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Mecanizare ffi Productivitate K Rentabilitate

Rodnicie
Succesele primelor două zile 

ale decadei a ll-a

zile ale începutului 
de a doua decade a 
februarie. Printr-o 

bună mobilizare a 
de muncă

Pentru întreprinderile 
miniere Livezenj și Lo- 
nea, 12 februarie a fost 
una dintre cele mai rod
nice 
celei 
lunii 
mai
colectivelor 
fiecare dintre cele două 
întreprinderi miniere și-a 
realizat și depășit sarci
nile planificate pentru 
ziua amintită. Deși can
titatea de cărbune extra
să peste plan este mo
destă pentru mina Lonea, 
doar 28 de tone, înseam
nă totuși un pas înainte 
pe calea realizării inte
grale a prevederilor lu
nii februarie.

La mina Livezeni, plu
sul zilei se ridică la a- 
proape 100 de tone, ceea 
ce reprezintă foarte mult 
pentru colectivul acestei 
întreprinderi.

Constanța realizărilor și ritmicitatea depășiri
lor, — elemente caracteristice ale hărniciei și des
toiniciei minerilor de Ia Lupeni, Vulcan și Barbă- 
tenî — le-au adus colectivelor amintite, în numai 
două zile trecute din această decadă a lunii, noi 
și importante succese în producția de cărbune ex
tras.

împreună, cele trei întreprinderi au extras peste 
prevederile de plan aproape 2000 tone de cărbune. 
Jumătate din această cantitate de cărbune extras 
suplimentar revine minerilor de Ia 
acumulat de la începutul lunii un 
6600 tone de cărbune cocsificabil.

Remarcabilă în această lună
de care au dat dovadă în activitatea productivă mi
nerii de la Vulcan care au extras peste plan în pe
rioada la care ne referim — primele două -zile ale 
acestei decade a lunii februarie — 600 tone de căr
bune, plusul lunii ridieîndu-se la 2400 de tone.

Minerii de la Bărbăteni și-au majorat, la rîndul 
lor, plusul decadei I cu 400 tone de cărbune cocsi
ficabil extras suplimentar în zilele amintite.

Lupeni care an 
plus de aproape

este ritmicitatea

Expoziția creației tehnico-științifice
Ieri după-amiază, la ca

sa de cultură din Petroșani 
în cadrul manifestărilor 
„Săptămînii creației tehni
co-științifice de masă 
Valea Jiuluj" s_a 
cuprinzătoare 
urmată de o 
ire tematică, 
sînț integrate 
rile cele mai însemnate din 
acest domeniu. La deschi
derea expoziției au partici
pat activiști ai organelor 
locale de partid și de stat, 
ingineri și tehnicieni, cer
cetători științifici, cadre di
dactice de la Institutul de 
mine din Petroșani și de 
la liceele industriale din 
Valea Jiului.

într.o concepție deosebit 
de sugestivă, expoziția în_

în 
deschis o 
expoziție 
eonsfătu- 
în care 

realiză-

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat la adunarea 

generală a oamenilor muncii de 
la întreprinderea August" 

din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi- 

~ ... România,
Consiliu- 

al Oame- 
a parti

cipat, vineri după-ami^ză, 
la adunarea generală a oa
menilor muncii de la între
prinderea „23 August" din 
Capitală.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lu
crările forului suprem de 
conducere muncitorească al 
acestei mari unități indus
triale — precedată de o 
rodnică vizită de lucru, e_ 
fectuată aici cu o zi îna
inte — a pus pregnant în 
lumină preocuparea stator
nică â secretarului general 
al partidului de a cunoaște 
direct, îndeaproape, mun
ca oamenilor, de a se în- 
tîlni cu ei șl a decide îm
preună, pe baza experien
ței acumulate, a rezultate
lor înregistrate și a posibi
lităților existente, măsurile 
ce se impun pentru asigu
rarea îndeplinirii planului 
de producție la toți indi
catorii, obținerii unei ca
lități noi, a unej eficiențe 
sporite în toate domeniile 
de activitate — obiective 
prioritare ale actualului 
cincinal.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mij
locul colectivului întreprin
derii „23 August", puter
nic detașament al clasei 
muncitoare — clasa con
ducătoare a societății 
noastre socialiste — a pri
lejuit, și de această dată, 
o vibrantă reafirmare a 
sentimentelor de dragoste 
fierbinte și profundă gre

cii Socialiste 
președintele 
Iu, Național 
nilor Muncii,

țuire nutrite de oamenii 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de întregul 
popor, față de conducătorul 
iubit și stimat al partidu
lui și statului.

Cu aceste calde sentimen
te a fost întîmpinat secre
tarul general al partidului 

la sosirea în impunătoarea 
sală a clubului întreprin- 

. derii. unde s-a desfășurat 
adunarea.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Comitetului sindi
catului întreprinderii . „23 
August", în numele tuturor 
celor ce muncesc în aceas
tă puternică întreprindere 
constructoare de mașini, a 
rugat pe secretarul gene
ral al partidului să pri
mească expresia celor mai 
vii mulțumiri pentru cins
tea ce le-a fost acordată 
de a fi din nou prezent 
în mijlocul lor la acest im
portant forum al democra
ției muncitorești.

în continuare, s-au ales 
comisiile de ' 
fost aprobată ordinea de 
zi. S-a trecut 
generale.

Dînd glas .dorinței una
nime a participanților, pre
ședintele comitetului sindi
catului a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîn- 
tul la adunare.

Primit cu nemărginită 
dragoste și stimă, într.o 
atmosferă de mare însufle
țire, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

lucru și a

la discuțiile

(Cuvîntarea se va da pu^ 
blicității).

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu viu interes, cu 
deplină satisfacție și apro
bare de participant!, fiind 
subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu puternice aplauze, 
urale și ovații. Sînt momen
te de înaltă semnificație ca
re reafirmă cu tărie voința 
acestui puternic detașament 
muncitoresc, a întregii 
noastre clase muncitoare, a 
întregii noastre națiuni, de 
a urma cu neclintit devota
ment partidul, pe secretarul 
său general, pe drumul de 
luptă și glorie al edificării 
socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Cei prezenți dau, de ase-i 
menea, expresie hotărîrii de 
a transpune în fapte orien
tările și indicațiile secreta
rului general al partidului, 
hotărîrile și sarcinile sta
bilite de recentele ședințe 
ale Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C, al P.C.R., 
să acționeze cu toată ener
gia, priceperea și răspunde
rea pentru realizarea e- 
xemplară a prevederilor de 
plan pe 1981, pentru înfăp
tuirea obiectivelor actua
lului cincinal, să contribuie 
cu întreaga energie și ca
pacitate creatoare la ridica
rea României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de pro_ 
greș și civilizație. >

★
Adunarea generală a a- 

probat, apoi, documentele 
ordinii de zi și a ales re
prezentanții oamenilor mun
cii în consiliul oamenilor 
muncii, delegații pentru 
cel de-al Il-Iea Congres al 
consiliilor oamenilor mun
cii.

E-

Temeiuri pentru noi realizări 
în reducerea cheltuielilor materiale

In contextul 
activității de 
recuperare, re_ 

condiționare 
refolosire 

materiale- 
colecti- 

I. M. Lu_ 
a atins 

1980 la

<

și 
a 
lor, 
vul 
peni 
în
unele capitole, 
cial la recuperarea 
turilor metalice, parame
tri stabiliți pentru anul 
1985. Prin recuperarea a 
7010 armături, din care propagandă al comitetului
1940 au fost recuperate de 
echipele de muncitori în 
afara timpului de lucru, cît 
și a 3780 cleme pentru a- 
amblarea .acestor armături,

în spe
ar mâ-

s-au redus cheltuielile ma
teriale cu 2 320 000 lei. 
Contabilul șef al minei, Ni- 
colae Gomoiu, secretar ad
junct cu problemele de

de partid, - preciza că : 
„Printr-o susținută muncă 
politică desfășurată de or
ganizația de partid, prin 
contribuția organizațiilor 
U.T.C., bilanțul colectivu
lui nostru în acțiunea de 
recuperare, recondiționare 
și refolosire a armăturilor

metalice, pie- 
se de schimb, 
ansamble și 
alte materiale 
feroase se(con- 
cretizează’ în 
aproape 10 mi_, 
lioane lei din 
care 1 050 000 
au fost plă

tiți muncitorilor pentru 
prestarea muncii în afara 
orelor de lucru".

