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Un adevăr cu valoare de comandament

pentru activitatea minieră de fiecare zi :

COCSUL Șl ENERGIA 
se obțin din CĂRBUNE, nu din steril!

Este un adevăr arhi
cunoscut, că prin carac
teristicile sale superioare, 
îndeosebi prin puterea sa 
calorică ridicată, cărbune
le din Valea Jiului este 
(Ttsmat să satisfacă o ce
rință prioritară a econo
miei, să asigure baza de 
materii prime pentru in
dustriile de vîrf ale tă
rii —- industria siderurgi
că și energetică. Valea 
Jiului trebuie să asigure 
an de an o cantitate spo
rită de cărbune cocsifica- 
bil. astfel ca in 1990, ne
voile siderurgiei româ
nești să fie acoperite în 
proporție de cel puțin 80 
la sută de cărbune cocsi- 
ficabi! produs de minele 
Vă i Jiului.

Dai- atît cocsul, cit și e- 
nergia se produc din ma
sa minieră utilă, deci din 
cărbune. Din steril nu se 
poate fabrica nici, cocs 
metalurgic, cu steril nu 
funcționează nici cazane- 
le termocentralelor. Și, 

■'r

cu toate strădaniile pre
paratorilor, dintr-o masă 
minieră supusă prepară
rii în care ponderea <-> re- 
pezintă sterilul, nu se pot 
livra sortimentele de căr
bune — în cantitatea și 
calitatea prevăzută — pen
tru cocsificare și pentru 
nevoile energetice. Iată 
de ce realizarea produc
ției de cărbune în condi
țiile de calitate prevăzu
te, adică in limitele conți
nutului de cenușă și umi
ditate stabilite de norme
le interne, constituie un 
comandament major. Or. 
ultimele date ce ni le-a 
furnizat laboratorul C.T.C. 
din cadrul combinatului 
denotă, dimpotrivă, o în
răutățire a calității căr
bunelui brut extras, ceea 
ce pune sub semnul în
trebării realizarea planu
lui la sortimentele supe
rioare de cărbune. dar, 
totodată, și consistentă 
acțiunilor întreprinse în 
cadrul unor unități mi

niere pentru reducerea 
conținutului de sterii al 
producției extrase. Bu
năoară, în luna trecută, 
doar două unități, minele 
Paroșeni și Dilja, s-au în
cadrat în norma admisă 
de cenușă. Celelalte, si în
deosebi minele Bărbăteni. 
cariera Cîmpu lui Neag. 
Aninoasa. Lonea, Live- 
zeni au depășiri mari la 
conținutul de cenușă al 
producției livrate. Și-au 
înrăutățit situația în ulti
ma lună la calitate si mi
nele Lupeni și Uricani. 
Urmare a inconsecvenței 
pentru reducerea conți
nutului de steril al pro
ducției extrase, de la în
ceputul anului unitățile 
combinatului au fost pe
nalizate cu 268 -fOO tone 
cărbune, ceea ce echiva
lează valoric cu peste
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Vulcan — sub seninul înnoirilor edilițar-urbanis lice.

In înțîmpfnarea 
măreței sărbători

I.M. URICANI

Record la marele complex
Ieri, telefonic, de |a dis

pecerul din schimbul I al 
I.M. Uricani, Io(l Bolea, 
ni s a transmis o veste de 
răsunet : a fost înregistrat 
un nou record de produc
ție in abatajul din straie

a Eliberării pa triei
Avansări superioare 

prevederilor 
Ia investițiile ini taiere

Sectorul de investiții depășit sarcinile de plan.
condus de ing. Ion Iforto- 
pan de la I.M. Livezeni a 

le 17-18, în care funcțio
nează marele complex me
canizat intrat de curînd in 
exploatare. In ziua de 11 
august, prin -tăierea a do
uă fișii și jumătate, briga
da condusă de Ilie Amo- 
răriței a extras de aici 
1125 de tone cărbune, cu 
o productivitate a muncii 
de 22,5 tone pe post. Pla
nul minei a fost depășit 
in aceeași zi cu 766 tone 
de cărbune cocsificabil.

Noi apartamente
Constructorii din cadrul 

Grupului de șantiere Pe
troșani ai -T.C.H. rapor
tează in cinstea marii săr
bători a eliberării patriei 
un frumos buchet de suc
cese. Ei au predat 30 de 
apartamente în blocul 38 
la Petrila si 206 aparta

de la-începutui anului pî- 
nă in prezent cu peste 280 
metri liniari. La aceste de
pășiri au adus o contribu
ție substanțială minerii 
Viorel Ursescu. Vasile 
Lung, Istvan Vass și Mi
hai Asztalos. din brigada 
condusă de Gheorghe Lăț
eam Productivitatea mun
cii a fost depășită în a- 
ceeași brigadă cu 0,7 mc 
pe post, ceeg. ce a condus 
la o înaintare suplimenta
ră de 80 metri liniari. A
lături de această forma
ție. printre fruntașele sec
torului se numără și bri
gada condusă de Mircea 
Secrjeru care & depășit 
planul cu 40 ja sută Pe 
primele șapte luni.

mente în Petroșani. La 
Vulcan și Lupeni au fost 
predate, de asemenea, 90 
apartamente.

Constructorii grupului 
sînt hotărîți să finalizeze 
la termen și de bună cali
tate apartamentele plani
ficate pentru 1981. (V.S.)

Brigada condusă de Pavel Bujor — o formație reprezentativă a minei Lu- 
P ni. In imagine, brigadierul împreună cu ortacii \ «sile Oprea, Vasile Ailin- 
cu, Dumitru Negură, Alexandru Tofănel si Petre Bariton.

Foto : N. ȘTEFAN

Organizațiile U.T.C. și de sindicat 
au obligații exprese în educarea 

tinerei generațiiîn obiectiv, la I.M. Paroșeni

Dezvoltarea
Cum e si firesc, parti- 

cipanțij la dezbaterile a- 
dunărij generale a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Paro
șeni au insistat asupra 
căilor de acțiune necesare 
de urmat pentru ca acti
vitatea în Semestrul II să 
se desfășoare la cote noi, 
calitativ superioare, pen
tru realizarea exemplară 
a sarcinilor la producția 
fizică de cărbune și la 
ceilalți indicatori tehnico- 
economici. In această idee, 
succesele și neajunsurile 
din activitatea colectivu
lui pe primul semestru au 
fost analizate în spirit 
critic și autocritic. cu 
sporită exigență muncito
rească. subliniindu-se în
vățămintele cu valoare de 
experiență pentru perfec

ționarea în continuare a 
stilului de muncă al or
ganului de conducere co
lectivă si compartimente
lor funcționale ale minei.

