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Asigurarea cocsului necesar siderurgiei înseamnă
Nu numai tone multe, 
ci și huilă de calitate

Cele aproape 60 000 tone 
de cărbune livrate supli
mentar de la începutul a- 
nului atestă cu prisosință 
angajarea responsabilă a 
colectivului I. M. Lupeni 
pe caiea înfăptuirii exem
plare a sarcinilor de ex
tracție pe 1931. Dar, dat 
fiind că mina Dupeni este 
principalul furnizor de 
cărbune cocsificabil, con
comitent cu sporirea conti
nuă a extracției, colectivu
lui îi revine o deosebită 
răspundere și în ceea ce 
privește calitatea masei 
miniere pe care o livrează 
preparației spre prelucra
re în scop metalurgic. Or, 
dat fiind că IA’.C.V.J. a 
înregistrat însemnate res
tanțe de la începutul a- 
nului tocmai la sortimen
tul superior de cărbune 
destinat cocsificării, denotă 
că și cărbunele livrat de 
mina Lupeni, respectiv ca
litatea acestuia, a avut o 

însemnată contribute asu
pra acestor restanțe.

Adevărul e că ia mina 
Lupeni s-au depus străda
nii pe linia îmbunătățirii 
calității. Aceste preocupări 
sînt confirmate în lunile 
februarie, aprilie și mai 
cînd, prin reducerea con
ținutului de cenușă a căr
bunelui extras sub limita 
admisă, mina a obținut bo
nificații de peste 27 500 
tone cărbune. Dar, aceste 
realizări promițătoare nu 
s-au mai repetat în lu
nile următoare. Bunăoară, 
în iunie, față de norma 
admisă de 41,5 la sută 
conținutul de cenușă a în
registrat un salt la 46,2 la 
sută, iar în iulie s-a men
ținut la 45,5 la sută. Pe
nalizările constituie o 
pierdere, în primul rînd 
pentru mină, prin dimi
nuarea cu peste 9 milioa
ne lei — valoarea penali
zărilor de la începutul a

nului — a indicatorului de 
eficiență, dar mai ales 
pentru economia națională 
prin restanțele înregistrate 
de preparație în livrarea 
cărbunelui special desti
nat cocsificării. De ce a- 
ceastă înrăutățire a cali
tății cărbunelui ?

Din explicațiile primi
te din partea factorilor 
de răspundere reținem în
deosebi creșterea ponderii 
producției extrase din pi
lierul est (unde zăcămîn- 
tul, respectiv stratul 15, 
are un conținut de steril 
de peste 50 la sută), pre
cum și din microcarieră. 
Constituie o realitate și 
faptul că atît la principa
lele strate în exploatare, 
tăierea se realizează me
canizat — ponderea pro-

Ioan DUBEK
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Consfătuire de lucru
le C.C. el P.C.R.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, la sediul 
C.C. al P.C.R. a avut loc, 
in zilele de 27-28 august, o 
consfătuire de lucru cu 
cadre de bază de partid 
și din agricultură, primii 
secretari și secretarii cu 
probleme agrare ai comi
tetelor județene de partid, 
organizatorii de partid din 
consiliile unice agroindus
triale, directorii direcțiilor 
județene agricole, ai trus
turilor întreprinderilor 
agricole de stat, trus
turilor pentru meca
nizarea agriculturii și trus
turilor horticole, directori 
de unități agricole de stat 
și stațiuni de mecanizarea 
agriculturii, președinți de 
unități agricole coopera
tiste.

Lucrările celui de al XVI-lea Congres
international de istorie

Lucrările celui de-al 
XII-lea Congres interna
țional de istorie a științei 
au continuat vineri în ca
drul secțiunilor științifice: 
„Știința si tehnologia din 
Antichitate pînă în anul 
1600", „Fizica și Astrono
mia", „Chimia", „Științele 
medicale și farmaceutice", 

ț „Științe ale pămîntului", 
i „Tehnologie și inginerie", 
( „Istoria științelor despre 
'.om“, „Știința șl societa
tea", „Probleme metodolo
gice în istoria și filozofia 
științei", „Istoria transpor
turilor si telecomunicații
lor în secolele XIX și 
XX".

Participanții la dezba

Avînd un pronunțat ca
racter de lucru, specific 
stilului de muncă al se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dialogului per
manent pe care il poartă 
cu activul de partid. cu 
cadrele de conducere din 
economie, cu oamenii, mun
cii, consfătuirea a avut 
drept obiectiv analiza acti
vității desfășurate pentru 
îndeplinirea planului pro
ducției agricole in acest 

an, a rezultatelor obținute 
pină acum, stabilirea mă
surilor necesare desfășură
rii în cele mai bune con
diții a campaniei agricole 
de toamnă și pregătirii te
meinice a producției anului 
viitor.
Lucrările consfătuirii s-au 

.desfășurat în plen și pe 
secțiuni.