Pornind de la faptul că 
practic nu există suban- 
sarnble care să nu poată 
fi recondiționate și refo- 
losite, cel puțin o dată, a 
fost declanșată acțiunea de 
scoatere din subteranul

Î5S5

Teodor ARVINTE

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul minei Live
zeni, deși greu încercat în 
anul care s_a încheiat da
torită greutăților provocate 
de avaria care a avut loc, 
a găsit resursele necesare 
unei mobilizări de excepție 
pentru a obține rezulta
te economice superioare 
celor înregistrate în anul 
precedent. Astfel, în anul 
1980 ș_a realizat față de 
1979 un spor de producție 
de pește 100 000 tone de 
cărbune, a fost depășit ni
velul lucrărilor de pregăti
re realizate cu 2000 ml, s-a 
obținut o productivitate 
fizică mar mare cu aproape 
200 kg cărbune pe post, 
S-au redus cheltueilile ma
teriale la 1000 Iei producție 
marfă cu 28 de lei și a îm
bunătățit indicele de cali
tate la cărbunele livrat cu 
0,5 puncte.

Cu toate aceste rezultate 
înregistrate. participanții 
Ia dezbaterile care au avut

loc în adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii (între care ii a_ 
mințim pe Mihai Apetrei, 
maistru minier, îng. Vasile 
Popescu și ing. Ignat Dane, 
ambii șefi de sectoare de 
producție, Constantin Po_ 
roșniuc și Constantin Nica,

port, nerespectarea progra
melor de revizii și repara
ții, slaba calitate a acesto
ra, nefolosirea integrală a 
timpului de lucru și nivelul 
ridicat al indisciplinei.

Criticile adresate direct 
celor vinovați de neajunsu
rile semnalate, fără a ocoli

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

mineri șefi de brigadă, ing. 
Mircea Popescu, șef sector 
aeraj, ing. Ștefan Toma, 
inginer șef electromecanic, 
Vasile Daisa, maistru mi
nier, și Constantin Nicoară, 
măsurător de gaze) au su
bliniat, așa cum a făcut.o 
și darea de seamă prezen
tată, neajunsurile manifes
tate în folosirea eficientă a 
utilajelor și instalațiilor din 
dotare, numeroasele defec
țiuni electromecanice. în 
special în fluxul de trănS-

cadrele de conducere, dar 
și propunerile concret for
mulate, au constituit un 
important punct de plecare 
pentru adoptarea măsurilor 
necesare eliminării tuturor 
neajunsurilor, a urmărilor 
avariei care a avut loc ți 
pentru crearea, condițiilor 
necesare realizării integra
le a prevederilor de plan.

Eforturile depuse în acest 
început de an de către fie
care om al muncii de la 
întreprinderea minieră Li_

vezeni s_au concretizat in 
recondiționarea, in bună 
parte, a traseelor principale 
de transport și a căilor de 
acces, în repunerea în 
funcțiune a majorității ca
pacităților de 
mobilizate în 
și în crearea, 
condiții mult 
de securitate 
subteran. Aceste 
sînt în plină desfășurare.

In urma analizelor Efec
tuate și a măsurilor stabili
te, într-un climat de anga
jare plenară, minerii de la 
Livezeni s_au hotărît să de
pășească planul producției 
de cărbune stabilit pentru 
anul 1981 cu 3000 tone și 
planul lucrărilor de deschi
dere și pregătire cu 300 ml 
în condițiile reducerii con
sumurilor de materiale, 
nergie și combustibil 
peste 150 000 lei, astfel 
cît să asigure întregii 
tivități o înaltă eficiență 
conomică. (Dorin GHEȚA)

Gest frumos

producție î- 
urma avariei 
deja, a unor 
îmbunătățite 

a muncii în 
acțiuni

e- 
cu 

în- 
ac- 

. e_

I

i

„Cu cîteva zile în ur
mă — ne-a relatat gos
podina Maria Tomescu 
din Petroșani —, am fă
cut cumpărăturile obiș
nuite în halele pieții din 
Petroșani. Nu eram nici 
distrată și nici necăjită 
și cu toate acestea am 
făcut o gafă pe care nu 
o voi uita mult timp, de 
care este legat un gest 
cu adevărat frumos 
partea unui tînăr“.

Ce. gafă a făcut M.T. ?
După ce și-a aruncat o 

privire pe revistele ex
puse la chioșcul de vîn- 
zare a presei din cadrul 
halelor și-a continuat vi
zita printre vînzătorii și 
cumpărătorii din 
Intre dialogurile purta
te de aceștia, 
feles, la un

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

dat, că cineva stri
gă pe altcineva, fără a 
se gindi măcar că era 
căutată chiar ea. Și-a 
întors totuși privirea spre 
cel ce striga. Atunci l-a 
văzut pe tînărul Marin 
Dumitrescu, muncitor la 
întreprinderea de utilaj 
minier Petroșanii venind 
spre ea cu o poșetă în 
mină.

din — Ați uitat-o lingă 
chioșcul de ziare — i-a 
spus tînărul.

într-adevăr, așa 
în poșetă, pe lingă alte 
obiecte personale, se a- 
flau bani, dar tînărul Ma
rin Dumitrescu nu și-a 
pătat cinstea. Gestul lui 
frumos i-a adus mulțu
mirile călduroase adresa
te de M. Tomescu. Le 
merită intr-adevăr. (T.V.)

era.

hale.

a în-
moment

I 
I t
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Cronica filmului cuscru

!C. ALEXANDRU

I

filmului 
și maiTribuna experienței 

înaintate

îndrumare și sprijin concret 
organizației U. T. C.

\I.U.M. Petroșani a cu
noscut și cunoaște an de 
an o dezvoltare impetuoa
să. Aiq lucrează peste 
1200 de tineri. Acest lu
cru face să sporească răs
punderea comuniștilor" fa
ță de formarea și educa
rea tinerilor uteciști — 
ne spune Nicolae Lobonț, 
secretarul adjunct al co
mitetului de partid. Infu
zia de tinerel — în pre
zent 58 ia sută din totalul 
personalului muncitor — 
impune amplificarea spri
jinului acordat organiza
țiilor U.T.C. din partea 
comitetului de partid, din 
partea comuniștilor în pri_. 
vința organizării muncii, 
a stabilirii temelor adu
nărilor generale, în duce
rea la îndeplinire a măsu
rilor și hotărîrilor pe care 
acestea Ie adoptă în adu
nările generale. Sprijinul 
concret dat de comitetul 
de partid a avut drept ur
mare îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor 
U.T.C. In prezent acestea 
își desfășoară munca, pe 
bază de programe de ac
tivități trimestriale, adu
nările generale se țin cu 
regularitate, marea majo
ritate a acestora dezb it 
probleme legate de con
tribuția tinerilor la înde
plinirea exemplară a pro
ducției fizice și nete, la 
întărirea disciplinei în 
muncă, respectarea nor
melor de etică și echitate 
socialistă, a legilor țării’*,