In acest cadru, a fost 
reliefată necesitatea creă-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

rii de noi capacități pro
ductive. în paralel cu 
continua îmbunătățire a 
condițiilor de lucru în 
măsură să conducă la 
creșterea productivității 
în abatajele minei, 
îndeosebi în abatajele 
moderne dotate cu 
complexe mecanizate de 
susținere șt tăiere, din ca

re se extrage ponderea 
producției fizice pe între
prindere. „In cinstea Zilei 
minerului am pregătit un 
nou front de lucru de 
mare capacitate — spunea 
maistrul Petru Niculescu, 
secretarul organizației de 
partid din sectorul I. sec
tor care n-a reușit în pri
mul semestru al anului să 
realizeze integral planul 
de pregătiri. Trebuie să 
depunem toate eforturile 
pentru a spori plasarea în 
fronturile direct producti
ve, în special la lucrările 
miniere de pregătire, pen
tru ca să asigurăm creș
terea realizărilor zilnice. 
Știm bine că pentru a-

Anton HOFFMAN 

(Continuare ia pag. a 2-a)

Tradiția judecării ce
lor care au sărvîrșit a- 
bateri disciplinare, în 
mijlocul ortacilor, se bu
cură. la mina Lonea. de 
un bineme
ritat presti
giu. iată de 
ce inițiativa 
lansată de 
ziarul nos
tru, în cola
borare cu

Consiliul 
municipal al sindicatelor, 
a fost îmbrățișată cu 
multă căldură. Semnifi
cativ este faptul că marți 
am participat la cea de-a 
treia „înfățișare" a pro
cesului intentat indisci
plinei, printre „inculpați" 
aflindu-se cițiva tineri 
căminiști, care „lucrea
ză" la sectorul IV. In 
prealabil, pentru buna 
desfășurare a acțiunii, 
absentomanii au dat sea
ma în fața comitetului 

de partid pe mină, prin 
persoana secretarului de 
partid, Ilie Păducel, și 
a conducerii de sector.

Vasile Rusu, care n-a 
împlinit încă 20 de ani, 

La L M. Lonea
nu se poate plînge de 
greutăți deosebite sau de 
lipsă de înțelegere. Este 
încadrat într-o brigadă 
bună, cea condusă de Ion 
Cojocariu, locuiește într-o 
confortabilă garsonieră 
la căminul din Petrila, 
'beneficiază de gratuități. 
Ridică din' umeri cînd 
este interpelat asupra 
motivelor care l-au de
terminat să absenteze. 
Tovarășii Lui de muncă 
știu însă si nu-i mai to

lerează faptul că iși pe
trece mulță vreme în 
companii compromițătoa
re, la „un pahar". Pahar 
al deșertăciunii, care ii 
dijmuiește respectul de 

care se bu
cură tinerii 
cinstiți și 

' vrednici la 
locurile de 
muncă. Din 
păcate. Va
sile Rusu

nu esto
o excepție la mina Lo
nea. Tot tineri, tot că
miniști și cu „palmare
suri" asemănătoare sînt 
Dorin Gherman, Cons
tantin Dumitraș, Aurel 
Bejan. Anton Certica, 
Vasile Dolhescu și alții. 
Unii dintre ei n-au su
portat să dea 'ochi cu 
propriii ortaci în sala 
de apel. preferind să

Ion VULPE

tConlinuara in pag. a 3-a)
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Adunări generale ale oamenilor muncii

de răspundere in fa|a lucrătorilor 
din comerțul alimentar

b*

Rezultatele cu 
«laturi i 
I.C.S.A.—AJ?.

care 
comerciali de 

Petroșani 
s-au prezentat la aduna- 

reprezen- 
oamenilor muncii 

la sine despre 
rodnică desfă- 

total de 
intreprinde- 

252 800 000 
depășit cu

lu- 
la

rea generală 
tenților 
vorbesc de 
activitatea
șurată. Planul 
desfacere pe 

însumînd 
a fost

a

desfacere este 
milioane lei

re, 
lei,
1 769 000 lei. ln primul se
mestru din acest an 
fost 
din 
trila 
mai 
pompârație cu aceeași 
rioadâ
I a
rea 
die;

au 
vîndute populației 
Petroșani și 
cu 20 100 000 

multe mărfuri

Re
lei 
în 

pe-
a anului trecut, 

îndeplinirea și depăși- 
acestui important in- 

ator de plan ău contri
buit îndeosebi colectivele 
unităților de desfacere a 
produselor alimentare nr. 
16. 20. 9. 104. 15. ale u- 
nilătilor nr. 
317 348. 352 
t:=> pubhcă 
339 produse 
și altele.

Fiind vorba de o adu
nare cu caracter de lucru 
— darea de seamă și dis
cuțiile au criticat și une
le peîmpliniri, neajunsuri 
evidențiind mai ales ceea 
ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea activității 
de viitor, aceasta cu atit

91. 94. 310.
din alimenta- 
nr. 302. 321,
de laborator

cu 
mai 
se- 

,Unită-

42 
sa-

mai mult cu cit sarcinile 
ce revin lucrătorilor din 
cadrul l.C.S.A. și A.P. Pe
troșani în cel de al doilea 
semestru- al anului sînt 
substanțial șporite. Planul 
de
30
mare decît în primul 
mestru al anului. 
tile alimentare din Petri
la. printre care și nr. 
pe care o conduc, au
țisfăeut cerințele de măr
furi ale oamenilor mun
cii din localitate, a arătat 
responsabilul Petru 
mari Pentru _ a asigura 
bună aprovizionare 
populație; se impun 
o mai bună 
a fondului de marfă, 
aprovizionare ritmică, 
existat la unii 
tori, și tendința de a se a- 
proviziona cu produse pes
te necesar. In vederea re
introducerii in circuit a 
ambalajelor ar fi util un 
centru de primire a am
balajelor si în orașul nos
tru. Cîț privește aprovi
zionarea cu pîine a unită
ților ea să se facă în pri
mele ore ale dimineții, iar 
la acest produs să 
corde mai multă 
calității**. „Servirea 
cului dejun nu se 
face dacă pîinea nu

Sat-
o 
a 

însă
gospodărire 

o 
A 

cumpără-

a-se
atenție 

mi- 
poate

sește la timp la unitate, 
spunea în cuvîntul său 
Nicolae Alexa, responsa
bilul unitățij „Căprioara** 
din Petrila. E necesar ea 
pîinea să fie trimisă la 
timp, iar pentru economi
sirea de carburanți, odată 
cu ea să fie transportate 
și celelalte produse. Spre 
regretul postru. există și 
la noi unele abateri de la 
disciplină". Despre ceea 
ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea întregii ac- 
țivițiți au mai vorbit Voicu 
Ungur, Mioara Bărbules- 
cu. Ștefan Coroescu. Vir
gil Ionescu, Constantin 
Boncan, toți cei care 
luat cuvîntul. Pentru 
deplinirea 
cel de al 
pentru 
ritmică 
muncii, 
mări în 
pectarea 
celor de 
rința de 
pinarea 
dinelor.
muncii 
urmări

și 
există 
gospo- 
cadrul 
la da- 
gospo-

au 
în- 
dinsarcinilor 

doilea semestru, 
aprovizionarea 

a oamenilor 
se va Ur- 
permanentă res-

intocmai a grafi- 
livrare. In do- 
a veni în înțîm- 

sugestiilor gospo- 
pentru ușurarea 
femeilor s? vor 

mai ales creșterea

cantitativă, diversifica
rea șj desfacerea prepara
telor și semipreparatelor 
de tip gospodina, cu ac
cent deosebit pe calitatea 
acestora.

Se cuvine subliniată 
preocuparea ce 
pentru extinderea 
dăriilor-anexă din 
întreprinderii. Pînă 
ta de 20 noiembrie
daria anexă va trebui să 
dispună de 50 capete por
cine. jar cele trei crescă
torii de păsări să aibă 500 
bucăți. Prin aceste gospo
dării anexe se vor valo
rifica pe deplin resturile 
din unitățile de alimenta
ție publică. contribuind 
totodată la creșterea nu
mărului de porcine șj pă
sări dm municipiul nostru.

