone de 
cărbune. La sectorul 11 
spre exemplu (președinte
le F.U.S. sing. Ioan Be- 
levan) au fost inițiate nu
meroase acțiuni în spriji
nul producției pentru în
treținerea și folosirea co
respunzătoare a utilajelor 
din dotare. In fruntea a- 
cestora s-au situat mine
rii Valerian Taban. Cos- 
tică Pahone și Nicolae 
Bălăuță, membri ai orga
nizației proprii a F.U.S. 
Aceste acțiuni au venit în 
sprijinul realizării produc
ției de cărbune a brigăzilor 
conduse de Ion Pintecan și 
Andronic Grumăzescu care"

A-' 
în- 
co- în această perioadă s-au 
în 

îm- 
organizării 

producției, de sporirea răs
punderii fiecărui om al 
muncii pentru realizarea 
zilnică a sarcinilor de 
producție. Mergînd pe li
nia acestor preocupări 
multiple, oamenii muncii 
de la sectoarele I și II, au 
reușit ca in această peri
oadă să obțină o produc
ție suplimentară de 2372

situat în fruntea întrecerii. 
Cu toate condițiile grele de 
lucru, rezultate bune a ob
ținut și brigada condusă 
de Lazăr Kacso, membru 
al organizației proprii a 
F.U.S.

Asemenea activități au 
fost organizate și la sec-

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 2-aj

„SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM IN CHIP 
COMUNIST"

Inițiativa celor care merg în frunte
In pagina a IlI-a
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Tineretul — participant activ
la dezvoltarea Văii Jiului

Mobilizați de istoricele 
hotăriri adoptate de Con
gresul ai XII-lea al parti
dului, tinerii din Valea 
Jiului își aduc o contribu
ție de seamă Ia înfăptuirea 
obiectivelor social-eeononii- 
ce ce revin municipiului 
nostru in acest an, ultimul 
an aL cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

Este anul in care va a- 
vea loc Congresul al Xl-lea 
al Uniunii Tineretului Co
munist ș; cea de a X-a 

conferință a U.A.S.C.R., 
prilej de intensificare a în
tregii activități economice 
și politico-educative, de ri
dicare ă, muncii la noi co
te calitative. De aceea, pe 
prim plan situăm acțiunile 
întreprinse de organizațiile 
U.T.C. pentru creșterea 
producției de cărbune, pe 
baza realizării programului 
de mecanizare a mineritu
lui din -Valea Jiului. Pu
tem evidenția în acest sens 
organizațiile U.T.C. de ia 
minele Lupeni, Petrila, 
Vulcan și Uricani care au 
întreprins . numeroase ac
țiuni de muncă patriotică 
direct la fronturile de căr
bune, la descongestionarea 
galeriilor, colectarea de 
fier vechi și recuperarea 
unor materiale pentru a 
fi reintroduse în circuitul 
economic. Brigăzile de ti
neret, între oară aș evi
denția pe cele conduse de 
Valentin Țofană (I.M. Lu
peni), Dragoș Teleagă (I.M. 
Lonea) și Constantin Cio
can (I.M. Vulcan), în care 
muncesc și învață tinerii 
mineri, au devenit adevă-

Ion CARAIMANEANU 
prim-secretar al Comite
tului municipal al U.T.C.

rate școli de educație. 
Vreau să menționez faptul 
că organizația noastră mu
nicipală s-a angajat ca pî
nă la Congresul al Xl-lea 

U.T.C. să-și îndeplineas- 
planul in proporție dc 
la sută, atît la capito- 
economii finanțate cît 

la cel nefinanțate.
In acest an, în întâmpi

narea înaltului forum ti
neresc, organizațiile noas
tre U.T.C. vor iniția un 
program complex și diver
sificat de acțiuni politico- 
educative de generalizare a 
experienței pozitive ce vor 
avea ca scop educarea prin 
muncă și pentru munca a 
tinerei generații, in spiri
tul înaltelor idealuri pen
tru care au luptat înainta
șii noștri. Concursurile 
profesionale și pe meserii, 
„Trofeul noului încadrat". 
„Buna servire", „Trofeul 
minerului", „Stăpîn pe vo
lan" și altele a căror fa
ză de masă a fost declan
șată, vor antrena sute de 
tineri din municipiul nos
tru, de diferite profesii și 
preocupări, într-o amplă 
întrecere pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin 
în acest an.

O atenție deosebită se a- 
cordă acțiunii de preluare 
a „Ștafetei Congresului 
U.T.C.", ștafetă a muncii 
și creației, care v.a cuprin-

al
că
50 
Iul 
și

de o bună parte din ini
țiativele tinerilor din Va
lea Jiului, din preocupă
rile lor pentru a da țării 
cit mai mult cărbune și de 
calitate superioară.

întreagj activitate cultu- 
ral-artistică ce se desfășoa
ră în aceste zile de iarnă 
este marcată de întîmpina- 
rea Congresului F.U.S. și 
a forumului tineresc. Per
manentizarea serilor de ti
neret, cu programe speci
fice preocupărilor și cerin
țelor pe care le au tinerii, 
organizate săptămînal la 
cluburile muncitorești și 
casele de cultură,. vor crea 
cadrul corespunzător pen
tru petrecerea utilă ,și plă
cută d timpului liber. Prin 
reorganizarea ansamblului 
artistic al tineretului care 
cuprinde formații de mu
zică populară și ușoară, 
muzică folk și poezie, dan
suri moderne etc., vom pre
zenta spectacole dedicate 
muncii tinerilor din între
prinderi și instituții, criti- 
cînd lipsurile care se mai 
manifestă.

Sub directă îndrumare 
a organizațiile-.- de partid, 
fiind pe deplin,:conștienți 
de sarcinile ce ne revin 
în acest an, anul Congre
sului U.T.C., tinerii din 
municipiul nostru nu pre
cupețesc nici un efort pen
tru a-și aduce întreaga 
contribuție la realizarea 
sarcinilor izvorîte din do
cumentele Congresului al 
XII-lea al partidului, la 
dezvoltarea și înflorirea 
scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

(Urmare din pagina l)