Tzidor Căpeț, secretar 
al comitetului U.T.C. ne 
informa că sub îndruma
rea nemijlocită a organi
zației de partid, a comu
niștilor, tinerii construc
tori de utilaj minier au 
reușit nu numai să obțină 

^realizări notabile, ci să-și

lărgească orizontul de cu
noaștere, să-și îmbunătă
țească continuu pregătirea 
profesională. In anul care 
a trecut 250 de tineri ău 
terminat cursurile de cali
ficare, iar în prezent își 
desfășoară activitatea 
practică în uzină peste 
300 de tineri de la liceul 
industrial, tineri care vor 
deveni în curînd cadre de 
nădejde ale uzinei. De 
fapt toți tinerii din între
prindere sînt cuprinși în

cursurile de perfecționare 
a pregătirii profesionale. 
Peste 200 de tineri 
completează studiile 
mînd cursurile serale 
liceul industrial din 
troșani, 
cursurile 
superior. (Institutul 
mine, alte institute ...... 
țară). La nivelul fiecărei 
organizații ” 
preocupări 
privind 
procesului 
ducerea consumurilor spe
cifice, economisirea ener
giei electrice și a com
bustibilului. Un exemplu 
concludent îl constituie 
tinerii uteciști Ion Găină, 
losif Muntean, Gheorghe 
Marc, Ion Dărăban, Au
gustin Barbu, Ionel Rus, 
Emil Tiboc care au gindit 
și confecționat 
de S.D.V._uri 
bunei desfășurări a proce
sului de fabricație a uti
lajelor 
litatea 
o

ÎȘÎ 
ur

la 
Pe- 

iar 25 urmează 
învățămîntului 

de 
din

U.T.C, există 
permanente 

îmbunătățirea 
tehnologic, re-

o serie 
necesare

miniere, Ca- 
utilajelor este 

preocupare de ca-

pății a tinerilor mecișu 
de la l.U.M.P. . Inițiativă 
„Jurnalul calității' lansa
tă de tinerii de la sșcțjă 
turnătorie a fdsț îmbrăți\ 
șată de tinerii de la toate 
secțiile de producție. În
drumați și sprijiniți per
manent de comitetul de 
partid, tinerii uteciști din 
uzină organizează anual 
concursuri pe meserii.’ In 
anul precedent, de pilda, 
tinerii Dumitru Mihai și 
Cristian Zgarbură au par
ticipat la faza finală;: pe 
țară a concursului pe me
serii unde au ocupat 
locuri fruntașe.

Paralel cu preocuparea 
pentru întărirea vieții de 
organizație, se desfășoa
ră și activitatea de pre
gătire politico-ideologică 
a tinerilor, recomandarea 
celor mai buni pentru a 
fi primiți în partid (numai 
în 1980 au fost primiți in 
partid 47 uteciști, iar în 
acest an 5 tineri). Toți 
uteciștii sînt cuprinși 
în învățămîntul politico- 
ideologic al U.T.C. 
accentul principal 
pus pe cunoașterea 
nunțită a cuvîntărilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu Ia plenarele 
din octombrie și decem
brie 1980, ca și a obiec
tivelor Congresului 
XII-lea al partidului, 
adunările generale 
organizațiilor U.T.C. 
țin expuneri educative, se ■ 
fac propuneri care privesc 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viața,’a pe
trecerii timpului liber, 
propuneri care sînt urmă
rite și materializate în 
practică.

unde 
este 

amă.

al
In

ale 
se

Cornel BUZESCU

Mătușa „grijulie <<

Etelca Horvath, din 
can, st.ada Pinului 
2.872, este o clientă 
veche a miliției din 

. litale, avînd la activ

Vul-
nr. 

mai 
loca.

____ , __ .... ___ o 
condamnare pentru înșelă
ciune. Ocupația ei este de 

■ comerciant ambulant. In 
deplasările prin municipiu 
și județ, achiziționează 
haine și alte obiecte uzate, 
pe care apoi le vinde, 
fitul său fiind de 16 la 
din preț. Dar acest profit 
crește pentru că Horvath 
Ets-Tca are „grijă'* să ceară 
mai mult atunci cind vinde 
lucrurile.

Recent a compărut, din 
nou, în fața organelor de 
miliție. Motivul ? In luna 
decembrie a anului trecut, 
a adus cu sine, din Satu 
Mare, pe un nepot, Hamzo 
Anton, de 15 ani, pe care 
îl influențează să comită 

' furturi. „Instruit" de mătu
șă, minorul începe să „ope
reze*' furind de pe sîrmele 
din fața 
soape, draperii, ■ carpete, 
pulovăre . etc. Astfel, lo
cuința Etelcăi Horvath se 
transformă într-un adevă
rat depozit din care „ne_ 
gustoreasa* începe să vin. 
dă amatorilor de chilipir.

....Cînd s-au acumulat 
probele și Etelcă Horvath a 
fost prinsă cu mîța_n

și-area n_a recunoscut că 
fi influențat nepotul să 
comită furturi.
acestuia din urmă 
însă contradictorii 
mătușii sale.,.

Portretul moral
Eteîca Horvath care (la cei 
47 de ani cîți are, a mai 
intrat in conflict cu legea 
și normele noastre de con
duită socială și morală), 
poate fi completat de ace
ia al copiilor el, născuți 
din mai multe căsătorii; 
Hamzo Editke, 29 de ani, 
este hoață de buzunare, 
Peter Alexandru, hoț 
buzunare, „specialist'*

Declarațiile 
au 

cu
fost 
ale

al lui

! CONSFĂTUIRE
! La liceele industriale 
; din Petroșani și Vulcan 
! au avut loc ier; consfă- 
; tuiri ale diriginților cla_ 
I selor a VIII_a cu pri- 
■ vire la activitatea de 
J orientare școlară și pro- 
j fesională a elevilor- 

Organizată de Inspecto
ratul școlar județean, 
această acțiune a avut 
un caracter de schimb 
de experiență în mun
ca de cunoaștere și in
fluențare a opțiunilor 
elevilor printr-o diver
sitate de metode educa
tive,

I■

1

Regizor cu o paletă 
foarte diversă, Arthur 
Hiller este din nou pre
zent pe ecranele noastre, 
de această dată cu o sa
vuroasă comedie. După 
marele succes de public 
înregistrat de filmele 
„Love Story", ..Omul din 
La Manche" și „Trans- 
america Expres", se poate 
afirma că Arthur Hiller 
are o excelentă carte de 
vizită, prin urmare este 
suficientă simpla lui pre
zență pe afiș, ca să a- 

în alb, 
peliculei

cordăm credit, 
cum s-ar zice, 
semnale de el.

Dar afișul 
„Cuscrii" este 
bogat în nume de rezo
nanță, rolurile principa
le fiind interpretate de 

'doi actori cunoscuți Pe
ter Falk și Alan Arkin.

Pornind de la un sce
nariu de mare mobilita
te Hiller impune în

Iută. în aceste condiții 
limpede că Hil er nu 

folosește tradiționala o- 
glindă ștrîmbă și cari
caturalul. Din contră, cu 
argumente specifice artei 
cinematografice ne con
vinge că realmente e cu 

spune putință ca C.J.A. să co- 
Hiller,

„Cuscrii" o viziune foar
te originală asupra con- 
cepiului de comeaie, E- 
sența acesteia este așe
zarea în prim plan a sa
tiricului vizînd prezumti
vul caracter democratic 
al modului de viață a- 
merican. Așadar, 
deloc subtextual
dacă America este țara 
posibilităților nelimitate, 
de ce ne-arn rezuma la 
o poziție exclusivistă. ca- 
ta'ogîndu-le doar pe cele 
pozitive ? De. ce n-am in
clude in șirul posibilită
ților și pe cele care ba
lansează pe muchia de 
brici a absurdului ? Cu 
voluptate, regizorul deru
lează o întîmplare plină 
de cele mai fantastice 
întorsături, care însă 
par fantastice numai pî
nă în clipa în care le 
raportăm la mai sus a- 
mintitul slogan • despre 
așa-zisa libertate abso-

laboreze frenetic cu cei 
mai neașteptați indivizi, 

Bobîrnacele lui Arthur 
Hiller sînt bine plasate, 
nimerind în plin. De un
de reiese concluzia că re
gizorul procedează cu un 
remarcabil singe rece și 
cu o premeditare și mai 
notabilă. în orice caz. 
este foarte puțin probabil 
că serviciul secret a a- 
plaudat de bucurie atunci 
cind s-d revăzut in 
„Cuscrii", un film de a- 
titudine.