Preocupări există și în 
domeniul ridicării nivelu
lui profesional al lucrăto
rilor din comerț, în dome
niul educării lop în spiri
tul cinstei și corectitudi
nii. al practicării Unui co
merț civilizat.

D. CRIȘAN

e BACALAUREAT. 
Astăzi, la ora 9, începe 
sesiunea de toamnă a e- 
xamenului de bacalaureat. 
La această sesiune, care 
se desfășoară la Liceul 
industrial din Petroșani, 
participă promovați ai 
ultimei clase de liceu, 
învățămînt de zi si se
ral. din anii 1981, 1980 
Si 1979. din Valea Jiului 
și Călan.

e CONCURS. In ziua 
de 25 august, ne .infor
mează Inspectoratul șco
lar. la Școala generală 
nr. 1 Petroșani va avea 
loc concursul (testarea) 
pentru ocuparea posturi
lor de profesori-suplini- 
tori pentru cadre didac
tice calificate. Dosarele 
în vederea acestui con
curs se depun la Inspec
toratul școlar din Petro
șani. în perioada 15—20 
august.

• TABERE. în zilele 
-următoare, grupuri de 
pionieri si elevi din Va
lea Jiului vor pleca în 
taberele de odihnă de la 
Bușteni (15—2R august). 
Valea Minis (16—29 au
gust). Herculaine (16—29

august) Si Perla Năvo
dari.

• MANIFESTĂRI CUL
TURAL-EDUCATIVE. în 
tabăra pionierească de 
la Valea de Pești și la 
casele
Valea Jiului se desfășoa
ră în

Pionierilor din

aceste zile mani
festări educative șj cul
tura l-artistice consacrate 
zilej dș 23 August, glo
rioasa aniversare a re
voluției 
cială și 
fascistă 
listă.

• PENTRU NOUL AN 
1)E INVAțAMINT. A- 
propierea primei zile din 
luna septembrie, cfnd u- 
nitățiie de învățămint 
trebuie să fie gata pen- , 
tru a-și Primi elevii în 
noul an școlar, imprimă 
un ritm alert, mai mul
tă preocupare pentru ter
minarea lucrărilor de re
parații. O parte din ma
nual" se află deja în 
scoli, 
o sporită 
tru buna 
procesului 
a noului 
mint.

aniversare a
de eliberare so- 
națională, anti- 
si antiimperia-

se află deja 
ceea ce determină 

activitate pen- 
desfășurare a 
de pregătire 

an de învăț?.)»

Lucrări la stadionul din localitate
La stadionul din Uricani 

l-am întîlnit pe tovarășul 
Anton Dănciu.

DezvoHarea capacității de extracție
(Urmare din pag. I)

ceasta este nevoie să în
tărim, in primul rînd, dis
ciplina, să reducem din 
numărul mare al absen
țelor nemotivate. Tot așa 
de bine se cunoaște că 
multe tone de cărbune 
s-au pierdut din cauza de
fectelor electromecanice, 
că. uneori, măsurile sta
bilite pentru îmbunătăți
rea funcționării utilajelor 
nu au fost aplicate pînă 
ta capăt**. Continuînd a- 
ceeași idee, șeful de bri
gadă Francisp Fazakaș. re- 
ferindu-se, de asemenea, 
la activitatea sectorului I, 
sublinia cerința unei mai 
bune aprovizionări ma
teriale și tehnice a brigă
zilor, îndeosebi in privin
ța pieselor de schimb și a 
calității acestora. „Să asi
gurăm. totodată — adau
gi cunoscutul șef de bri
gadă — o mai bună între
ținere a căilor de evacua
re a cărbunelui. a gale
riilor de bază si de cap 
ale abatajelor, pentru a 
nu fi puși în situația, așa 
<um s-au oetrecut 
acum lucrur:le. să 
ducem cărbune, dar 
nu-1 putem evacua 
mic“-

Au revenit cu pregnan
ță în dezbateri 
legate de 
echipare — 
și de lucru 
mecanizate.
participant» la adunare au 
formulat un Șir de pro
puneri concrete vizind 
îmbunătățirea condițiilor

pînă
O o- 

să
rit-

problemele 
condițiile de 

dezechipare 
abatajele 

care scop
in 
in

I
I
II

de muncă, sporirea 
damentelor in cazul - 
cesțor mari capacități 
productive. Pornind de la 
unele diferențe apreciabi
le 
de 
lor 
rul 
V 
acestei probleme prin în
ființarea unei 
specializate pe 
lucrări.

între duratele efective 
echipare a complexe- 
mecanizate, ingine- 

Zeno Bar din sectorul 
a propus soluționarea

brigăzi 
asemenea 

care să devină o 
formație omogenă, înzes
trată cu toate mecanisme
le și sculele necesare e- 
fectuării în timp scurt 
a montajelor. S-a reliefat 
necesitatea folosirii la ca
pacitate. conform rostului 
pentru care a fost ame
najat, a atelierului meca
nic din subteran și. con
comitent. intensificarea 
acțiunii de recondiționare 
a pieselor și subansamble- 
lor de utilaje. Petru Ma
nea, Petru Tudor, Adrian 
Gherasjm. Gheorghe Nița- 
ru, Ladrslau Habina 
Ion Istrate au 
cuvîntul 
buții la 
blemelor 
acest an 
Paroșeni 
nun pentru 
realizărilor

— Ce anume mai meș
teriți?

— Vrem să mărim ves
tiarele, mai facem o ca
meră pentru juniori și pen
tru echipa oaspete și. tot
odată, o reparație generală 
a vestiarelor. Băieții care, 
după cum vedeți, se luptă 
pieptiș cu dealurile, se pre
gătesc mai mult ca oricînd, 
îmi spun de fiecare dată 
mai în glumă, mai în se
rios, nea Tonică, să faci lu
cruri ca lumea că în divi
zia C.
sînt mai mări, 
nuri mari au 
tri tocmai de 
face amenajări 
de joc. pînă la începerea
campionatului încercăm să 
punem totul la Dunct.

Deci, echipa Minerul Uri
cani se află în plină febră 
a pregătirilor cu gîndul de 
a schimba locul patrife.din 
ediția trecută cu lo"^"*^jr- 
tîi. dar si la stadion ^ac 
anenaiări care să asigure 
condiții optime în toate 
privințele.

llie COANDREȘ, 
Uricani

Brigada de fierar-betonlști condusă de Iosif Borșodi lucrează la mon
tarea structurii metalice de rezistență a celui mai mare turn de extracție din 
Valsa Jiului, dotat cu mașină de extracție cu schip, la Lupeni.

la anul, pretențiile 
$tiu ce pla- 
băietii noș- 
aceea vom 
si la terenul

Cocsul și energia se obțin din cărbune, nu din steril I
(Uimaie din oaq. I)

Și 
adus prin 

lor noi contiri- 
soluționarea pro- 
care preocupă în 
colectivul I.M. 
în efortul conti- 

consolidarea 
.___ semestrului I
— încheiat cu un plus de 
peste 9000 tone de cărbu
ne Ia producția fizică — 
pentru îndeplinirea 
grală a sarcinilor și 
jamentelop asumate 
trecerea socialistă a 
nevilor.