ține sectorului III, aici în
să, în ultimele zile, a 
pus în funcțiune un nou 
abataj cameră, 4/3, 
sat în ambele aripi, 
torul I înregistrează 
plus de 500 tone, iar după 
cercetarea zonelor izolate 
temporar a început redes
chiderea abtajului 3/3, care 
va acoperi creșterile de 
plan începînd eu luna fe
bruarie.
.Mecanizarea operațiilor 

este una din problemele 
care ne preocupă perma
nent în mod deosebit. Con
dițiile de zăcămînt nu ne 
permit, deocamdată, utili
zarea complexelor de aba
taj. în schimb, I.M. Dîlja 
este cea dintîi mină din 
bazin care aplică în stratul 
5 tehnologia abatajelor ca
meră cu preabataj tubular 
scufundat în vatră, solu
ție de ingiherie tehnologi
că distinsă cu premiul I a- 
cordat noutăților tehnolo
gice în cadrul creației teh- 
nico-științifice din Valea 
Jiului. Vom generaliza a- 
ceastă metodă de exploa
tare. în sectorul II, odată 
cu redeschiderea zonei o- 
prită temporar, vom conti
nua să echipăm abatajele 
cu grinzi îngropate în 
vatră, generalizînd tehno
logia cu tavan de rezis
tență și combine de tăiere 
în abataje frontale. Conco
mitent, modernizăm flu
xul de transport de la ori
zontul 350. orizont de bază 
pentru extracția producției

Avem create toate

fost

pla-
See-

un

Preocupări stăruitoare
«Urmare din pagina 1)

torul I. S-a acționat pen
tru întărirea răspunderii 
fiecărui om al muncii, pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
pe fiecare schimb, 
brii F.U.S. Costieă 
gineănu, Nicolae 
Mihai 
deescu 
marea 
partid,

Mem- 
Măr- 

Cuturlui, 
Pintilie, Vaier Con- 
și alții, sub îndru- 
organizației de 
au purtat discuții 

cu colegii de muncă, și-au 
adus contribuția la solu
ționarea unor probleme ca
re îngreunau desfășurarea 
procesului de producție. 
Datorită acestui fapt, bri
găzile conduse de Gheor- 
ghe Onofrei și Mihai Ko
vacs și-au depășit planul 
de producție aproape 
fiecare zi cu 40-50 tone 
cărbune.

Acțiunile întreprinse 
întimpir.area - Congresului 
Frontului Unității 
liste s-au amplificat și la 
celelalte sectoare din ca
drul întreprinderii, he in
forma Gheorghe Tîmplă- 
rescu, președintele comi-

tetului F.U.S. pe între
prindere. La sectorul de 
investiții spre exemplu, co
lectiv care a încheiat tri
mestrul IV al anului tre
cut cu o depășire de 18 
ml, creînd condiții optime 
pentru realizarea sarcini
lor acestui an, șefii de bri
gadă Atila Lazlo și Nico- 
lae Bursuc, amîndoi mem
bri al F.U.S., au organizat 
acțiuni concrete pentru a- 
provizionarea brigăzilor 
cu materiale și folosirea 
corespunzătoare a timpului 
de lucru.

Tot în această direcție 
și-au orientat acțiunile și 
membrii F.U.S. din organi
zația nr. 6 administrativ și 
depozit (președinte Ion 
Iordache).

Din programul de activi
tăți al organizației proprii 
a Frontului Unității Socia
liste de la mina Bărbăteni 

Socia- am. desprins și alte preo
cupări în direcția educă
rii politico-ideologice a 
oamenilor muncii, pregă
tirii forței de muncă, per
manentizării activității cul- 
tural-artistice.

în 
de

în

I 
I
I
I

• Astăzi (ora 13,30, 
Ia clubul C.F.R.) și mîi- 
ne (ora 13, la casa 
de cultură). cinemato
graful „Unirea" din Pe
troșani, în colaborare cu 
actori ai Teatrului de 
stat și membri ai cena
clului literar „Panait 
Istrati", organizează
simpozionul „Eminescu, 
luceafăr al poeziei româ
nești",■ manifestare pri
lejuită de împlinirea a 
130 de ani de la naște
rea genialului p<x't. 
Vor fi prezentate și 
filmele „Miiiai Emines
cu" și „Cuvinte pentru 
învățătură". (T.S.).
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ei românești, monogra
fii, studii și eseuri pe 
marginea acestora.

• A fost finalizată e- 
levația blocului nr.
cu 10 etaje și 80 de a- 
partamente din Petro
șani. Blocul va cuprin
de apartamente cu con
fort îmbunătățit. (V.S.).

• La mina Bărbăteni 
a început modernizarea 
băii minerilor. Va spori 
capacitatea de folosire 
prin montarea a noi du
șuri și „îmbrăcarea" pe
reților în faianță, asi- 
gurînd în același timp 
un aspect plăcut și ci
vilizat.

I

I
I
I
I

blocul central 
minei".

Ing. Emilian NEAGOE, 
șeful sectorului investiții : 
„în prima jumătate a lu
nii ianuarie raportăm o 
depășire cu 14 m! a pla
nului hzic la lucrările de 
deschideri și pregătiri, de 
care este legată creșterea 
capacităților viitoare de 
producție. Faptul că am 
concentrat activitatea de 
deschideri și de pregătiri 
într-un singur sector ne 
permite să organizăm su
perior munca brigăzilor, 
să le coordonăm eficient 
și să păstrăm pontinuitate 
în execuția acestor lucrări, 
de însemnătate deosebită 
pentru perspectivă. Au 
crescut substanțial vitezele 
de avansare. Brigada con
dusă de Alexandru Levay 
avansează zilnic 3—3,5 ml 
în profil de 11.6 mp, rea- 
lizînd galeria principală 
de transport de la orizon- . 
tul 295, spre puțul cu 
schip. ce va asigura'trans
portul centralizat al în
tregii producții în cinci
nalul 
condusă de Grigore Circov 
execută galeria ^principală 
de transport pe care va 
fi evacuat cărbunele din 
viitoarele abataje de mare 
capacitate din blocul II. 
în lucrările de pregătiri,

' transferînd brigăzile de la 
sectoarele- de producție la 
cel de investiții, vitezele 
de avansare au crescut — 
la brigada condusă de Ni
colae Cosma, de exemplu 
— de la medii de sub 1 
ml/zi, la 2,4—3,2 ml/zi. Și 
în lucrările de înaintare 
am extins mecanizarea o- 

perațiunilor. In sector func
ționează opt mașini de în
cărcat. Am introdus perfo- 
rajul de mare randament 
cu instalații BU-1. Briga
da condusă de Gheorghe 
Stoica utilizează cu bune 
rezultate o instalație de 
ridicat elemente de beto- 
nare într-o lucrare de ma
re profil — bazinul colec
tor al noii stații, centrale 
de pompe care va asigura 
captarea apelor din viitoa
rele capacități de produc-

A luat sfîrșit 
cursul inițiat de către 
Consiliul Național al 
Organizației Pionieri
lor intitulat „35 de ani 
de transformări înnoi
toare". Menit să con
tribuie la mai buna cu
noaștere a transformă
rilor revoluționare pe
trecute în țara noastră 
de la victoria revoluției 
de eliberare • națională 
și socială antifascistă și 
antiirnperialistă de la 23 
August 1944 și pînă 
prezent, concursul 
bucurat de o largă 
ticipare.