In plenul consfătuirii au 

teri au subliniat însemnă
tatea ideilor de înalt uma
nism cuprinse în cuvinta- 
rea tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu la ședința inau
gurală a congresului, cu 
privire la sporirea rolului 
științei, a responsabilită
ții savanților față de dez
voltarea socială, la înda
torirea lor de a milita 
pentru ca minunatele cu
ceriri ale omenirii să fie 
puse exclusiv în slujba pă
cii, a bunăstării și pro
gresului tuturor popoare
lor.

Comunicările și dezbate
rile au prilejuit evidenți
erea evoluției acestor ști- 

luat cuvîntul tovarășii : fon 
Tarachiu, Ion Albulețu, Va- 
sile Bărbulcscu, Teodor Ro

man, Ion Vlad.- Vasilo 
Mușat, Petre Bănică, 
Gheorghe Blaj, Ferdinand 
Nagy, llaralambie Alexa. 
Iosif Szasz, Pavel Aron, 
Alexandrina Găinușe, Mi
hai Marina, Ion Sloian. 
Miu Dobrescu, Gheorghe 
Dumitrache, Angelo Mi- 
culescu, Emil Bobu.

In cadrul secțiunilor au 
luat cuvîntul un număr de 
37 tovarăși.

Vorbitorii au subliniat 
că această consfătuire, or
ganizată din inițiativa to
varășului Nicolae

Ceaușescu. care dezbate 
probleme esențiale alo 

dezvoltării agriculturii, con
stituie o dovadă elocventă 
a grijii cu care conducerea

(Continuare in pag. a 4 a>

a șliinhîi
ințe de-a lungul veacuri
lor, j. cercetării funda
mentale întreprinse da 
savanți din diverse țări, 
influența directă pe care 
rezultatele acestora au a- 
vut-o asupra dezvoltării 
tehnicii și industriei, a so
cietății umane în general.

In aceeași zi. s-au des
fășurat simpozioanele „Ho
lul unităților standard în 
istoria științei șj tehnicii",
„Știința, 
problemele

tehnologia 
dezvoltării

și
so-

ciale — comparații Și
perspective istorice", „(_a-e-
a tivita tea științifică Și
problemele progresului1
„Revoluția in biologia se-
colului XX

„Minerii iși respectă 
cuvîntul dat" — măr
turisea. la ieșirea din 

șut, minerul Mihai 
îascu, din brigada con
dusă de Gheorghe îascu, 
de 1a sectorul II al mi
nei Vulcan. Și, într-ade- 
'ăr. rezultatele în mun
că ale brigăzii confir
mă pe deplin acest 
lucru. In clișeul nos
tru : minerul Mihai
îascu cu ortacii Petrică 
Medelcanu și Nicolae 
Rusu.

Foto : șt. NEMECSEK

Caratele
Colectivul de muncă al 

Atelierului de zonă, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid pe Complexul 
C. F. R. Petroșani, a pus 
un accent deosebit pe or
ganizarea mai bună a acti
vității. întărirea discipli
nei, folosirea judicioasă a 
fondului de timp și ridica
rea nivelului tehnico-profe- 
sional al lucrătorilor. Va
goanele defecte ce necesită 
ridicarea de pe roți sînt 
introduse pe o linie spe
cial amenajată, destinată 
acestor lucrări. Activitatea 
bună la repararea vagoa
nelor — ne spunea Dumi
tru Sfmionescu, șeful Ate
lierului de zonă, este o-

Mituiea „Huilă-Cimpu lui Neaif’
Trimisul nostru pe șant'er 

relatează:

Autocondîicerea și aufogestiunea muncitorească 
în plină și permanentă acțiune

Propunerile oamenilor muncii — 
inepuizabile surse de îmbunătățire 

a activității productive

hărniciei
glindită prin îndeplinirea 
planului de producție pe 
perioada ce a trecut de 
la începutul anului în 
proporție de 115 la sută. 
O realizare importantă o 

■ onstituie reducerea timpu
lui de imobilizare a va
goanelor în reparații, re- 
ușindu-se să se repare 
peste pian 400 vagoane. S-a 
acordat o atenție deose
bită îmbunătățirii cali
tății reparațiilor și întă
ririi exigenței în recepția 
lucrărilor efectuate, astfel 
incit anul acesta nu au 
fost semnalate vagoane că
zute în termen de garan
ție. Rezultatele obținute de 
colectivul Atelierului de 
zonă C.F.R. își au izvorul 
în hărnicia oamenilor, cum 
sînt forjorul Avram Roca, 
lăcătușii de reparații va
goane Ion Costea, Mihai 
Pintea, Ion Godeanu, Radu 
Constantin, sudorii Petru 
Mocanu, Maria Sas, tîm- 
plarul Virgil Dudaș. Prin
tr-o preocupare permanen-
Ing. Rodica ARDELEANU
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Chiar și în condițiile 
meteorologice din ultima 
săptâmînă activitatea pe 
șantierul de la Cimpu lui 
Neag se desfășoară nor
mal. Colectivul de oameni 
ai muncii de aici obține 
rezultate notabile la ex
tracția cărbunelui și la ac
țiunea de descopertare. 
După cum ne informează 
ing. Nicolae Vucan, șeful 
sectorului minier Cîmpu 
lui Neag, în gara Băr- 
băteni a luat sfîrșit repa
rația capitală a silozului 
de încărcare, obiectiv care 
va asigura în perspectivă, 
o preluare ritmică a în
tregii cantități d tărbune 

transportat din carieră. Mi
nusul înregistrat de carie
ră in evidențele C.M.VJ. 
este o cifră reală, dar nu 
reflectă și adevărul că pe 
rampa gării Bărbăteni mai 
este stocată o cantitate de 
3 000 tone de cărbune.