inte- 
anga- 

în în- 
mi-

92 000 000 lei. Desigur, 
aceste penalizări reprezintă 
pierderi însemnate în acti
vitatea economi co-fi nanei a- 
ră a întreprinderilor mi
niere. dar, totodată gre
vează asupra realizării pro
ducției nete de cărbune la 
sortimentele destinate me
talurgiei. Astfel, de la înce
putul anului, atît la cărbu
nele cocsificabil. cit și la 
sortimentul semicocs,
C.M.V.J. are restanțe mari. 
Este o situație care indică 
cu acuitate necesitatea in
tensificării preocupărilor, 
în cadrul fiecărei unități 
miniere, pentru a livra 
nu numai tone multe, ci și. 
cărbune de calitate, deci, 
cu un conținut de steril 
cit mai redus.

realitate faptul 
cu extinderea

Este o 
că, odată 
mecanizării, in condițiile u- 
nor zăcăminte tectonizate. 
ale creșterii intercalațiilor 
de steril în stratele exploa
tate, intervine. în multe 
cazuri, impurificarea pro
ducției extrase. Or. tocmai 
această realitate implică 
cu stringentă acțiuni com
plexe șt consecvente, so
luții tehnologice adecvate 
pentru realizarea produc
ției în condițiile de calita
te prevăzute. De altfel. în 
acest scop sînt stabilite la 
toate unitățile miniere pro
grame de măsuri concrete 
Rău e că nu se stăruie, 
pe măsura cerințelor, pen
tru înfăptuirea acestor mă
suri. Bunăoară, la Bărbă- 
teni .și Aninoasa nu se ac
ționează nici cel puțin pe

MAGAZINUL UNI
VERSAL. Constructorii ma
gazinului universal din 
centrul Petroșaniului au 
atins lin nou stadiu sem
nificativ în execuția obiec- 

ten-
cu-
țre- 
im- 

edilltar

tivului — începerea 
cuielilor. Ca titlu de 
riozitate. suprafața ce 
buie tencuită la acest 
punător obiectiv
este de circa 2 ba '

© tîrgul coopera
ției meșteșugărești. 
în zilele de 15 și 16 au
gust a.c.. Ia Lupeni, va a- 
vea loc a H-a ediție a 
Tîrgului cooperației meș
teșugărești. Organizat c- 
Cooperativa 1. 
reasca „Straja'*, 
peni — în piața 
tirgu] va reuni 
operativele din 
Hunedoara.

■ t de 
meșteșugă- 

din Lu- 
veche — 
toate co- 

județul

STAȚIE.© O NOUA
I>a Merișor. în apropiere;, 
podului rutier de peste 
riul Crivad-a, a început

construcția unei . stații 
pentru călători. Noua sta
ție, construită prin con
tribuția cetățenilor comu- 

Bănița. va oferi con- 
mai bune de aștep- 
a autobuzelor.

Dunării și pe litoralul 
Mării Negre.

nei 
diții 
tare

ÎN TABĂRA. Un 
de elevi de la Liceul 

Lupeni 
T ulcea, 
se vor 
de o-

dihnă. de unde vor între
prinde excursii în Delta

grup
chimic din orașul 
au plecat spre 
Timp de 10 zile ei 
afla intr-o tabără

• EXCURSIE, Punctul 
turistic din Lupeni al 
O.J.T. organizează în pe
rioada 5 6 septembrie o
excursie pe un traseu a- 
trăgător, care cuprinde și 
traversarea CarpațilOj- pe 
Transfăgărășan.
se face cu
O.N.T.

depășiri

Excursia 
microbuz

Unitatea
46 — reparații TV. a Coo
perat] vc, meșteșugărești

de
calității 

sterilului 
extrasă. N u 
nici pentru 
celorlalte i

din 
se 

în- 
mă-

una din căile principale 
îmbunătățire a 
claubarea 
producția 
face totul 
făptuirea
suri privind îmbunătățirea 
calității — ca alegerea șis
tului vizibil în abatajele 
cameră și celelalte lucrări 
miniere unde condițiile 
permit acest lucru, pentru 
separarea evacuării sterilu
lui de fluxul de evacuare 
a producției, pentru cointe
resarea formațiilor de 
cru în reducerea < 
tului de steril din 
minieră și întărirea 
ponderii personalului 
nici față de acest

Îmbunătățirea 
producției brute 
o problemă de 
minerească

lu- 
conținu- 

i masa 
răs- 
teh- 

deziderat. 
calității 

constituie 
conștiință 

patriotică, de

„Unirea-* din Petroșani a 
depășit sarcinile de plan 
pe luna iulie cu 9000 lei. 
Lucrătorii acestei -unități 
— Ion Sanda, responsabil, 
și tehnicienii Aurel Suciu 

e- 
la

și Ion Niculescu 
xecută reparații atît 
televizoare în garanție cit 
și la celelalte. Atelierul 
dispune de piesele ncce- 

pentru repararea ori- 
tip

sare 
cărui

pozit
UN
de

de televizor.

soluționarea ei depinzind 
asigurarea economiei na
ționale eu sorturile supe- ’ 
rioare de cărbune, cu pu
terea calorică cerută de 
nevoile industriei. Pentru 
realizarea acestui deziderat 
de mare însemnătate colec
tivele miniere trebuie să 
pună stavilă hotărîtă creș
terii cenușii și sterilului 
din cărbunele brut. să 
persevereze pentru reduce
rea continuă a acestora.

îmbunătățirea continuă 
a calității producției bru
te constituie o condiție ho- 
tărîtoare pentru valorifica
rea superioară a cărbunelui 
de care are nevoie indus
trie tării, deci o contribu
ție directă la dezvoltarea 
bazei energetice a tării — 
obiectiv primordial pentru 
minerii Văii Jiului.

nit. de o săptămînă și ce
va. unitatea nr. 46 „For
tuna"' din Vulcan. De ce. 
oare, conducerea depozitului 
din Lupeni al C.P.V.I.L.F. 
așteaptă să fie rugată cînd 
e vorba de ridicarea am
balajelor ? Sperăm ca a- 
peluț nostru să fie mai 
mult decit o... rugăminte.

I
I
I
IRubrică redactată de

CAMPIANU

ADEVARAT de-
ambalaje a dcve-
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V MUNCIM Șl SA TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST” Blazonul omeniei
c

| ntreprinderea de u- 
I tilaj minier Petro*
* șani este o veche și 

în același timp mereu no
uă unitate economică din 
municipiul nostru. Veche 
prin faptul că „slujește" 
mineritul Văii Jiului de 
zeci de ani. nouă prin 
dezvoltările sale de la an 
la an, prin neîncetatele 
îmbunătățiri ale fuxului 
de producție și mai ales 
prin construcția unor ha
le moderne și prin stră
daniile colectivului său 
de a se situa la nivelul 
cerințelor actuale, al exi
gențelor tot mai spori
te ale minerilor. Că 
așa stau lucrurile o do
vedesc succesele obținu
te de constructorii de u- 
tilaj minier în perioada 
care a trecut din acest 
an. De pildă indicatorul 
producție netă a fost rea- 
Jzaț in proporție de 105 
la sută, productivitatea 
muncii, calculată pe ba
za acestui indicator, a 
fost depâștă cu 4,5 la su
tă, iar cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost di
minuate cu 20 lei, ob- 
ținîndu-se în același timp 
peste prevederi benefi
cii în valoare de pes
te 2 000 000 lei. Pentru 
completarea acestui mă
nunchi de fapte lăudabile 
ale tînărului colectiv de 
aici merită a fi consem
nat și faptul că în cele 
șapte luni care au tre
cut din acest an s-au 
economisit 92 tone me
tal, 42 tone c.c. și 71 000 
KWh energie electrică.