Reducerea cheltuielilor 
materiale

Creația tehnico

(Urmare din pag. I)

minei a tuturor pieselor 
și subansambielor existen
te în stare de nefuncționa
re din anumite motive. Ce
le 77 stații de acționaje, 
400 scocuri metalice pentru 
transportoare și 7465 me
tri de lanț ău însemnat 
pentru colectivul minei Lu
peni importante rezerve 
revalorificate prin redarea 
lor în circuitul productiv, 
dar și dovada înțelegerii 
conținutului noului meca
nism economico-financiar, 
de autoconducere și auto- 
gestiune muncitorească. In 
aceeași ordine de idei, co- 
lec'ăvul minei Lupeni, în- 
țelegind cerințele reduce
rii consumului de cocs și 
energie de circa 30 la su
tă pentru producerea unei 
tone de oțel prin refolosi- 
rea largă a fierului vechi, 
a colectat în cursul anului 
trecut 2203 tone fier vechi, 
depășindu-și sarcina pla
nificată. Depășiri impor
tante au fost înregistrate și 
la colectarea deșeurilor de 
fontă cu 24 tone, la cupru 
cu 1 000 kg și la bronz cu 
1060 kg.

• ,,Ca efect al mecanizării, 
susținea tovarășul Marin 
Cucu, secretarul comitetu
lui de partid al minei, pon
derea cheltuielilor materia-

le ramîn armăturile, cle
mele, plasa de sîrmă și în 
mod deosebit piesele de 

. schimb, deci metalul. In 
consiliul oamenilor muncii 
această problemă a fost 
amplu dezbătută, și s-au 
luaț măsuri multiple de 
refolosire a materialelor 
fieroase, creîndu-se în a- 
cest scop condiții adecva
te. Ele vizează, în primul 
rînd, dotarea sectoarelor 
cu dispozitive pentru re- 
condiționarea armăturilor, 
a atelierului din subteran 
și de la suprafață cu ma
șini unelte care să satisfa
că maj bine gradul de pre
cizie în execuția unor pie
se de schimb. De fapt, u- 
na din măsurile stabilite 
de c.o.m care va asigura, 
practic, o mai bună recu
perare și recondiționară a 
armăturilor este tocmai 
includerea în fișa — limită 
a sectorului a consumuri
lor de armături provenite 
din recuperări și recondi- 
ționări", Prin aceste mă
turi, pe lîngă faptul că, 
mina Lupeni în acest an 
își va sj.Ori contribuția la 
reducerea importului de 
materii prime, materiale 
șî piese de schimb va asi
gura reducerea substanția
lă a cheltuielilor materia
le, cale importantă de 
rentabilizare a întreprin
derii.

■ca
(Urmare din pag. I)

fățișează caracterul de ma
să al preocupărilor în do
meniul creației tehnice și 
științifice, existente la ca
sele pionierilor și șoimilor 
patriei, în licee —■ unde se 
formează atitudinea crea
toare a elevilor— în între
prinderile și instituțiile din 
Valea Jiului. Intr.o mare 
varietate de aparate și uti
laje, mașini și instalații, în 
machete funcționale și pa
nouri comparative, prin 
diverse lucrări științifice 
este sintetizat potențialul 
de gîndire științifică și 
creație tehnică într.un 
contact nemijlocit și neîn
trerupt cu activitatea eco
nomică din care se nasc 
idei, invenții și inovații.

Organizarea expoziției în 
această perioadă de început 
al cincinalului științei și 
tehnicii, calității și eficien
ței, ilustrează ca în Valea 
Jiului există o constantă 
preocupare pentru valorifi
carea superioară a gîndini 
novatoare, creativității teh
nice, în cadrul stimulativ 
al Festivalului național 
„Cîntarea României'*, pen
tru perfecționarrea activită
ții economice și introduce
rea noului în producție.

de
.... , ... în

biciclete și motorete (15 bi
ciclete și 2 motorete „sub
tilizate"), implicat și el în 
cazul minorului Hamzo 
Anton, Peter Bela, 13 ani, 
operează în buzunarele ce
tățenilor și sertarele unită
ților comerciale. Și, tot ca 

' ■ o completare, mai jidâugăm 
că soțul recîdivisnd H.E. 

blocurilor, pro- execută, în prezent, o con
damnare.

Dosarul cazului prezentat 
mai sus, aflat în curs de 
definitivare, va fi înaintat 
instanței de judecată, legea 
urmind să-și spună cuvîh_ 
tul, pentru că nimănui nu-i 
este îngăduit să atenteze la 
integritatea morală a unui 
minor. (Gh. OLIMPIU)

I
I 
îI 
li

• PESTE 200 000 MAR- 
ȚIȘOARE au fost puse 
în vînzare în unitățile de 
artizanat, bijuterii, ga_ 
blonz și jucării-, precum și 
în toate debitele de tu
tun și chioșcurile de mă
runțișuri aparținînd de 
I.C.S.M.I, Petroșani. Deci, 

1bărbați, fiți pe fază... 
Martie se apropie.

• CABINET DE CON
SULTAȚIE JURIDICA. La

I.M. Bărbăteni a luat fi
ință un cabinet de con
sultație juridică. In afara 
acestei măsuri, menite să 
vină în sprijinul populari
zării legilor țării și clari
ficării unor probleme de 
legislație în rîndu] perso
nalului întreprinderii, pen
tru consultații de aceeași 
natură, jurisconsultul

Text și foto : 
Horia FRAȚ1LA

• FLASH. Porcul din 
imagine se simțea ne
stingherit în acest „ca
dru natural" ce putea 
fi văzut în multe locuri 
din cartierul Aeroport 
al Petroșaniului, mai 
precis pe strada Saturn 
nr. C. Deocamdată însă, 
totuț e acoperit de ză
padă. Dar se duce ea și 
zăpada asta și... porcii 
își vor reintra în „drep
turile" lor. Pînă cind 
oare ?

Deprinderii stă la dispo- • PENTRU ÎNTREȚI- 
ziția minerilor și în sala NEREA DRUMURILOR, 
de apel între schimburile La cariera de pia.ră de 

lîngă cabana Rusu, apar- 
ținînd de I.G.C.L., se fac 
amenajări pentru deschi
derea pînă la 1 Martie a 
unej noi terase de exploa
tare, în vederea produc
ției de piatră spartă pen
tru întreținerea drumurilor, 
precum și pentru nevoile 
unor șantiere. In martie 
se preconizează o produc
ție de 1500 tone piatră, ur

I și II.
! • NOI UNITĂȚI ALE

COOPERATIVEI MEȘTE
ȘUGĂREȘTI. în noile car
tiere din localitățile aflate 
în raza de activitate a co-

1 operativei „Straja" Lupeni 
se vor deschide în acest 
an 15 unități de prestații,

1 care vor totaliza o supra- 
în- față de 1800 mp.

mînd ca în lunile urmă
toare să se realizeze o 
producție dublă. Tot în 
martie, se va da in func
țiune Ta Livezeni o stație 
de concasare pentru pro
ducerea de cribluri, a„fal
ii ce.