In urma tragerii 
sorți a buletinelor 
răspunsuri eoțecte,
cele două categorii 
(clasele II-IV și clasele 
V-Vni), au fost atribui
te următoarele premii : 
Premiul I — Parfino- 
vici Gabriela, Școala 
generală nr. 2 Vaslui și 
Bălășel Marilena, Școa
la generală nr. 2 Rimni- 
cu Vîlcea — cite un 
televizor portativ. Pre
miul II — Popescu Car
men, Școala generală 
nr. 7 Tîrgu Jiu și Ifti- 
mie Cristian — Mihai, 
Școala generală nr. 8 
Botoșani — cîte un apa
rat de radio „Gloria". 
Premiul III — Mureșan 
Corina, Liceul
gic Brașov și Doboș 
leana, 
nr. 1 
dețul 
cite o
Au mai fost 
1 290 mențiuni, 
aparat de radio 
zistori ..Cora

5

i

în i 
s-a ' 

par- i

la 
cu 
la

următor. Brigada

pedago-
I-

Școala generală 
Lunca Ilvei, ju- 
Bistrița-Năsăud— 
bicicletă „Pegas", 

acordate 
cite un 
cu tran_

I 

î

î

întreceri de schi

i • Cu prilejul implini- 
Irii a 130 de ani de la 

nașterea lui Eminescu,

Ila librăria din cartierul 
„Vîscoza" Lupeni este or- 
, ganâzată o expoziție o- 

■ magială. In cadrul ex- 
I poziției "sînt cuprinse 
j operele geniului poezi-

• Spectacol gratuit, 
dar nu lipsit de pericol 
— .,Dansul autobuzelor", • 
organizat în ultima sta- 

din Aeroport (ina- 
de stația de la spi- 
Organizatorii... cei 
trebuiau să curețe 

gheața și zăpada. Cel 
puțin în stații... (D.G.).
Rubrică redactată de 

Val. COANDRĂȘ

La Petrila s-a desfășurat 
o reușită acțiune de popu
larizare a schiului, la oare 

> au luat parte un număr de 
46 tineri și elevi din locali
tate. Concursul a reunit la 
start cinci categorii de vîrs- 

J tă. Redăm mai jos primii 
I doi clasați: 6—10 ani: I A- 

hn Tartan ; II. Anton Cris- 
| tian; 11—12 ani ; I. Ionica 

Romeo ; II. Adrian Mititelu;

și sanie la Petrila
13—14 ani: I. Alexandru— 
Machedon; II. Ionel Par.dia; 
III. Adrian Feier ; 15—16
ani : I. iosif Nagygiorgi ț 
II. poru Cocolan; III. Lu
cian Ciorei; 17—20 ani; î. 
Ionel Ștefan ; II. Ignat Szen- 
tes ; III. Adrian Spilca.

In aceeași zi s-a făcut șî 
o ultimă verificare a concu- 
renților la sanie : Sergiu 
Kalman și Marius Konicska 
vor reprezenta Școala gene
rală nr. 1 în etapa munici
pală a concursului „Să
niuța de argint".

s. bAloi

(Urinare din pagina l)

I
chiar 
rude 
spre 
îm- 
său,

ar fi 
reali-
pune 
orga- 
mais-

160 de oameni 
lucid pentru 

unor produc-

Primii pași—hotărîtori pentru munca ortacilor

a

I)e la concurs, spre casă.
Foto I. LEONARD

I 

ț

I

V 
I
I

un adevărat 
muncă, 
cuvîntul 
ceea ce 
zionarea 
chiparea 
de

colectiv de 
întrajutorarea e 

de ordine în 
privește aprovi- 
cu materiale, e- 
viitorului panou

exploatat.
co, om cu 
riență

. ani în 
despre 
despre 
Oprea 
tantin 
organizatori ai 
de muncă. Ca liant 
flctesc poate fi amintit și 
faptul că la locurile de 
muncă, nu se discută dis-

, pozițiile primite, 
dacă, între ei, sînit 
sau consăteni. Titu, 
exemplu, muncește 
preună cu fratele

vastă 
în minerit, 
mină, ne-a 
Victor 
Costieă 

Ten ea .și 
Bodescu,

Teacen-.
i expe- 
, are 18 

vorbit 
Romega, 
Dorobăt, 

Cons- 
ca buni 
locurilor 

su-

Ion, lăcătuș, Angheloiu, 
Eugaciu, Tăbuș, Călin și 
alții sînt tot din Aninoa- 
sa Gorjului, Victor Ro
mega are în subordine 
trei veri și trei fini. „Cum 
să greșești, te faci de rîs 
față de a* tăi". Iată de 
ce, de nemotivate nu poa
te fi vorba.

— Să nu uiți, insistă 
Teacenco; să scrii că, pe 
lîngă 18 000 tone date îh 
plus anul trecut, ne vom 
strădui să adăugăm mul
te altele încă din ianua
rie.

A considera că numai 
cele două brigăzi din sec
tor îșii fac datoria, 
în contradicție cu 
tatea. Fiindcă, ne 
în temă secretarul 
nizației de partid,
trul minier principal Pe
tre Niculescu, întreg e-

fcctivul de 
acționează 
obținerea 
ții cît mai mari. Astfel, 
a fost declanșată o ade
vărată campanie pentru 
calificarea și policalifica
rea minerilor, atît în 
cursurile de scurtă dura
tă, cît și în cadrul școlii 
de calificare. Numărul 
mare de înscrieri — 10 
pentru calificare și 35 
pentru policalificare — 
demonstrează convingă
tor faptul că oamenii nu 
numai că au înțeles ne
cesitatea mecanizării,. dar 
se și străduiesc să stă
pânească cu eficiență spo
rită utilajele. Apoi, s-a 
declarat „război deschis" 
n.emotivatelor. Absento- 
manii au fost puși în dis
cuția biroului organiza
ției de bază, a brigăzilor 
și schimburilor. Comuniș-

tii au preluat sarcina de 
a mobiliza colectivul pen
tru respectarea discipli
nei, au demonstrat cole
gilor de muncă faptul că 
în prima decadă realiză
rile lor’ ar fi fost cu 700 
tone mai mari, dacă nu 
existau nemotivatele. O 
acțiune- care s-a bucurat 
de o largă adeziune — 
în dorința de a evita go
lurile în aprovizionare, 
dar și pentru a aduce e- 
conomii, se procedează 
consecvent la recupera
rea materialelor folosite, 
pentru a fi reintroduse 
în circuitul producției la 
pregătiri. Indicele de re- 
utiiizare a ajuns la 75 la 
sută, cu 20 de procente 
superior celui planificat 
Pe mină. Astfel, cu cele 
100 de armături și ele
mentele de armare recu
perate s-au executat 34