fe a înscrierea aces- 
g tor prestigioase 

roade ale muncii 
în cronica amplei în
treceri socialiste pe ca
re constructorii de uti
laj minier o desfășoa
ră cu înaltă responsabi
litate, dragoste și pasi
une față de meserie, o 

tribuție substanțială, 
hărnicie și dăruire, 

de- Inițiativă și măies
trie, au adus comuniștii

t Cînd scriem aceste : 
: rînduri, își petrece ul- i 
| ticnele ore de muncă în i 
: mijlocul unui colectiv ; 
î în care a fost prezentă, ; 
ț zi de zi, timp de 32 de ■ 
I ani. Sînt ultimele ore j 
■ pentru că de azi țipă- i 
•; ritoarea Elena Cornoiu, i 
; de la subunitatea Pe- ; 
• troșani a întreprinderii ; 
; poligrafice din Deva. • 
; iese la pensie.
î Flori, felicitări și re- ; 
: gretul despărțirii de ;

flori
i si felicitări 1 II J_____________________ ;

; foștii colegi de muncă, i 
; de meseria pe care din : 
i pasiune și-a ales-o și : 
I tot cu aceeași pasiune i 

’• a profesat-o peste trei i 
: decenii. O întrebăm : 
; ce va face de-acum în- i 
I colo. „E greu de spus. ; 
: îmi plac florile". răs- : 
: punde, și-o observăm î 
i căutînd cu privirea nu- '■ 
l meroasele buchete de : 
î flori de pe masă. „De : 
i cînd mă știu am iubit '■ 
ț florile... le asemănu- i 
i iam, in gînd, cu filele : 
; albe peste care așter- : 
ț neam alte flori — ale ; 
i tiparului..,"
; Un gind curat, un î 
; buchet de flori și mul- \ 
i te, multe zile însorite, \ 
f îți urăm din toată ini- ; 
\ ma. Elena Cornoiu I
\ Nicu TRĂISTARU j 
; linotipist

Aurel Lăban, loan Fă- 
nic, Vasile Hol in ger,
Teofil Chiș, loan Rai- 
cu, Andrei Ungur, Adal
bert Szvoboda. Imling 
Ferdinand, Gheorghe 
Scurtu, Mircea Pavel, 
Ștefan și Ioan Mara, pre
cum și alți numeroși co
legi de muncă, toți frun
tași în producție. Oa
menii aceștia prin tot 
ceea ce fac, prin forța 

colectiv
iși afirmă personalitatea
brațelor și a minții cons
tituie nu numai exemple 
demne de urmat, ci și 
un incontestabil argu
ment eă I.U.M.P. este 
și trebuie să fie o între
prindere de prestigiu.

odernă și nouă — 
în plină • construc
ție și dezvoltare —

prin produsele ce le fa
brică (diferite tipuri de 
complexe, combine de 
abataj) uzina este o ci
tadelă a muncii și crea
ției românești. Aici se
confecționează prin au- 
toutilare, o gamă variată 
de dispozitive, scule si 
standuri pentru încerca
rea complexelor meca
nizate. Alături de a- 
ceste cîteva roade ale 
gîndirii creatoare a
constructorilor de uti
laj nu putem să nu a- 
mintim și subtanțialele 
îmbunătățiri ale condi
țiilor de muncă și via
ță pe care aceștia le au. 
In prezent oamenii mun
cii de aici lucrează în 
hale spațioase și lumi
noase dotate cu mașini- 
unelte de mare tehnici
tate. Este, de asemenea, 
în curs de finalizare ha
la pentru fabricarea echi
pamentului hidraulic. Se 
lucrează intens la noua 
hală a turnătoriei. In
anul următor este pla-

Organizațiile U.T.C. și de sindicat au oS!iga|ii 
exprese în educarea tinerei generații

'Urmare din pag 1} 

dispară, dar fuga de răs
pundere e tot atit de ru
șinoasă, ca și regretabilele 
lor acte,

— Am doar două nemo
tivate pe luna trecută — 
spune Anton Cernica. Pro
mit să nu mai fac .

Implicațiile unej nemo
tivate sînt însă profunde, 
nu dijmuiesc doar retribu
țiile acestor tineri indisci- 
plinați. afectează realiză
rile și veniturile întregu
lui colectiv de muncă. A- 
supra acestui aspect au stă
ruit secretarul comitetului 
de partid și alți „martori" 
considerînd că nu trebuie 
tolerate astfel de manifes
tări, mai ales că la ca
pitolul „pretenții" cei vi
zați se află întotdeauna 
in primele rînduri (ba că 
vor să lucreze pe un a- 
nume schimb, ba că pen
tru a pune un pachet la 
poștă le trebuie o zi de 
învoire etc.). Dumitreasa, 
spre exemplu, și-a luat 
cu de la sine putere re
paus pentru ziua de luni, 
dezorganizînd de fapt lo
cul de muncă. Cu senină
tate reclamă faptu] că a- 
cest drept i se cuvenea

nificat să înceapă cons
trucția unui cămin de 
nefamiliști și a unei can- 
tine-restaurant. Trebuie 
subliniat că în cincina
lul trecut retribuția me
die pe uzină a crescut 
cu 32,4 la sută (uimind 
ca în acest cincinal a- 
ceasta să sporească din 
nou). Peste 70 la sută din 
personalul muncitor lu
crează în acord global.

Se poate spune că cei 
2400 de constructori de 
utilaj minier (din care 
60 la sută tineri) sînt 
angajați plenar în ac
țiunea' de ridicare a ca
lității produselor pe ca
re la confecționează.

Uzina este un pres
tigios pilon al in
dustriei miniere, 

cu semnificații în 
Viața municipiului nos
tru. Nicolae Lobonț, se
cretar adjunct al comi

I.I.'.M. Petroșani, hala montaj combine, 
mează răspunderea pentru calitatea muncii.

Un colectiv model in care pri- 
Foto : Șt. CRISTIAN

fără a-și consulta măcar 
șefii si tovarășii de muncă.

Slmultați ai unor boli 
imaginare (am băut niște 
lapte șj m-am îmbolnăvit, 
„recunoaște" Anton Cerni
ca, reîncadrat în muncă 
de curînd, după ce se an
gajase să nu mai absen
teze). unii dintre „abona- 
ții“ indisciplinei nu știu 
nici măcar care este calea 

La I. M Lom ea

legală și firească de re
zolvare a unor probleme 
personale. Astfel. Silviu 
Munteanu. după ce a pier
dut multă vreme bătind 
coridoarele spre biroul di
rectorului, a aliat abia a- 
cum că transferul său în- 
tr-un post la întreținere 
se putea rezolva cu mul
tă ușurință, apelînd la șe
ful sectorului, jng. Grigore 
Grăjdan.