• PASIUNI. Școala nr. 
5 din Aeroport — Petro
șani are afiliați la cercul 
„Minerul" al filateliștilor 
din Petroșani 80 de șco-

larj și pionieri. Animate- ' 
rul numeroșilor îndrăgos- I 
tiți de miniaturalele ima
gini din istoria, cultura, ’ 
știința, fauna-flora țării și I 
lumii este profesorul Mi- I 
hai Ferenczi.

I
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A mai rămas nu 
denții Institutului de 
pa la faza zonală de la Craiova (28 februarie 
tie) a Festivalului național al artei studențești, mani-, 
festăre integrată în Festivalul muncii, și creației „Cîn
tarea României". Despre, pregătirile care au loc acum. 
ne_a oferit detalii conf. unîv. dr. ing. Ionel Crăescu, 

partid din Institutul de mine.
au
la 
la 
ce 
se

• Mîine, la casa de 
tură din Hunedoara, 
loc faza județeană ă 
tivului național „Cîntarea 
României" ia care parti
cipă montaje literar-imu- 
zicale, spectacole de muzi
că și poezie, recitatori.

despre care ne. vorbeați 
a început destul de tîr- 
ziu. De ce ?
“ Datorită structurii 

anului universitar, struc
tură specifică învățămân
tului superior minier. în
că din primele zile ale 
lunii ianuarie a începtit 
sesiunea de examene, di
ferențiată pe ani de stu
diu, care s-a încheiat în 
8 februarie și continuă 
acum la anii terminali. In 
această perioadă studenții 
sînt în vacanță, dar cei 
din Petroșanj participă la 
repetiții în fiecare seară.

— Este știut, tovară
șe conferențiar, că pre
gătirea profesională, ști
ințifică, a studenților 
este sarcina dominantă 
a invățămi,ritului supe
rior minier. In institut 
sînt stimulate și 
înclinații, sportive, 
exemplu. Dar care 
coordonatele vieții 
tural-educative ?
— Această activitate 

este concentrată la clu
bul studențesc al cărui 
spațiu este încă insufi
cient pentru numărul 
studenților care participă 
la diferite cercuri. Deși 
cursurile se desfășoară

secretarul comitetului de
— In ultimele zile 

loc repetiții intense 
clubul studențesc, 
casa de cultură. Cu 
formațij Și genuri 
înscrie Institutul de mi
ne — care a avut suc
cese remarcabile în a- 
cest domeniu al educa
ției, culturii și artej la 
ediția trecută — în Fes
tivalul național „Ginta - 
rea României" ?
•— Mai întîi trebuie să 

vă spun că această pro
blemă a activității cultu
rale a fost analizată atît 
în comitetul de partid cît 
și în senat. Acum se lu
crează intens la următoa
rele genuri: un cor băr
bătesc da Facultatea de 
mine), un cor mixt (Fa
cultatea de mașini și 
instalații miniere), cine- 
club (care realizează 4 
filme), cerc foto (care are 
perspective deosebite, noi 
punîndu-ne mari speranțe 
în el), artă plastică, un 
montaj literar, o formație 
de teatru (care montea
ză piesa „Dulapul" de 
Paul Everac), obiceiul fol
cloric „Nedeia din Poia
na Muierii", recitatori, 
grup de muzică folk, so
liști, dans modern, dans 
eu temă, muzică ușoară, de dimineața pînă la ora 
brigadă artistică, un grup 21, ne preocupăm să per

manentizăm o activitate 
culturală de calitate, a- 
tractivă și eficientă. Du
pă faza zonală vom con
tinua eforturile atît pen
tru perfecționarea 
mafiilor, cît și . _ 
prezența lor în viața spi
rituală a Văii Jiului, prin 
spectacole și programe 
culturale susținute în lo
calitățile municipiului, în 
sălile de apel ale între
prinderilor miniere.

T. SPATARU J

Corul de cameră al cadrelor didactice de la școala papulară de artă și 
școala de muzică din Petroșani. I'oto: Șt. NEMEUSEK

O estradă muncitorească în 
absolută Ia Petrila

alte 
de 

sînt 
cul-

• Artistul plastic ama
tor Ladislau Schmidt își 
continuă activitatea de 
creație într-un ritm alert. 
De curîrid, ne spunea el, a 
terminat la sediu! 
I.A.C.C.V.J. (fostă sală a 
teatrului) lucrarea intitu
lată „Omul și tehnica nouă 
în minerit" și a început o 
alta, de dimensiuni mari, 
în tehnica basoreliefului, 
la clubul muncitoresc din 
Petrila. Se intitulează „Iz
vorul vieții". și este inspi
rată, ca cea mai mare par
te a lucrărilor lui, din mi
neritul Văii Jiului.

se vor- 
o viață 

abia

de satiră și umor. In a- 
ceastă activitate sînt in
tegrați cîteva șute de 
studenți îndrumați de 
oameni cunoscuți pentru 
calitățile de instruirie: 
Vladimir Ureche, Nicolae 
Gherghe, prof. Gheorghe 
Popa,_ Gheorghe Negra- 
ru, Nicolae Zăblău.

— Deși printre stu
denții Institutului de 
mine sînt mulți care au 
talent, activitatea de 
pregătire a formațiilor

i for-
pentru

premieră
Sufletul e bun Ia toate... 

inițiativele. Mai ales cînd 
îl pui în săvîrșirea unui 
eveniment cultural; și as
ta fiindcă o ispravă artis
tică nu se face decît din 
suflet și cu suflet.

Pînă nu de mult 
bea că Petrila are 
culturală anodină,
pîlpîind de cîțiva ani buni. 
Un cor, două, muzică u- 
șoară, o fanfară. Vocj mai 
mult sau mai puțin auto
rizate dădeau vină întîi de 
toate pe mină, pe indife
rentismul conducerii ei fa
ță de activitatea culturală. 

Fataliștii profețeau vremuri 
și mai sumbre, fără a le 
trece prin gind că doi-trei 
sufletiști, îndrăzneți și prl- 
cepuți vor inocula „micro
bul" cultural în... preocu
pările zilnice ale celor din 
Petrila, Primii, instruc'.ori 
de formații artistice s-au 
înconjurat la rîndu-le de 
alți sufletiști, membrii a- 
cestor formații. In jurul

dirijorului Vladimir Ure
che se strings iarăși corul 
„Freamătul adîncului"... 
fremătînd de ambiții mari 
pentru etapele superioare 
ale „Cîritării României". La 
fel stau lucrurile și cu tea
trul muncitoresc. In jurul 
instructorului Daniel Bor- 
eea au apărut tinerii din
grupul satiric al minei și nească mobilizarea și par- 
dintre ej s-a născut ideea 
înființării une; estrade 
muncitorești. Ineditul ini
țiativei a sensibilizat și la 
mină pe cine trebuia, ast
fel încît a fost acordat un

tivul artistic al estradei.
Au urmat perioada de 

repetiții, alergătură după 
costume, decoruri, necazuri 
de tot felul in participa
rea la repetiții. O bună 
parte din greutăți au fost 
depășite. Dar ar fi nefast 
ca pe maj departe nu toți 
factorii implicați să înles-

ticiparea la repetiții a ar
tiștilor amatori, să facili
teze organizarea unor spec
tacole din care n-ar lipsi 
sarea și piperul. In activi
tatea estradei toate zilele

necesar sprijin material și trebuie să fie faste pentru 
moral. Și, iată, orașul Pe
trila în pragul unei premie
re absolute — o estradă 
muncitorească. Din grupul 
satiric al minei, din briga
da artistică a preparației, 
din tineri de la alte între
prinderi și instituții din 
oraș, s-a închegat colec-

ă-și manifesta valențele e- 
ducațive și 
pregnante.