ml pregătiri.
— Toate aceste acțiuni 

privind mecanizarea, ca
lificarea, policalificarea 
și specializarea, buna or
ganizare și disciplina la 
locul de muncă inițiate 
de acest vrednic colectiv 
de muncă, remarca se
cretarul comitetului de 
partid “pe mină Vasile 
Nemeș, demonstrează mo
dul exemplar al anga
jării sale, în necurmatul 
efort de a da țării cît 
mai mult cărbune, atît de 
util pentru, ca viața noas
tră, a tuturor, să atingă 
cotele aspirațiilor. Or, mi
nerii Paroșeniului și în 
general cei din sectorul 
I, vor să fie în primele 
rînduri ale întrecerii so
cialiste, acesta este mo
bilul ambițiilor' lor,- care 
le sporește eficient efor
turile de fiecare zi.
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„Să menținem mereu viu spiri
tul revoluționar in muncă și în 
creație; să milităm pentru ridicarea 
nivelului de conștiință al maselor 
și promovarea in toate sferele 

activitate a principiilor eticii și 
chității socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din „Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului 

nostru popor")

de 
e-

î

*

„Să muncim și să trăim 
în chip comunist"

Inițiativa celor care merg în frunte
O nouă inițiativă muncitorească „SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM IN CHIP COMU

NIST", rod al gîndirii creatoare și forței de acțiune a comuniștilor, un înalt 
indenin pentru o comportare exemplară in muncă și viață, a fost lansată, in întîm- 
pinarea marelui forum al comuniștilor — Congresul al XH-lea al partidului — de 
brigada cunoscutului miner Eugen Voicu de la I.M. Pctrila.

Valoarea deosebită a inițiativei i-a determinat pc mai mulți șcl'i de brigadă de 
la minele bazinului nostru carbonifer ca la numai două luni dc la lansare să o 
preia, împreună cu colectivele pe carc le conduc, și să-și desfășoare activitatea în 
spiritul muncii și vieții comuniștilor, să acționeze in conformitate cu codul eticii și 
echității socialiste.

Am organizat la minele Lupeni și Vulcan — colective în măsură să preia a- 
ceastă inițiativă — o amplă anchetă-dezbatere pe tema muncii și vieții comuniștilor, 
in carc participanții și-au exprimat opinia despre modul cum formațiile carc îmbră
țișează această nouă inițiativă muncitorească, ar trebui să acționeze în scopul for
mării și afirmării calității omului nou, al minerului zilelor noastre.

Prezentăm în rîndurilc de față esența dezbaterilor.

ILIE CHIRON, sectorul 
VIII, I. M. VULCAN: 
„Noua inițiativă exprimă, 
cred, esența politicii parti
dului nostru de a pune în 
centrul preocupărilor sale 
omul cu problemele sale 
de muncă și viață. Fără 
îndoială, și pînă acum s-a 
acționat în acest sens, nu
meroase brigăzi constituind 
adevărate modele în pro
ducție, iar membrii aces
tora dînd dovadă de un 
comportament ireproșabil 
în afara producției. De da
ta aceasta se va da un nou 
impuls muncii de formare 
a omului nou.

Pentru-a obține rezultate
le dorite, consider că trebu
ie să se pornească de la 
realizările în producție. 
Spun aceasta deoarece nu 
este posibilă obținerea unor 
rezultate de prestigiu fă
ră o educație sănătoasă a 
membrilor formației, fără o 
solidă pregătire profesiona
lă și politică. Pentru a fi 
realizate toate acestea șe
ful de brigadă va trebui să 
poarte marea răspundere. 
El este cel care trebuie să 
facă educația ortacilor, să-i 
atragă la activități comune, 
să-i facă să se simtă respon
sabili în tot ceea ce între
prind. Dacă brigada noas
tră își depășește în fiecare 
lună sarcinile de plan, ei bi
ne, aceasta se datorează fap
tului că sîntem o forma
ție unită, ne cunoaștem 
foarte bine, ne ajutăm atît 
în producție cît și în pro
blemele personale".

IOAN KACSO, sectorul 
VI, I.M. Lupeni: „Șj eu 

"sînt tentat să pun pe pri
mul plan realizările în pro
ducție. Nu se poate face 
o separare a acestora de 
rezultatele muncii cu. omul. 
E drept, rezultatele în pro
ducție le putem măsura în 
tone. Pentru celelalte nu 
există o posibilitate de 
comensurare, dar din mo
ment ce ortacii mei nu 
creează probleme în socie- 

In brigada condusă de 
cunoscutul miner loan 
Kacso de Ia sectorul VI, 
I.M. Lupeni, alături de 
români mupcesc și 
mineri de naționalitate 
maghiară. înfrățiți în 
muncă și viață, membrii 
acestei formații au reu
șit ca lună de lună să 
extragă, cu complexul 
mecanizat din dotare, im
portante cantități supli
mentare de cărbune. Toți 
ceț Peste 60 de oameni 
ai brigăzii au în societa
te și familie un demn 
comportament, ceea ce 
le permite să îmbrățișe
ze inițiativa „Să muncim 
și să trăim în chip co
munist".

late, în familie, au deci o 
comportare demnă atît în 
timpul programului de lu
cru cit și în afara acestuia 
Cum s-a ajuns aici ? Prin- 
tr-o bună organizare a mun
cii în cadrul brigăzii, ba- 
zindu-ne Pe respectarea 
strictă a disciplinei de pro
ducție și de muncă. Dar o- 
mul afe fiecare personalita
tea sa, pe care, tu, șef de 
brigadă, n-ai dreptul s-o ne
glijezi. De aceea e nevoie 
să discuți eu fiecare, să-1 
convingi că așa e bine, iar 
altfel e rău. Este nevoie 
să-ți cunoști foarte bine oa
menii, să-i. convingi,- să-i 
atragi în activități utile, în 
așa fel îneît prin tot ceea 
ce fac să aducă beneficii co
lectivului. Aceasta, cred eu, 
este esența inițiativei".

GHEORGHE TOMA, sec
torul XI, I.M. Lupeni : „In 
educația brigăzii, întotdeau
na am pornit de la faptul că 
oamenii trebuie să se în
țeleagă foarte bine. Am 
mers pînă acolo îneît chiar 
și soțiile noastre se cu
nosc și se înțeleg foarte bi
ne. E un mare pas pe calea 
bunei colaborări în cadrul 
brigăzii. Așa se și justifică 
realizările noastre în pro
ducție — adică depășirile 
din fiecare lună. Dar, aș 
vrea să arăt că așa cum 
sîntem uniți în muncă, sîn- 

tem și dincolo de porțile mi
nei. Cînd se întîmplă ca u- 
nul dintre ortaci să-și cum
pere ceva pentru familie, o 
mobilă, de exemplu, mem
brii brigăzii sînt primii care 
îl ajută la transport. Are 
unul un eveniment deose
bit in familie — o nuntă, 
o aniversare, ortacii sînt 
prezenți. Or, așa stînd lu
crurile, e iniposbil să nu 
obții ceea ce țl-ai propus în 
muncă, adică tocmai acolo 
de unde ne vin avantajele".