Ne-a bucurat atitudinea 
fermă a colectivului, care 
n-a tolerat nici abaterile 
unui șei de schimb ca 

tetului de partid pe u- 
zină, ne spunea: „Dacă, 
nu demult, întreprinde
rea era profilată pe 
construcția și repararea 
unor utilaje miniere cu 
un grad de tehnicitate 
scăzut, în prezent noi 
confecționăm utilaje mo
derne de mare tehnici
tate si randament. Acest 
lucru se datorește în
deosebi politicii clarvă
zătoare a partidului și 
statului nostru, perso
nal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului, și, de ce să n-o 
spunem, oamenilor uzi
nei, care dind dovadă de 
o temeinică pregătire 
profesională, de price
pere și responsabilitate 
muncitorească, de ambi
ție au dovedit că pot 
să construiască ceea ce 
de fapt nu cu mult 
timp în urmă se impor
ta. Așa stînd lucrurile 
pot afirma cu justifica
tă mîndrie că oamenii 
de aici știu să se afirme, 
să muncească și să 
trăiască in chip comu
nist".

Cornel BUZESCU

Teodor Zorilă. care, după 
două decenii de mină, a 
căzut în „patima" absen
țelor. Ca urmare, cei doi 
copii ai săi au pierdut 
sau vor pierde drepturile 
cuvenite prin lege. Opinia 
colectivului: între mineri 
nu au ce căuta chiulangii.

Gheorghe Mihoc : De
15 ani lucrez la mină, 
timp în care nu am făcut 

o nemolivată. Astfei de 
indivizi ne pătează repu
tația.

Gheorghe Poenaru : Cei 
care nu înțeleg marea res
ponsabilitate a muncii de 
miner nu merită să fie a- 
lături de noi. in consecin
ță să li se desfacă con
tractul de muncă.

Petru Mindruț : Din
cauza celor judecau astăzi 
și a altora ca ei nu ne 
realizăm 'întotdeauna sar
cinile de plan.

Dreapta judecată mun
citorească. ca manifestare

„Mai multă lumină", ar 
fi fost ultimele cuvinte 
ale titanului literaturii u- 
niversale Johannes Wolf
gang Goethe. De lumină 
au nevoie ochii noștri, de
prinși să ia astfel contact 
cu realitatea înconjură
toare. Lumină care dispă
rea uneori exact cînd so
fisticatele, dar si minuscu
lele instrumente pătrun
deau, prin priceperea me
dicilor si surorilor de la 
compartimentul de oftal
mologie al spitalului mu
nicipal din Petroșani. în 
complicatul univers al o- 
chiului, pentru a-i reda fi
reasca menire. Acest ne
caz l-a trăit si maistrul 
Traian Goia. de la U.E. 
Paroșeni, adus la urgen
tă. fiindcă un corn străin 
i se împlintase în cornee. 
în convalescentă, maistrul 
s-a consultat cu tînărul 
electrician al spitalului, 
Mihaî Sușu, și apoi au 
meșterit împreună un sis
tem de iluminat de sigu
ranță, cuplînd la rețea do
uă acumulatoare de mare 
capacitate și ud contactor 
automat. Astfel, lampa cu 
zece faruri din sala de o- 
perații va funcționa ire- 

a plenarei democrații 
muncitorești, si-a spus 
răspicat cuvîntul la I.M. 
Lonea. Asupra verdictului 
pronunțat de opinia colec
tivului trebuie să medite
ze cei „inculpați" si alții 
din tagma absentomanilor. 
în același timp, sugerăm 
organizațiilor de tineret și 
sindicat să ia în discuție 
activitatea desfășurată la 
cămiaiele de nefamiliști. 
să inițieze acțiuni concre
te și atractive pentru des
fășurarea în mod util si 
plăcut a timpului liber al 
tinerilor nou-încadrați Ac
țiunile educative să se 
desfășoare nu ca un scop 
în sine, permanenta și va
rietatea lor să aibă darul 
să contribuie la ridicarea 
nivelului de conștiință a 
tinerilor, la îndreptarea 
unor deprinderi neconfor
me cu valorosul nostru cod 
de principii si norme so
cialiste de conviețuire. în 
consecință, chiar dacă nu 
au fost „citate" in instan
ța colectivului de muncă 
de la l.M. Lonea. organi
zațiile de tineret și sindi
cat au obligația morală 
de a șe constitui in ade
vărat! factori modelatori 
aj personalității tinerilor 
mineri. 

proșabil, chiar atunci cînd 
se petrec defecțiuni în sis
temul de iluminat. Gestul 
de mare omenie ai celor 
doi meseriași merită a- 
plaudat din toată inima, 
mai ales că au executat 
lucrarea fără eforturi ma
teriale din partea spitalu
lui Și fără a cere să le 
fie răsplătită osteneala. Tj- 
nârul Mihai Sușu a con
siderat că îndeplinește o 
simplă îndatorire de ser- 
•viciu. în vreme ce mais
tru] și-a adus astfe] obo
lul de recunoștință față 
de excelenta îngrijire a- 
cordată de personalul me- 
dico-sanitar al comparti
mentului de oftalmologie. 
Prin dăruirea și compe
tenta profesională a celor 
doi meseriași, generoasa 
lumină va fi utilă și al
tor oameni veniți să re
dobândească. poate. cel 
mai de preț simț. Un gest ca
re valorează. într-un te
zaur sentimental, cît lu* 
mina ochilor. Mai multă 
lumină, îndemn în viață, 
care străjuiește ca o de
viză inestimabilă pe bla
zonul nobil al omeniei.

Andrei APOSTOL

CENTAURII
ȘI KENTAURIJ

Cu Marin ică am fost 
coleg de școală. Ba 
chiar de bancă. Țin min_ 
te perfect, era tare la 
istorie și pe lingă a- 
ceasta avea o dicție 

impecabilă. Dar iată că 
după ani soarta îmi o- 
feră surpriza unei în- 
tîlniri. Mergînd cu ma
șina la un „SERVICE" 
cine credeți'că stătea la 
intrare, cu cheia france
ză în mînă ? Marinică...

— Urîtă spărtură, zi
se Marinică măsurind 
cu ruleta.

_  Cît... ?
— Zece KENT1ME- 

TRI...
— Ce vrei să spui ?
— Nu-ți fă probleme, 

se va repara, zice. KEN- 
TRUL de greutate e u- 
șor deplasat.

— E grav?
— Nici vorbă. Mași

na trebuie bine KEN- 
TRATA...

— Vrei să spui „cen
trată" ?

— Da, da KENTRA- 
TA, dar asta durează...

— Mult?
— Mult. Azi nu pot 

că va fi meci la televi
zor. Box, cu KEN Nor
ton...

— Da, dar...
— Și mîine e un film 

grozav : Diana și KEN- 
TAURII...

Intrasem în panică. 
Bietul Marinică... A- 
tunci mi-am amintit că 
aveam la București un 
prieten bun, logoped.

— Marinică. după ce 
reparăm mașina mer
gem la Snagov. Am un 
prieten...

— SNAGOV... ? Fii se
rios, băiete, pentru o 

spărtură de 10 KENT1- 
METRI...

— ?l
— In sistemul zeci

mal. KENT1METRUL 
este primul submulti
plu al CARTUȘULUI... 
Ai priceput?

Pînă la urmă am dat 
afirmativ din cap. ui
mit de ușurința cu ca
re Marinică meșterea a- 
semenea metafore.

A doua zi m-am în
dreptat spre un alt „au- 
toservice"...