Săptămîna 
fi invitați la
fi păcat să nu favorizăm 
izbucnirea noului !

spectaculare

ce vine vom 
premieră. Ar

Ioan I. LASCU

16 Februarie

« Integrarea filmului 
în activitatea educativă

Cinematograful „Uni
rea" din Petroșani s-a 
remarcat în viața cultu
rală prin organizarea u- 
nor manifestări diverse, 
care evidențiază o preo
cupare sistematică de in
tegrare a filmului în ac
tivitatea educativă. Efi
ciența acestei orientări mul la necesitățile și spe_ 
se concretizează într-un cificul muncii de ' aici, 
succes recent: locul I în Astfel ne-am deplasat cu 
anul trecut în întrecerea aparatura portabilă în 
socialistă din cadrul In- șăljle de apel, întreprin- 
treprinderii cinematogra- deri și instituții, unde, 
fice județene. Responsa- r _ ___
bilui cinematografului, documentare chiar și ar- . . _ ___ ___ _
prof. Ion Dulămiță, ne-a tistice, am organizat sim- Pe măsura posibilităților 

. . ... __ » pe
măsura muncii eroice a 
acestor oameni minunați 
ai adîncului. Pînă atunci, 
însă, vă invit săptămîna 
viitoare la cîteva întîl- 
niri interesante între oa
menii muncii din Valea 
Jiului și prof. Ion Blen- 
dea, directorul casei me
moriale „Constantin 
Brancuși" din Hobița — 
Gorj, prilejuite de ani
versarea a 105 ani de la 
nașterea întemeietorului 
sculpturii moderne. Vom 
prezenta și filmul docu
mentar „Constantin Brân- 
cuși“.

noțiunea, accentuîndu-i proporție dg 102,5 ia su- 
dimensiunea instructivă, tă. S-au organizat 316 ac- 
de îmbogățire a cunoș- țiuni cultural-educative, 
tințelor. Cunoscînd toate cu participarea unui nu. 
acestea, pornind și de la măr de 103 418 spectatori 
faptul că filmul, pe lin- de toate vîrstele. La a- 
gă funcția informativă, 
are și una f6-mâțivă, am 
căutat să adaptăm fil-

ceștia nu se includ cei 
care au vizionat filme de 
protecția muncii, numă
rul acestora fiind de 
peste 39 000,

— Ce proiecte pentru 
acest an s-au conturat 
piuă acum ?

—,, uiiviv,, •— Visez de multă vre-
pe marginea unor filme me un cinematograf mo- 

•_ dern cu o sală cochetă,

• Teatrul Național din 
Craiova prezintă mîinne 
(ora 19) în sala Casei de 
cultură din Petroșani un 
spectacol cu piesa «A treia 
țeapă" de Marin Sorescu.

• Duminică (la ora 9) 
Va avea loc faza județeană, 
zona Valea Jiului, a olim
piadei școlare la disciplfa 
nele ; matematică, chimie, 
geografie, limbi moderne, 
istorie, științe sociale. A- 
ceastă manifestare se va 
desfășura la Școala gene
rală nr. 1 (matematică și 
geografie) și Liceul indus
trial ‘ •
lalte

din Petroșani (cele- 
diseipline).

In această perioadă 
în plină desfășuraresînt ... .

fazele pe clasă ale con
cursurilor pe meserii la 
care participă sute de elevj 
din liceele industriale., In
tre 15—20 februarie vor 
avea loc etapele pe școală.

vorbit despre experiența 
dobîndită, despre meto
dele și formele care con
tribuie la diversificarea 
activității din această 
instituție de cultură.

— Noțiunea de „diver
tisment" și_a schimbat 
substanțial conținutul, nu 
mai vizează aspectul gra
tuit, superficial, al unei 
consumări oarecare a 
timpului liber în compa
nia celei de-a șaptea ar
tă. Indiscutabil, o ponde
re apreciabilă a intere
sului față de creația ci
nematografică revine așa- 
zisei distracții, dar creș
terea nivelului de cunoaș
tere și civilizație a mo
dificat structural însăși

pozioane, montaje litera- de aici și mai ales 
re, medalioane, șezători 
literare și procese cine
matografice. zi fost o i- 
nițiătivă inspirată, majo
ritatea acțiunilor noastre 
bucurîndu-se de Un 
interes.

— Ce rezultate ați 
ținut anul trecut ?

— Din totalul
426 760 spectator; reali
zați la toate categoriile 
de filme, un număr de 
177 968 au vizionat filme 
artistice și de scurt me
traj românești, ceea ce 
reprezintă o pondere de 
41,8 la sută. Planul va
loric a fost îndeplinit în 
proporție de 103,4 la sută, 
iar cel de spectatori în

mai aude încă chemarea sirenei, 
un strigăt de clopot de bronz 

peste timp, 
ora dreptății și a plinii,

Se mai aude încă glasul mulțimii grăbite
și pasul adine incrustat 
in pietre ostenite de neguri,
Se mai aude încă plîngînd un copil, 
a foame și-a strigăt de mamă, 
înțr-un februarie închis în durere. 
Se mai aud bravii noștri bunici și părinți 
prăvălind porțile fabricii 
cu zgomot de lanțuri.
Și, ca o Griviță străbună,
Grivița nouă le stă la picioare, 
iar în văzduh strigătul sirenei 
se mai aude ca tin fîlfîit de aripi 

spre soare.

Rada EMIL, student anul V

Bătrîn miner ’
Era bătrîn, își potrivea cuvîntul 
într-o vorbire caldă și-nțeleaptă ; 
ne povestea c-au stăpînit pămîntul 
ortacii săi, cu faptă lîngă faptă. 
Scoteau cărbune folosind puterea, 
nici nu visau complexe și combine; 
privea spre mine și simțeam cum mierea 
din bunătate înspre noi tot vine. 
Pe față vremea riduri îi săpase 
și cînd zimbea își dezvelea un suflet ; 
a fosț mai greu și sărăcie-n case... 
se îndoise-n gheboșatul umblet! 
Spunea că Va veni pînă la mină, 
unde lucrau nepoți; săi, minerii ; 
nu ne credea că-n fronturi e lumină, 
și că-n mașină-s cheile puterii.
Și a venit ; ne.am strîns cu toții roată, 
el de mirare lăcrima și spuse 
că ar lucra din nou, ca să mai scoată 
cărbunele din amintiri apuse.

Ioan Dan BALAN

nițiătivă inspirată, majo_

real
ob_

de

T. POPESCU

i
(

VASILE MANOLE, Vul
can: Pentru a ana adresa 
care ne-o /solicitați. '.: este 
.mult mai simplu să o ce
reți de la cea; mai apro
piată librărie din oraș.

AUREL POPA, Vulcan: 
Poezia dv. impresionează 
prin sinceritatea șt spon
taneitatea cu care expri
mați sentimentele patrioti
ce. N-am publicat-o deoa
rece am primit-o prea târ
ziu, ceea ce trebuie să vă 
îndemne la continuarea în
cercărilor lirice pe care 
e bine să le prezentați mai 
întîi la cenaclul literar din 
oraș.

CONSTANTIN GABArA, 
Lupeni : Am reținut doar 
poemul despre mineri.

paginii
MAIER CLAUDIA si 

MIMAIȚA DOLCA, Vil. 
can : Sînt frumoase inten
țiile însă pînă la poezie... 
e o cale atît de lungă. In 
școlile în care învățați ar 
trebui să fie și cercuri li
terare în care să vă exer
sați înclinațiile.