GHEORGHE BUȚA, sec
torul VIII, I.M. Vulcan: 
„O primă condiție în obți
nerea de rezultate bune este 

stabilitatea oamenilor din 
brigadă. Muncind o perioa
dă mai marc în aceeași for
mație, se cunosc mai bine 
și se ajută* Totodată, noii 
veniți se integrează mult 
mai ușor în asemenea co
lective. Dar, dincolo de ac
tivitatea de producție un
de, se înțelege, tot mai mul
te colective au substanțiale i 
depășiri de plan, omului îi 
sînt necesare cît mai bune 
condiții de viață. De felul 
cum reușești să le folosești 
pe acestea, depind rezulta
tele în muncă. Brigada 
noastră, cred, a reușit săle 
îmbine în mod fericit. A- 
dică, locuim mai toți în a- 
celași cartier, putem folosi 
împreună timpul liber, ne 
facem vizite reciproce, mer
gem la filme împreună, la 
spectacole de teatru sau 
alte manifestări de acest 
gen. Este un mare avantaj 
pentru noi deoarece toate a- 
cestea se răsfrîng pînă la 
urmă asupra producției, 
bineînțeles, tot în sens po
zitiv".

IOSIF ȚURCAS, sectorul 
V, I.M. Lupeni: „Formați
ile cu un număr mai mic 
de oameni, cum este cea pe 
care o conduc, pot oricînd să 
preia o astfel de inițiativă. 
Spun aceasta deoarece este 
nevoie să lucrezi cu fieca
re om în parte, să-i cunoști 
toate problemele care-1 
preocupă și, bineînțeles, 
să-1 sprijini acolo unde se 
poticnește. Evident, în a- 
ceastă acțiune trebuie a- 
tras întregul colectiv, rolul 
principal revenind șefului 
de brigadă, omul pe care-1 
consider eu răspunzător 
de tot ceea ce fac oame
nii săi. Se ridică însă o 
problemă. Cum poți cu
noaște tot ceea ce fac 
oamenii tăi în afara între
prinderii ? Nu e ușor, dar 

•• • de-
între- 

să vi- 
pregă-

nici imposibil. Să-i 
termini ca tot ce 
prind în particular: 
nă în sprijinul lor :

I’entru Gheorghe Toma (primul din stingă) cheia succeselor obținute de for
mația pe care o conduce în cadrul sectorului XI al I.M. Lupeni o constituie ar
monia, înțelegerea dintre oameni. Atît în producție, cît și în afara acesteia. Așa 
înțelege brigadierul, împreună cu ortacii săi, să muncească și să trăiască in chip 
comunist.

tirea profesională, politică, 
recreerea. in cercul lor de 
prieteni pe primul plan 
să se situeze ortacii, cu ca
re să întreprindă unele ac
țiuni, să vină unul în spri
jinul celuilalt și, foarte im
portant, cînd unul dă de 
greu să nu fie lăsat să se 
descurce singur. Ei bine, 
toate acestea le realizezi 
într-o formație mai 
trînsă. Dar, succesul 
mult mai mare dacă 
reușit să realizezi așa 
va într-o formație nume
roasă. Și exemple avem 
destule cînd brigăzi de 
frontaliști ca cele condu
se de Voicu sau Kacso în- 
tr-adevăr muncesc și tră
iesc în timp comunist".

ALBERT BALINT, sec
torul VI, I. M. Lupeni :
„In foarte multe brigăzi, mons'trat că 
ca de altfel și în cea pe 
care o conduc, muncesc oa
meni de mai multe națio
nalități. Marele nostru cîș- 
tig, și afirm cu certitudi
ne, este acela că am reu
șit să ne înțelegem foarte 
bine. Singurul criteriu de 
departajare este munca, a- 
dică fiecare este plătit du
pă cît efort depune. In 
felul acesta am și obți
nut rezultate deosebite. 
Cm-n ? Prin efortul comun 
al tuturor membrilor bri
găzii de a face cît mai 
mult în orele de program, 
de a ne pregăti cît mai bi
ne. să fim utili acolo unde 
este nevoie de noi. Am pus 
la loc de frunte discipli
na atît în producție cît și

res-
e
ai

co

în societate și familie. Cu 
: oamenii care fac greutăți 

celor din jurul lor, nu poți 
obțihe rezultatele dorite. 
De aceea am căutat ca 
membrii brigăzii noastre 
să aibă o comportare dem
nă în orașul în care lo
cuiesc, să aibă familii e- 
chilibrate, aceasta stimu- 
lîndu-i în a deveni oa
meni respectați în coleeti- 
tiv".

NICOLAE RUSU, sec
torul V, I.M. Lupeni: „Vor
bind despre educație, con
sider că aceasta ar trebui 
să fig pusă pe primul plan. 
Am făcut progrese consi
derabile în toate domeniile. 
Nu e admis ca la un ase
menea stadiu de dezvolta
re să avem „rebuturi u- 
mane". Experiența a de- 

nerealizările 
se înregistreze tocmai aco
lo unde oamenii au serioa
se carențe în educație, în 
cultură. Noî, deci, trebuie 
să luptăm pentru comple
tarea acestor goluri. Aceia 
dintre noi care încă mai 

' sînt tentați să săvîrșească 
abateri, trebuie să fie în
conjurați de întregul co
lectiv, să fie antrenați în- 
tr-un complex de ‘acțiuni 
din care să tragă învăță
mintele 
propice 
te locul 
mînînd 
nifestările negative ale u- 
nor ortaci îi putem ajuta, 
ci chemîndu-1 la ordine, 
explicîndu-le adevărata fa
ță a lucrurilor, pericolele 
la care se expun. In ca
drul brigăzii, învățînd u- 
nii de la alții, vom 
o comportare mult 
demnă. Va trebui să știm 
că o greșeală a unuia se

necesare. Cadrul 
pentru aceasta es- 
de muncă. Nu ră- 
indiferenți la ma

avea 
mai

Interlocutorii — cadre de răspundere în conduces 
rea unor brigăzi bine închegate, care obțin în perma* 
nență rezultate de prestigiu — au subliniat că în fora 
mațiile pe care le conduc există cadru propice afirmă^ 
rii cu bune rezultate a inițiativelor muncitorești valcw 
roase. In acest sens vor fi printre primii care vor înw 
brățișa inițiativa >,SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM IM 
CHIP COMUNIST", convinși fiind că în felul acesta 
vor contribui din plin la ridicarea conștiinței oame-| 
nilor pe care îi conduc, Ia formarea omului nou, capaîjl 
bil să participe conștient la transpunerea în viață 
Programului partidului.

ci
u-
că1 

individual.