Valeriu BUTULESCU
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Manifestări peste hotare dedicate 
mam sărbători a poporului român

MOSCOVA 12 — Tri
misul Agerpres M. Co
rul transmite : La Am
basada română din Mos
cova a avut loc, miercuri, 
o conferință de presă, 
consacrată aniversării
marii noastre sărbători de 
la 23 August. Au partici
pat redactori de la _coti- 
diane și publicații centrale 
și din republici unionale, 
agenții de presă și pos
turi de radio și televiziu
ne sovietice, funcționari 
superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., membri ai con
ducerii- centrale a Asoci
ației de prietenie soyie- 
to-românâ.

Ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Tra
ian Dudaș, a subliniat în
semnătatea deosebită a 
actului de la 23 August 
1944. care a deschis o eră

nouă în istoria țării, și a 
evidențiat succesele is
torice dobîndite în peri
oada de după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., care 
a ales in fruntea partidu
lui pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

O
în cadrul manifestărilor 

prilejuite de cea de-a 37-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și naționa
lă, antifascistă si antiimpe- 
rialistă, la Ambasada ro
mână din Bruxelles a a- 
vut loc o conferință d<\ 
presă în cursul căreia am
basadorul țării noastre, 
Iulian Văcărel, g, prezen
tat pe larg semnificația 
actului istoric de la 23 
August 1944, drumul par
curs de poporul nostru 
pe calea făuririi societă
ții socialiste în România.Realități social-economice din tari în curs de dezvoltare

CIUDAD DE MEXICO 
— întreprinderea side
rurgică de stat — SI- 
DERMEX — a făcut cu
noscut că, în primul se
mestru al acestui an, pro
ducția de oțel a Mexicu
lui a crescut cu 16,2 la 
sută în raport cu aceeași 
perioadă a anului 1980. 
SIDERMEX a precizat că. 
în primele șase luni ale 
anului in curs, întreprin
derile siderurgice mexi
cane au realizat o pro
ducție totală de 2168000 
tone, față de 1866000 tone 
de oțel produse în pri
mul semestru din 1980. 
întreprinderea „Altos
Homes" se menține pe 
primul loc, cu o produc
ție de 1236000 tone oțel 
în perioada menționată. 
Această cantitate mar
chează o creștere de 23,3 
la sută față de primele 
șase luni ale anului tre
cut.

O
ABU DHABI — Unul

tone de aluminiu anual, 
nivel ce va fi atins în- 
cepind cu anul 198-5.

O
COTONOU — Un am

plu program de dezvol
tare a culturii de bum
bac și de creștere a pro
ducției alimentare va fi 
pus în aplicare in provin
cia Borgon din Benin. 
Fondurile necesare sînt
asigurate de un 
valoare de 14

credit în 
milioane

dolari, acordat acestei 
țări de Fondul internațio
nal pentru dezvoltarea 
agriculturii (FIDA).

O
CONAKRY — In ca

drul acțiunilor de dez
voltare a producției agri
cole in Guineea, scrie
ziarul „lloroya", începind 
din 1981 a fost realizat

Rezoluția Plenarei
C.C. al P.M.ILP.

din cele mai importante 
obiective industriale din 
Emiratele Arabe Unite, 
care nu aparține secto
rului petrolier, este .com
binatul de prelucrare a a- 
lumlniului. La capacitatea 
lor finală, instalațiile 
combinatului vor putea 
produce aproximativ 285000

un proiect de 'extindere a 
suprafețelor însămințate 
cu orez. Supranumit „o- 
perațiunea orez". proiec
tul este aplica't la Gue- 
ckedou și va cuprinde o 
exploatare mecanizată pen
tru producerea de semin
țe selecționate, lucrări de 
irigații pe o suprafață de 
700 ba, precum și un ser
viciu de consultații teh- 
nico-științifice. destinat 
cultivatorilor celor 2700
gospodării profilate pe 
cultura orezului.

La Școala de ziariști din 
Maputo (Mozambic),, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al 
României, Alexandru Bo- 
gorodiță, a făcut o expu
nere in fața cursanților a- 
cestei instituții, cu care 
prilej a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 
August, despre realizările 
poporului român. Vorbi
torul a subliniat că 
această etapă istorică este 
indisolubil legată de nu
mele și activitatea tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

O
PHENIAN 12 (Ager

pres). — Cu prilejul celei 
de-a 37-a aniversări a vic
toriei Revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și anti impe
rialistă din România. la 
Căminul cultural al Co
operativei agricole „Prie
tenia coreeano-română" 
din comuna Sambon a a- 
vut loc o adunare festivă.

VARȘOVIA 12 (Ager
pres). — La Varșovia a 
avut Ioc plenara C.C. al 
P.M.U.P. — informează 
agenția PAP. Plenara a 
dezbătut probleme pri
vind cotracararea înrău
tățirii situației social-eco
nomice din țară, activita
tea partidului după Con
gresul al IX-lea, extraor
dinar al P.M.U.P.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
Stanislaw Kania, prini- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat o re
zoluția în care se spune :

Comitetul Central al 
P.M.U.P. arată că, drept 
urmare a acțiunilor poli
tico-organ izatorice între
prinse pînă acum de ins
tanțele și organizațiile de 
partid, după campania de 
dări de seamă și alegeri 
și după cel de-al IX-lea 
Congres extraordinar are 
loc o consolidare ideolo
gică și organizatorică a 
partidului, cresc forța 
lui și încrederea poporu
lui în el.

I.inia înnoirii socaliste, 
confirmată de congres, 
fidelitatea față de idealu
rile .și principiile marxism- 
leninismului vor fi trans
puse in viață și în viitor, 
în conformitate cu voin
ța clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor sociale 
progresiste.

Cea mai importantă o- 
bligație a membrilor 
P.M.U.P. și a tuturor ve
rigilor partidului este 
tianspunerea activă și 
consecventă in viață a 
programului colui de-al 
IX-lea Congres extraor
dinar al partidului șl u- 
nirea clasei muncitoare.
a agricultorilor, a inte
lectualității, femeilor și 
tineretului pentru înde
plinirea acestei sarcini. 
O mare însemnătate are 
conlucrarea strînsă cu 
partidele aliate P.TU. și 
P.D., cu organizațiile obș
tești și cu sindicatele, cu 
toate forțele patriotice ale 
poporului nostru.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Kojak la Bu
dapesta ; Republica: Se
cretul nisipurilor ; Uni
rea : Punga cu libe
lule.

PF.TRILA: Articolul
420, I—II.

LONEA: Zbor planat. 
AN1NOASA : Poves

te din Taiga.
VULCAN — Lucea» 

rul: Marfă furată; Mun
citoresc: Fetita si calul.

LUPENi — Cultural: 
Superman T-IT.

URICANI: Privighe
toarea.

TV

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Suita a III-a pentru or
chestră de Ion Dumi
trescu. 10,30 Omul și 
sănătatea. 10,50 Ro
man foileton: „Puterea 
voinței". 11,45 '.>să
de cintec, P'eite„.i 
populare. 12,15 Româ
nia, țară socialistă în 
plină și viguroasă dez
voltare. 12,40 Telex.
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COMPANIA AERIA
NA „Pan American 
World Airways" a cerut 
celor 33 100 de angajați 
ai săi să accepte o redu
cere de 10 la sută a sala
riilor, precum și îngheța
rea veniturilor pină la 
sfîr.șitul anului 1982. 
„PANAM" susține că a în
registrat, in prima jumă
tate a anului în curs, pier
deri de 217,6 milioane do
lari. față de 141, 2 milioa
ne dolari, în aceeași pe
rioadă anului trecut.