UN GRUP DE TINERI
DIN PETRILA: Școala ab
solvită (nr. 6 Petrila) are 
obligația legală să vă e- 
libereze certificatele ne
cesare. In ce ne privește, 
problema am fi rezolvat-o 
mai repede dacă vă scriați 
și numele pentru a ptțiea 
verifica. Și încă ceva : du
pă absolvirea a 10 clase

CURECIIERIU,
vă 
că 
cî- 
Ele 

O 
cu

este greu de înțeles cum 
un tinăr poate scrie „ni-lea 
(terminai)1...

ELENA
Petrila: Nu trebuie să 
neliniștiți pentru 
n-ați primit răspuns la 
teva încercări poetice, 
sînt, totuși, încercări, 
poezie este creată nu
scopul clar de a fi publi
cată undeva. Aveți și ver
suri cu imagini frumoase 
(„Am alergat prin lunca 
vremii, / să-ți aud nume
le..."). Profesorul de lim
ba română vă cunoaște pa
siunea ? La un cenaclu li
terar ați fost?

STEJĂREL IONESCU,
Deva : Poezia nu este doar 
un joc cu cuvintele, ci 
trebuie să aibă și un sens.
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Convorbiri rotnâno-sovietice
MOSCOVA 13 — Trimi

sul Agerpres, I. Dumitrașeu, 
transmite: Tovarășul Cor
nel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior 
și cooperării economice 
internaționale, a avut 
la Moscova convorbiri cu 
N. V. Talizin, vicepreședin_ 
te al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Patoli- 
cev, ministrul comerțului 
exterior, cu N. D. Komarov, 
prim adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum 
și cu S. A. Skacikov, pre
ședinte al Comitetului de 
Stat pentru relații economi
ce externe al U.R.S.S.

In spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîl- 
nirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co

Congresul P.C. din Israel
TEL AVIV 13 (Agerpres).

— Joi au continuat lu
crările celui de-al XIX-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Israel, fiind 
luate în dezbatere proble
me politice Și organizato
rice. în aceeași zi, a luat 
cuvîntul conducătorul de
legației P.C.R. la congres, 
tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Co-

R.P. CHINEZĂ

A intrat în funcțiune 
primul mare reactor 

atomic
BEIJING 13 (Agerpres).

— Primul mare reactor a- 
tomic chinez de cercetare 
și încercări de flux înalt 
cu o putere termică de 
125 MW a intrat în func
țiune în partea de sud- 
vest a Chinei — informea
ză agenția China Nouă. 
Primele date privind mo
dul de funcționare sînt sa
tisfăcătoare. Parametrii 
principali corespund stan
dardelor, iar instalația este 
sigură. „China este de a- 
cum încolo capabilă să 
conceapă, să proiecteze și 
să construiască în mod in
dependent centrale nucle
are" — a declarat unul 
dintre specialiștii angajați 
în construirea reactorului, 
menționat de agenția citată.

In decurs de numai cîteva 
luni, aripa stingă a Partidu
lui Laburist din Marea 
Britanie a înregistrat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
o victorie „răsunătoare", 
cum o califică agenția 
Reuter, în confruntarea sa 
cu aripa dreaptă din sinul 
partidului. Și aceasta. în_ 
tr_o luptă ale cărei mize nu 
sînt de o simplă importan
ță tactică, ci au o semni
ficație strategica.

Desemnat pînă în prezent 
de grupul parlamentar la
burist cu o „orientare pre
dominantă de centru- 
dreapta*, liderul partidului 
va fi de-acum înainte ales 
de un colegiu. în care sin
dicatele dispun de 40 ia 
sută din voturi, organiza
țiile locale ale partidului 
— de 30 la sută, iar grupul 
parlamentar — de 30 la 
sută. Adăugată programu
lui politic adoptat la Con
gresul anual din septembrie 
1980, un alt succes al stîn_ 
gii, care prevede, printre 
altele, naționalizarea celor

munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în cadrul 
convorbirilor au fost exa
minate noi căi și posibili
tăți de creștere a schimbu
rilor comerciale, de lărgire 
și diversificare a colaboră
rii economice bilaterale, a 
specializării și cooperării 
în producție. X

ir
La 13 februarie, a fost 

semnat la Moscova, Proto
colul privind schimburile 
de mărfuri și plățile dintre 
România și U.R.S.S, pe a_ 
nul 1981, care prevede 
creșterea în continuare a 
volumului schimburilor e- 
conomice româno-sovie- 

tice.

miletului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., care a 
adresat în numele Parti
dului Comunist Român, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
un cald și tovărășesc sa
lut împreună cu urări de 
succes deplin lucrărilor ce
lui de-al XIX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din Israel.

ÎNTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Reykjavik, minis
trul afacerilor externe al 
Islandei, Olafur Johannes- 
son, s_a pronunțat în fa
voarea unor măsuri energi
ce în interesul procesului 
de destindere. El a lansat 
poporului islandez apelul 
de a milita activ pentru 
stoparea cursei înarmări
lor, în special a producției 
armelor de distrugere în 
masă. „O escaladare a 
cursei înarmărilor — a 
spus Johannesson — n-,ar 
putea duce decît la o ca
tastrofă". Pe de altă parte, 
președintele grupului par
lamentar al Alianței Popu
lare, Olafur Grimsson, a 
protestat împotriva extin
derii bazei aeriene a S.U.A. 
de la Heflavik, de pe te_ 
rioriul Islandei. La Hefla
vik se amenajează trei noi 
hangare pentru avioane de 
luptă de tip „Phanton". ca
re urmează să fie termi
nate pînă în 1982.

LA BAMAKO s-au în
cheiat lucrările primului 

Economie și politică
mai importante sectoare 
ale economiei, dezarmarea 
nucleară unilaterală a Ma
rii Britanii, restrîngerea ro
lului militar al țării în lu
me, această hotărîre . „va 
determina, fără îndoială, o 
transformare radicală a 
laburismului, intr-un partid 
din ce în ce mai socialist, 
în timp ce pînă acum el 
rW.W.-.WA'A'.V.V.V/.W.V.'.V/AV/.'.'.'AW.W,

Comentariu extern

își menținuse vocația de 
partid social-democrat1' — 
scrie agenția France Presse,

Or, implicațiile unei ase
menea transformări pentru 
întregul sistem politic bri
tanic sînt clare și, dacă 
stînga laburistă va reuși 
să-și mențină pozițiile 
cîștigate, ne aflăm realmen
te -- cum scrie AFP — in 
fața unei „cotituri istorice 
în Marea Britanie".

Sistemul parlamentar bri
tanic se bazează în esență 
pe existența, unei majorități

încheierea lucrărilor Conferinței 
ministeriale a țărilor nealiniate
DELHI 13 (Agerpres). — 

La Delhi s_a încheiat vi
neri Conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor neali
niate.

In ședința plenară finală 
a fost adoptată o declara
ție cu privire la proble
mele politice și economice 
ale lumii contemporane. 
La Conferința s-a hotărît ca 
cea de-a VII-a reuniune la 
nivel înalt a țărilor neali
niate sâ aibă loc în peri
oada 6—10 septembrie 1982 
la Bagdad. ,.i 1

ir
DELIII 13 (Agerpres). — 

Trimisul Agerpres, Florea 
Țuiu, transmite : Șeful de
legației române la Confe
rința . ministerială a țări
lor nealiniate, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al minis

Delicvența juvenilă
TOKIO 13 (Agerpres). — 

Delincvența juvenilă a cres
cut anul trecut în Japonia 
la cifra record de 166 000 
de cazuri — ceea ce re
prezintă 40 la sută — pro
cent record — din totalul 
infracțiunilor comise în 
1980 în această țară 
(392 000). Potriyit unui ra
port al Agenției naționale 
a poliției, la toate catego
riile de infracțiuni s-au

Congres extraordinar al 
partidului Uniunea Demo
crată a Poporului Maliasr 
(U.D.P.M.) — partid de gu_ 
vernămînt. Au fost adop
tate o serie de rezoluții 
prin care se aduc modifi
cări statutului și regula
mentului de funcționare 
internă ale partidului, pre
cum și legii electorale și 
Constituției țării. Aceste 
modificări vizează întări
rea rolului conducător al 
partidului în societatea ma- 
liană, sporirea rîndurilor 
U.D.P.M., creșterea dina
mismului activității sale 
și lărgirea baze; democra
tice a partidului.