'repercutează asupra între-* ■' 
gului colectiv. La. aceasta 
mă gîndesc cînd spun 
vinovatul nu poate fi 
nul singur, indiferent 
autorul este

. Deci noi trebuie să evităm 
asemenea situații."

SZABO BALAZS, sectorul 
V I.M. Vulcan: „După 
lansarea inițiativei, am iis*i 
cutat foarte mult cu Eu* 
gen Voicu pe această te
mă. Cred că brigada mea 
deja acționează în spiritul 
inițiativei lansate. Pro*|; 
blema este ca aceasta sSlS 
fie îmbrățișată de cît maf‘ 
multe formații, însă ‘ nut- 
formal,, ci să Se acționeze 
în conformitate cu , 
riile stabilite în acest 
Numai prin atragerea 
cît mai mare număr 
brigăzi vom reuși să 
gem scopul propus, 
este un lucru : vor fi eli^ 
minate multe dintre acelei' 
lipsuri care încă ne mai în# 
greunează munca în pre*# 
zent, avînd la bază îndeo# 
sebi indisciplina, manifest’ 
tată în diferite ipostaze", u

IOAN BUD, sectorul V» 
I.M. Vulcan : „Unul, din® 
marile secrete ale unul, 
climat proprice desfășură^ 
rii normale a activității dif 
producție este acela al 
nitățffl brigăzii. Nimeni di® 
afară nu-ți poate face ol'dS 
ne în abataj. De felul curm 
știi să te organizezi și sffl 
conduci munca depind re» 
zultatele. Satisfacția îns® 
este colectivă. La baza Zs 
cesteia stă munca șefultag 
de brigadă, însă nu e W 
ne ca el să-și revendice 
ceste merite. Estg obligați® 
lui să-și exercite rolul d® 
conducător și educator 
formației de lucru"* #31 

crite#
sensij 

[ uritdț

ațineți
Cer#]

de răspundere în conducea

Pagină realizată de
Constantin IOVANESCU

olografii de Ion LICTU și Gh. OLTEAN U
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Convorbiri rcmâno-covietice FILME

MOSCOVA 16 (AgprpreS). 
Ti m sul Agupres, M. 
Ch.-oeleu, tran-iriile : To
varășul Angelo Miculescu, 

' viccprim-miniștrii al gu
vernului ministrul ..grâul- r 
turii și. industriei alimenta
re al Republicii Socialiste 
România, aflat in vizită la 

'Mfi ’ova, a avut la 16 ia
nuarie, o întilnire cu Z.N.

Nuriev, vicepreședinte 
Consiliului de miniștri 
U.R.S.S. In cadrul convor
birii. au fost examinate po
sibilitățile de dezvoltare în 
continuare 
cooperării 
grîculturii 
și U.R.S.S..
legărilor convenite la cel 
mai înalt nivel, al bunelor 
relații româno-sovietice.

a colaborării șl 
în domeniul a- 
dințre România 
în spiritul înțe-

Situația din Rhodesia
O declarație a copreședintelui Zimbabwe

SALISBURY 16 (Ager
pres). Incepînd de marți 
a fost redeschis traficul ru
tier între Zambia Și Rho
desia, după o întrerupere 
de șapte ani, în punctul de 
frontieră Chirundu, situat 
pe podul de peste fluviul 
Zambezi, anunță agenția 
Reuter. : ■

SALISBURY 16 (Ager
pres). Intr-o declarație fă
cută la Salisbury, Joshua 
Nkomo, - copreședintele 
Frontului Patriotic Zimba
bwe, a . blimat impor
tanța respectării încetării, 
focului, în ciuda unor se
rioase dificultăți existente 
în acest sens — informea
ză agenția United Press 
International. Desigur, a 
menționat el, încetarea fo
cului nu reprezintă un o- 
biectiv in sine, ci un mij
loc spre realizarea unei 
păej reale, depline, în con
formitate cu aspirațiile ma
rii majorități a populației 
țării.

Totodată, Joshua Nkomo 
a arătat: că urmează să 
se întîlnească, în curînd, 
cu guvernatorul britanic în 
Rhodesia, lordul Soanîes.
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Noi propuneri ale
R.P.D. Coreene pentru 

reunificarea tării
PHENIAN 16 (Agerpres). 

Agenția de știri a R.P.D. 
Coreene ■— ACTC, a trans- 

pe 
vicepreșe- 

R.P.D. Coreene,

mis textul scrisorilor 
care Kim Ir, 
dinte al 
secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele Comitetului 
pentru reunificarea pașnică 
a patriei, le-a adresat con
ducătorilor altor partide 
politice și organizații din 
Coreea de Sud. conținind 

— după cum s-a anunțat — 
importante propuneri cu 
privire la începerea unui 
larg dialog între Nordul și 
Sudul Coreei, menit să con
ducă la reunificarea neîn- 
tîrziată a țării. Printre cei 
cărora le-au fost adresate 
scrisori se numără Ryang 
II Dong, președintele Par
tidului Democrat Unificat, 
Kim Dae Jung, Yun Pe

Sun și Ham Suk Hun, vi
cepreședinți ai Alianței 
Naționale pentru Democra
ție și Unitate Națională, 
An Pil Su, președintele 
Partidului Socialist Unifi
cat. și Kim Șu llwan, pre- 

. ședințele Consiliului Cen
tral al Catolicilor. .

In scrisori se propune ca 
întîlnirile să fie directe, să 
aibă loc cît mai curînd po
sibil ‘ și să ducă la. un 

.. schimb de păreri deschis.
Dialogul pe care îl propu- 
nem — se subliniază — 
trebuie sa fie extins la ni
velul. întregii națiuni, prin 
participarea nu numai a 
autorităților, dar și a tu
turor partidelor politice, a 
organizațiilor sociale și a 
personalităților aparținînd 
din Nordul și din Sudul 
țării.

In preajma

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpres). Intre 21 ianua
rie și‘8 februarie, la Del
hi se vor desfășura lucră
rile celei de-a treia Confe
rințe a Organizației Națiu- . 
mior Unite pentru Dezvol
tarea Industrială (ONUDI). ..

ONUDI III este menită 
să ofere prilejul de, a se 
anâlizd modalitățile în ca
re pot fi accelerate, prin 
noi forme de cooperare in
dustrială internațională, 

restructurarea sectorului in
dustrial din țările dezvol
tate și conceperea unui 
model și a unui: ritm adec
vat de industrializare.

Frețul aurului continuă să 
crească, la bursele occidentale

Cursul aurului a conti
nuat. ' să crească rapid 
miercuri, atingînd, la scurt 
timp după deschiderea 
bursei de la Londra, nive
lul de 765 dolari uncia 
(31,1 gr.), cu 77,5 dolari mai

Din presa străină.