UN MARE număr de 
polițiști au procedat Ia e- 
vacuarea unor persoane 
de culoare din Nyanga. 
o suburbie a orașului sud- 
african Capetown. Acțiu
nea poliției s-a efectuat 
in stilul de tristă noto
rietate instituit de regi
mul minoritar de la Pre
toria, o parte din negri 
fiind brutalizați și izgo
niți cu lovituri, singura 
lor vină fiind că s-au 
instalat „ilegal" pe un tg- 
ren viran, încercînd să 
scape de condițiile de lo
cuit cu totul improprii 
existente în cartiere.

GRUPUL țărilor afri
cane la Națiunile Unite 
a cerut secretarului gene

ra! al O.N.U., Kurt Wald
heim, să convoace o sesi
une specială a Adunării 
Generale pentru a exami
na problema Namibiei. O 
scrisoare in acest sens i-a 
fost remisă iui Waldheim 
de președintele în exerci
țiu al grupului african, 
reprezentantul permanent 
a! Zambiei la O.N.U.

POTRIVIT unui bilanț 
provizoriu publicat la 
Montevideo, peste 6000 de 
persoane au fost contami
nate în Uruguay de o epi
demie de rujeolă, soldată 
pînă în prezent cu 17 vic
time, în majoritate co
pii sub un an. In prezent, 
se arată la Montevideo, 
maladia este în regres.

LA SEDIUL Organiza
ției Țărilor Exportatoare 
de Petrol din Viena s-a 
confirmat marți organi
zarea unei conferințe ex
traordinare a OPEC la 
19 august, la Geneva. In
formația a fost dată pu
blicității la încheierea u- 
nor consultări între Se

cretariatul general al 
OPEC și reprezentanți ai 
țărior membre, fără să 
fie anunțată ordinea de 
zi.

PREȘEDINTELE Tuni
siei. Habib Bourguida, l-a 
primit pe Talia Moheddin 
Maruf, vicepreședintele 
Irakului, aflat în vizită la 
Tunis. In centrul convor
birilor care au avut loc, 
s-au aflat relațiile tuni- 
siano-irakiene. precum .și 
o serie de probleme re
feritoare la situația ac
tuală din lumea arabă, 
informează agenția QNA.

16,00 Telex. 16,05 Re
portaj pe glob: India. 
16,25 Teleșcoală. 16,50
Moment folcloric. 17.00 
Viața culturală. 18,10
Inscripții la noul chip
al țării: Suceava. 18,35 
Desene animate. 19,00
Telejurnal, 
tualitatea 
19,40 Ora

19,25 Ac- 
economică. 

tineretului.
20,25 In lumea enig
melor — serial ști
ințific — „OmuJ ză
pezilor". 20,50 File 
de cronică revoluțio
nară în dramaturgia 
românească. Ziarul de
dimineață de Valentin 
Munteanu. 21,45 Mu
zica lui George Enesou 
în programele Radio- 
televiziunii. 22.15 Te
lejurnal.

Cariera
Cîmpu lui Neagu- 

încadrează direct sau prin transfer 
— SUDORI pentru exploatarea insiala- 

lațiilor de foraj tip FC 60.
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Nairobi: Contor in ța in problema energiilor noi 
și regenerabile

O.N.U. se mobilizează 
pentru o trecere pe (îian 
mondial, pe cit de rapidă 
pe atît de puțin bruscă, 
de la petrol la alte surse 
de energie: in perioada
10-12 august. aproape 
5 00U de experți au fost 
așteptați la Nairobi la 
Conferința asupra energi
ilor noi și regenerabile, 
pregătită încă de la sfir- 
șitul anului 1979.

Deocamdată contribuția 
energiilor noi și regenera
bile la bilanțul energe-_ 
tic mondial atinge doar 15 
la sută față de 45 la su
tă — petrol, 25 la sută — 
cărbune și 19 la sută gaz. 
Dacă experții de la ulti
mi conferință mondială 
asupra energiei din 1980 
de la Munchen preve
deau că acest nivel al 
energrilor noi și regenera
bile nu va fi depășit in 
anul 2 1 !0. secretarul ge
nera! al conferinței de

la Nairobi. Enrique Igle
sias, apreciază că „este 
realist ’ să ne bazăm pe 
o cotă de 25 Ia sută la 
această dată. Un astfel 
de obiectiv necesită pur 
și simplu o creștere de 5

— petrolul, gazele, căr
bunele, energia nuclea
ră — prezintă un grad 
de acuitate mai mare de- 
cit pentru țările indus
triale.

Această relansare a e-

Din presa străină
AGENȚIA „FRANCE PRESSE"

sau 6 ori a producției ac
tuale a acestor energii al
ternative. Ar trebui deci 
să se investească în fie
care an, de acum pînă în 
anul 2000, 70 pînă la 80 
de miliarde de dolari, a- 
dică echivalentul facturii 
petroliere prevăzute a- 
nul acesta în țările în 
curs de dezvoltare. Or. 
pentru aceste plăți pro
blema energiilor alterna
tive la cei „patru mari"

nergiilor alternative — 
considerată ca indispensa
bilă de către O.N.U., care 
își face, astfel, la Nairo
bi intrarea oficială în fo
rumul energetic mondi
al — se referă de aseme
nea la alte surse de e- 
nergie, dintre care cele 
solare, geotermică, hi
draulică, lemnoasă, eoli
ană, biomasele, șisturile 
bitumioase, nisipurile as-

< tice, turba.

In timp ce zăcăminte
le de hidrocarburi sînt 
condamnate să se, epuize
ze in viitorii 40-50 de ani. 
bogățiile globului in ceea 
ce privește energiile rec 
generabile rămin aproape 
intacte. In domeniul hi
droenergeticii, potenția
lul mondial nu este ex
ploatat decît in proporții* 
de 17 la- sută ; 59 la sută 
în Europa și doar 9 la su
tă în Asia.

Dincolo de problemele 
tehnice care vor fi stu
diate timp de 10 zile de 
cei 5 000 de experți invi
tați in capitala kenyană. 
conferința de la Nairobi 
prezintă un aspect poli
tic neîndoielnic. „O reu
șită chiar modestă a con
ferinței ar permite o a- 
meliorare a climatului în 
dialogul Nord-Sud", a de
clarat, printre alele, se
cretarul general al con
ferinței. Iglesias.

(Agerpres)
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întreprinderea 
„TEHNOTON“ Iași

încadrează de urgență pentru Reprezen
tanța tehnică „TEHNOTON", în județul 
Hunedoara :

@ depanator radio-tv
® electroniști, categ. 3—6, pentru între

ținerea radioreceptoarelor și caseto- 
foanelor din producție proprie in re
țeaua comercială și la posesori în 
termen de garanție pentru județul 
Hunedoara.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în MUNICIPIUL PETROȘANI și să înde
plinească condițiile de încadrare prevăzute 
de Legea 12/1971.

Relații suplimentare ia REPREZENTANȚA 
„ELECTRONICA" din municipiul Hunedoa
ra, str. Ciocîrliei, nr. 3, telefon 12359.
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