IN 1980 tribunalele re
gimului rasist din R.S.A. 
au pronunțat 170 de con
damnări la moarte — lu

absolute a unui partid în 
Camera Comunelor. O de
plasare permanentizată spre 
stînga în sinul Partidului 
Laburist este de natură să 
pună definitiv capăt aces
tui sistem politic, în care, 
de 60 de ani, laburiștii și 
conservatorii s_au aflat al
ternativ la conducerea ță
rii. Intr_o atare situație, 

mișcarea laburistă nu va 
mai putea fi „alternativa na
turală" a conservatorilor, 
deoarece deosebirea dintre 
orientările lor va fi atît 
de radicală, ineît alternarea 
lor la guvern ar însemna să 
se arunce țara dintr.o ex
tremă într-alta. De altfel, 
Partidul Conservator însuși 
a cunoscut, odată cu pre
luarea conducerii țării, o 
puternică deplasare spre 
dreapta, inițiind un program 
economico-social și politic 
clasic capitalist.

trului afacerilor externe, 
s-a întilnit cu miniștrii de 
externe și alți șefi de de
legații prezente Ia confe
rință din Angola, Arabia 
Saudită, Austria, Columbia, 
Egipt, Elveția, Finlanda, 
Gabon, Guyana, Liban, 
Mexic, Mozambic, Suedia, 
și Zimbabwe, precum și 
din partea Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei și Organizației Popo
rului din Africa de Sud- 
Vest.

în cursul acestor întîlniri 
au fost discutate aspecte 
ale raporturilor bilaterale, 
precum și probleme in
ternaționale de interes co
mun aflate în intenția 
participanților Ia confe
rință.

la o cifră record
înregistrat creșteri în ce 
privește delincventa în 
rîndul tinerilor: violență, 
atacuri la persoană, furt, 
jafuri și incendieri volun
tare. Totodată, se mențio
nează că 678 de tineri și-au 
puș capăt zilelor, lipsiți de 
curajul de a înfrunta di
ficultățile și avatarurile pe 
care le -oferă" societatea -r-srf de consum.

ate împotriva unor sud_a- 
fricani de culoare — care 
au și fost executate — se 
arată într-Un raport al 
ministrului justiției publi
cat la Pretoria. Majoritatea 
celor condamnați la moar
te în baza acuzațiilor fal
se de crime de înaltă tră
dare au fost deținuți poli
tici.

PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, Spyros Kyprianou, 
care se află intr-o vizită 
oficială la Bonn, a avut 
vineri o întîlnire cu pre
ședintele R.F. Germania, 
Karl Carstens. în aceeași 
zi, el a început convorbirile 
cu cancelarul federal Hel
mut Schmidt și cu minis
trul afacerilor externe al 
R.F.G., Hans-Dietrich Gens
cher, în legătură cu posi
bilitățile de soluționare a 
probleme; cipriote. Agen
ția D.P.A. menționează că 
au fost, de asemenea, lu
ate în discuție relațiile e- 
conomice și comerciale din
tre cele două țări.

A face anticipații asupra 
modului cum vor evolua lu
crurile, a te întreba dacă, 
de pildă, deplasarea spre 
stînga din sinul mișcării la
buriste este și durabilă și 
autentică sau ține și ea nu
mai de jocul politic, este 
de domeniul speculației ha
zardate. Ceea ce este însă 
certitudine este faptul că 
toate aceste frămîntări, ar
doarea și patima cu care se 
desfășoară dezbaterea poli
tică din Marea Britanie a_ 
testă adîncimea la care se 
propagă efectele crizei e- 
conomice prin care trece 
societatea capitalistă brita
nică și, în general, occi
dentală. Pentru că nu în
clinațiile subiective ale li
derilor conservatori sau 
laburiști, oricare ar fi ele, 
au dus la aceste frămîntări, 
care riscă însăși destrăma
rea unor structuri politice 
atît de vechi. Ele au fost 
în realitate .declanșate de 
criza economică, ce se do
vedește astfel a fi o pro
fundă criză structurală, și 
nu un trecător dezechilibru.

mia
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pilotul; Repu
blica: Ultima noapte de 
dragoste, I—II; Unirea: 
Cuscrii.

LONEA : Un ostatic
5 în plus.

ANINOASA : Priete
nii mei, indienii.

VULCAN — Luceafă
rul: Micuța Mo, I—II;

LUPENI — Cultural: 
Pe aripile vîntului, I——II. 
Muncitoresc : Proba fo
cului și apei.

URICANI: Șaua de 
argint.

TV

9,00 Olimpiada școlară.
9,15 Curs de limba 

spaniolă.
9,35 Curs de limba 

franceză.
9,55 Film artistic : „Un 

vis împlinit". Pro

întreprinderea de reparații și 
întreținere a utilajului minier 

Petroșani 
încadrează:

— muncitori calificați în meseriile de 
electricieni electroniști, categoriile 3-6, ca
re au domiciliul în municipiul Petroșani.

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 completată cu Legea 4/1978.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire al 
I.R.I.U.M. Petroșani, strada Republicii nr. 7 
Petroșani, telefon 43962. »

Oficiul de gospodărire 
a apelor Hunedoara-Deva 
încadrează in muncă, pentru sediul din

Valea Jiului, următorul personal :
— 15 agenți hidrotehnici
— 5 mineri suprafață

— 1 revizor tehnic auto.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii din Deva, strada A. Vlaicu nr. 25, 
telefon 15445, zilnic, între orele 7—15.

Mica publicitate
CU prilejul aniversării 

zilei de naștere (45 ani) fa
milia Herța Aurel din 
Constanța, transmite lui 
Ionașcu Lazăr, maistru la 
Uzina electrică Paroșeni, 
multă sănătate, fericire și 
tradiționalul „La mulți ani!"

VÎND apartament, car
tier Dacia bloc 29 scara G 
ap. 21, etaj III Deva, ju
dețul Hunedoara.

SCHIMB garsonieră con
fort I sporit, Petrila, stra
da 8 Martie bloc 33 ap. 83 
cu similar Petroșani sau 

ducție a studiouri- ; 
lor din S.U.A.

11,25 Poezia română. • 
începuturile poe- j 
ziei românești (II). !

12,00 Concert educativ. ț 
Filarmonica „Ba- i 
natul" din Timi- ; 
șoara (I). î

13,00 Mozaic cultural- i 
artistic-sportiv. :
— La ora 17,00 — ș
transmisiune di- i
rectă de la sala :
Floreasca: derbiul ■
campionatului na_ i
țional de volei ;

■masculin, Steaua i
— Dinâmo. '

18,35 Săptămîna polîtî- ;
că.. j

18,50 1001 de seri. i
19.00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin ța- | 

ra mea. Azi, ju- • 
dețui Prahova,

19,40 Teleenciclopedia.
20.25 Film artistic: „Co

loana a 'cincea'.
Premieră pe țară. 
Producție a studio
urilor americane.

22,05 Telejurnal. Sport.
22.25 întîlnire în platou.

apartament două camere. 
(148)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șușman 
Jenica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(147)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șușman 
Irina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(146)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dănilă 
Pavel, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (149)
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