Orizont mohorit pentru 
economia vest-germană

a

î 
s

In fața Federației lu
crătorilor, conducerea 
Cancelariei federale a a- 
gitat spectrul influenței 
inflației asupra puterii de 
cumpărare a oamenilor 
muncii insistînd mai cu
rînd asupra presiunii pre
țurilor asupra salariilor 
decît invers. Intr-adevăr, 
așa-n urnitele „cheltuieli.
de coșniță11 au crescut în 
1979, cu 5,3 la sută, ceea 
ce reprezintă dublul rit
mului înregistrat în urmă 
cu un an. Dar ce va adu
ce anul 1980 este și mai 
neliniștitor. Ritmul ge
neral de creștere va co
borî, în continuare, în a- 
cest an pentru a șe fixa 
— potrivit experților — 
între 2,5 și 3 Ia sută. Co
merțul exterior, care ar 
urma să crească cu 5 la 
sută, va trebui să rimu
nă motorul economiei 
vâst-germane. Dar in trli
cit Europa occidentală ab-' 
soarbe aproape două 
treimi din volumul co
merțului său exterior au
toritățile de la Bonn se 
întreabă acum îngrijora
te, asupra capacităților de 
cumpărare ale parteneri
lor lor. Nimeni nu garan
tează, că țările din OPEC 
yor cheltui pe piața vest- 
europeană o parte mai 
înseninată din uriașele 
lor resurse valutare supli
mentare de peste 85 mi
liarde de dolari. Cum se 
vede, pronosticurile sînt 
influențate de foarte 
mulți factori pentru ca 
guvernul să fie prea 
dezinvolt într-un an în 
care sînt programate ale
geri legislative, anunțate 
pentru luna octombrie. 
Din partea guvernului 
s-au făcut auzite repro
șuri că. Banca federală 
a scăzut prea lent dobîn- 
’ ‘ " în 1974,

mai gravă 
perioada

da la credite 
provocînd cea 
recesiune din

(„LE FIGARO44)
postbelică. Conform pă
rerii din Consiliul înțe
lepților — autori ai unui 
raport anual —, o nouă 
reevaluare a mărcii nu 
este exclusă dacă efectul 
inflaționist al sistemului 
monetar v.est-european 
continuă să șe manifeste 
asupra R.F.G. La rîndul 
său,. „Bundesbank" a ho- 
tărît să reducă ritmul e- 
misiilor monetare între 
5 și 8 la sută, față de 6— 
9 la sută în 1979. Acest 
fapt s-q manifestat deja 
și în 1979, cînd lipsa mo
nedei era atît de acută, 
îneît unele firme au fost 
nevoite să . vîndă acțiuni 
pentru a-și procura lichi
dități.
. Apărarea monedei față 

de „supraîncălzirea11 con- 
juncturâlă a pieței are 
inconvenientul — apre
ciază experții vest-ger- 
manj; — că face ca marca 
să devină din ce iu ce 
mai mult, o mohedă in
ternațională de rezervă 
an locul Solarului și al li
rei sterline. Rezervele va
lutare în monedă vest* 
germană ale băncilor 
străine sînt estimate la 
peste 50 miliarde ' de 
mărci, ceea ce" reprezin
tă circa 11 la sută din 
totalul rezervelor valuta
re mondiale.

Această forță aparentă 
a mărcii poate deveni un 
handicap, avertizează ex
perții. Ei spun că aceasta 
ar putea da naștere unor 
presiuni artificiale în a- 
numite circumstanțe, care 
Să influențeze înseși op
țiunile de bază ale econo
miei. /'•" ;

La aceste elemente se 
adaugă, ca factori de în
grijorare economică, rea
pariția inflației și „agre
sivitatea administrației 
fiscale14, manifestată mai 
ales față de clasele mij
locii.
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mult decît nivelul 
atins ieri, ia închiderea 
bursei. O situație similară 
se semnalează și la celelal
te burse occidentale. Prac
tic — relatează agențiile 
internaționale de presă — 

toate recordurile considera
te pînă de curînd imposi
bil de atins, sînt pulveriza
te, cursa ascendentă a pre
țului aurului continuînd 
nestînjenită.

După cum se știe, pre
țul aurului, care era în 
în 1970 de numai 35 dolari 
uncia, a urcat pînă la sfîr- 
șitul anului 1978, la nive
lul de 226 dolari uncia, 
pentru ca apoi numai în
tr-un singur an să atingă 
530 dolari uncia.

Odată cu prețul aurului 
crește Și prețul celorlalte 
metale prețioase. Uncia de 
platină a atins, deja ni
velul de 900 dolari, depă- 
șind recordul . înregistrat 
marți de 860 dolari.

IN CADRUL celei ; de-a 
111-a Conferințe generale 

a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (ONUDI), va 
fi propusă crearea a două 
fonduri i favoarea state
lor în curs de dezvoltare, 
informează agenția Taniug. 
De. asemenea. ONUDI va 
propune crearea unei a- 
genții pentru finanțarea 
proiectelor industriale în 
statele in. curs de dezvolta
re.

LA ADDIS ABEBA A A- 
VUT LOC un seminar na
țional consacrat probleme
lor planificării. Au fost 
dezbătute chestiuni privind 
pregătirea celei de-a 
etape a campa.niei de 
voltare a planificării 
tralizate în Etiopia.

la bagdad vor
CEPE lucrările de cons
truire a unui nou pod pes
te Tibru, care sînt eșalo
nate pe o perioadă de trei 
ani.

PLENARA C.C. al P.C. 
din .Venezuela, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la 
Caracas, a hotărît să con-

trela 
dez- 
cen-

IN-

FOSILE
' Cercetătorii sovietici au 
descoperit într-un strat de 
pănlînt veșnic înghețat

. din Insula Vranghel sche- . 
letele unor mamuți uriași. 
,S-a stabilit că animalele 
respective au trăit în urmă 
cu peste zece mii de ani, 
cînd insula făcea parte din 
continent. .

DE... 12009 ANI
Arheologii amdricani au 

descoperit, în statul Wyo
ming, o străveche așezare 
omenească, despre care se 
estimează că ar data de 
12 000 de ani. Au fost gă
site numeroase obiecte de 
uz casnic și arme de vînă- 
toare. Cercetările i-au de
terminat pe arheologi să 
tragă concluzia că locuito
rii străvechii așezări cu
noșteau un procedeu foarte 
eficace de conservare a a- 
limentelor, în special a 
cărnii, într-un fel de peș- 
teră-îrigider special ame
najată. .

READUS LA VIAȚA
Transportat de urgență 

I la lin spital din statul a- 
merican Wisconsin în sta
re de „moarte clinică14, 
după ce rămăsese, timp 
de aproape o jumătate de 

i oră, în apa înghețată a U- 
nui lac, sub un strat de 

I gheață, un băiețel în vîrstă 
l de 11 ani a fost în cele din 

urmă readus la viață. Me- 
I dicii au aplicat micului pa- 
; cient băi de apă caldă, șo-

FAPTUL DIVERS

curi electrice și injecții cu 
adrenalină pentru reactiva- 
rea cordulu . Acest fapt 
divers are, potrivit opiniei
medicilor, profunde impli
cații etice; și profesionale,
ei readucînd în actualitate 
problema datoriei de a 
acorda asistență indiferent 
de starea pacientului și de 
a încerca toate procedeele 
posibile pentru salvarea 
vieții acestuia, chiar atunci 
cînd starea lui este dispe
rată și, aparent, nu mai 
există nici o speranță.
CEL MAI BUN JUCĂTOR 

DE TENIS
Suedezul Bjorn Borg a 

fost desemnat cel mai bun 
jucător de tenis din lume 
pentru al doilea an conse
cutiv, de către un juriu al 
FILT, alcătuit din Donald 
Budge, Fred Perry și Le
wis Hoad. In anul ce a 
trecut, Borg a cîștigat a 
4-a oară consecutiv turneul 
de la Wimbledon, perfor
manță ce o deține și în 
campionatele internațio
nale ale Franței.

AER IN LOC DE 
BENZINA

O nouă invenție vine să 
se adauge șirului de pro
puneri de înlocuire a com-

voace cel de-al VI-Iea Con
gres al P-C. din Venezuela 
pentru data de H august 
1980.

PARLAMENTUL VEST- 
EUROPEAN, organul con
sultativ al UI ;E. întrunit în 
.sesiune la Strasbourg, . a 
dezbătut. marți. un_a din 
gravele probleme cu care 
sînt confruntați „cei nouă14, 
și anume șomajul, flagel 

6,1 
adică 

totalul for-: 
din Piața

care afectează oficial 
milioane persoane.

-5.6 la sută din 
ței de muncă 
comună.

PRIMUL
al Japoniei. Masayoshi O- 
hira, care întreprinde o 
vizită oficială în.Australia, 
a avut, miercuri, o primă 
rundă de convorbiri cu șe
ful guvernului australian, 
Malcolm Fraser.

LA BRUXELLES S-A 
DESFĂȘURAT . marți pri
ma reuniune din acest an 
a Consiliului Ministerial 
al Pieței comune, consa
crată examinării unor pro
bleme interne, precum și 
a relațiilor „celor nouă11 cu 
alte state.

CEL DE-AL X-LEA FES
TIVAL internațional al fil
mului de la Belgrad. „Fest 
’80“, se va deschide, la 9 
februarie, în capitala iu
goslavă.

MINISTRU

bustibilului clasic în mo
toarele cu combustie, inter
nă. De această dată, ita
lianul Vittorio Sorgato 
propune în locul benzinei 
nu. spirtul, hidrogenul, lem- . 
nele sau cărbunele ci... 
aerul,. El afirmă că nu
mai cîteva recipiente cu 
aer comprimat instalate pe 
automobil și manipulate cu 
ajutorul unei pedale pot 
asigura propulsarea mași
nii cu viteza de 40 kilome
tri' pe oră. Printre avan
tajele noului tip de mași
nă se numără faptul că 
„combustibilul11 se. găsește 
în natură în cantități prac
tic nelimitate, că motorul 
nu este poluant și că nu 
produce zgomot. In cazul 
epuizării aerului compri
mat, recipientele dr putea 
fi înlocuite la orice „ben
zinărie14 de tip nou care ar 
urma să fie înzestrată cu 
cbmpresoare de aer. ■ :

PETROȘANI 
iembrie : Hercule 
ccre.ște Atlantida; 
publica : Police Pylon, 
seriile I-II; Unirea: U- 
raganul vine de la Na- 
varone. ■

PETBILA : Praf sub 
soare;

LONEA: In viitoare, 
seriile I-II.

ANINOASA : Șoimul.
VULCAN : _ Ultimul

FlekSness.
I LUPENI — Cultura]:
139 de trepte.

URIC A NIHoțul 
' Bagdad. . ' , .

;; TV
IN JURUL OREI W 

I Transmisiune directa de 
. la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România 
Ședlna de deschidere * 
celui de-al Il-lea Con
gres al Frontului Unită
ții Socialiste.
10,30 Curs de limbă fran

ceză.
16,55 Reportaj pe glob: 

Milano.
17,15 Viața culturală. 
18,50 1001 de seri.

Telejurnal.
Dosarele energiei 
Ora tineretului'.
Uniți în crez, uniți

I
I
I
I
I
I

din j
I

I
I
I
I
I
I
I
I

119,00
119,40
I 20,00
l 21,00 .
I în fapta țării. Spce-Itaco] literar-muzi- 

eal-coregrafic.

. 21,30 Telejurnal.

RADIO5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri
6,00 
dimineții. 7.00 Radiojur- ' 
nai. 8,00 Revista presei. ;
8,10 Curierul melodii
lor. 9,00 Buletin de știri 
9,05 Varietăți muzica
le. 10,00 Buletin de știri. 
10,05 Radiomagazinul 
femeilor. 10,35 Unâ este 
România — folclor con
temporan. 11.00 Buletin 
de știri. 11,05 Cîntece 
patriotice și revoluțio
nare. 11,20 Avanpremie
ră Radio-TV. 11,35 Ra- 
diopublieitate. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din 
comoara feciorului nos
tru. 12,45 Baladă mun
cii — program muzical. 
13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Club univers 20. 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Cîntece dedicate parU- 
dului. 16.25 Tehnică 
organizare în agricultu
ră, 16,40 Țara cîntecelor 
mele. 17.00 Buletin de 
știri, 17.05 Opinia ■publi- 
eă 17,30 Instantanee so
listice 
țel, o singură voință — 
emisiune de cîntece. 
18,00 Orele serii.L. 20,00 
Interpreți ai cîntecului 
popular. 20,30 Reflexele 
timpului. 20,40 Cadențe 
sonore. 22.00 O zi într-o 
oră. 23.00 Bijuterii mu
zicale. 23,30—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

| PRONOEXPRES
1 Rezultatele tragerii din

16 ianuarie 1980

1 Extrage rea I ■
10 25 37 32 12 23 

Extragerea a If-a :
I 43 34 33 40 5 41 
I FOND 996 631 lei 
| REPORT 111 577 lei

știri, 
matinale. 

Radioprogram iii
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17,45 Un singur I
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Miea publicitate
PIERDUT legitimație dePIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Doșa serviciu pe numele Ienu- 
Fraricisc, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.
(37)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grecu 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. Lupeni, Se declară 
nulă. (38)

> lescu Rozalia, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (39)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szollo 
Gheorghe, eliberată de 
U.E. Paroșeni. Se declară 
nulă. (40)
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