La acțiunea de desco
pertare s-au înregistrat în 
ultimele zile rezultate mai 
bune, realizîndu-se o de
pășire a sarcinilor planifi
cate între 500-900 mc steril 
dislocat, descopertat și 
transportat. Este un re
zultat lăudabil, mai ales 
datorită greutăților care se

Mircea BUJORESCU
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Adunările generale ale 
reprezentanților oameni
lor muncii de la I.U.M. 
1’etroșani, desfășurate în 
acest prim an al cincina
lului calității și eficienței 
— perioadă de efervescen
ță și avîntată muncă — 
s-au caracterizat printr-o 
plenară afirmare a spiri
tului revoluționar, prin 
analize atente și la obiect, 
prin propuneri și angaja
mente ferme care au avut 
și au ca scop îndeplinirea 
exemplară atît a sarcini
lor de producție cit și a 
angajamentelor asumate în 
întrecera socialistă.

Recent la I.U.M.P. am 
urmărit modul de realiza
re a propunerilor făcute 

în adunările generale ale 
reprezentanților din 10 fe
bruarie, 12 iulie și în cea 
care a avut loc în 7 au
gust a.c. Gheorghe Scurtu, 
șef de brigadă, secția pre
lucrări la cald propunea 
la adunarea generală din 
februarie luarea unor mă
suri urgente menite să 
conducă la reducerea pro
centului de rebut care a- 
j unsese la acea, oră de 2,9 
la sută, propunere care nu 
numai că a mobilizat 
mul ți oameni ai muncii 
din cadrul secției, ci ei 
au găsit și aplicat noi pro
cedee de lucru, între care 
am aminti : trecerea la 
unele piese de la forma 
clasică la forma cu a

mestec de cuarț cu silicat 
întărit cu bioxid de car
bon ; la sfirșitul fiecărei 
șarje s-a hotărît să se 
toarne piese de maximum 
20 kg. Rezultatul acestor 
măsuri și al altora este 
reducerea procentului de 
rebut de la 2,9 la 2,1 la 
sută. O altă propunere fă
cută în .aceeași adunare 
generală' de ing. Nicolae 
Popovici, se referea la 
perfecționarea tehnologi
ilor de fabricație la com
plexele mecanizate, lan
sarea în fabricație a re-, 
perelor însoțite de desene, 
asigurarea cu S.D.V.-uri.

Constantin GRAURE
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In ziarul de azi :

Cultură-Ârtă
(3 Succesele cullural- 

artistice trebuie să 
stimuleze întreaga 
activitate educativă

J3 Carnet

gj Cronică de film

(în pag. a 3-a)

Sport
(în pag. a 4-a)
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O Tineretul din unități
le miniere 
lui este 
activitatea 
pildă, 
linen
U.T.C

din Valea Jiu- 
icrm integral in 

productivă. De 
Vulcan, 14 
organizația 

au încărcat 
24 de căru- 

e mină, 
pro 

de la 
au co- 

vechi. 
aceste

k. l.M. 
din
nr. 9 

în aceste zile 
cioarc de lemn dc 
necesar sectoarelor 
du-tive. Uteciștii , 
organizația nr. 10 
Iertat 12 tone fier 
S-au evidențiat în 
acțiuni Cornel Săiăj.xin 
Ioana Alexandru, 
Colia, Nicolae 
Gieă Stecifleanu 
Ten.

Tinerii de la 
«ani. sprijiniți de cornițe
le. r„ș mese U.T.C. au
declarat săptămîna 1-6 
septembrie „Săptămîna 
acțiunilor patriotice1. Din
tre multi piele activități pe 
iar- si le-a propus tinere
tul de la. Uricanî in ca- 

respecti- 
■eta- 
fier 
lor 

foc11

Joan 
Bondoc, 

și Anton

I. M. Uri-

Uricanî in
«irul săptăminii
ve amintim doar col: 
rea a peste 50 tone 
vechi și trimiterea 
spre „cuptoarele de 
a e țării. Tot in cadrul 
; ț uliilor întreprinse de 
' neret. merită amintite și 
cele ale- iiteciștilor de la 
1 rihriea de mobilă Petrila, 
care lucrează la împrej
muirea unității cu gara de 
beton.

Zilnic, prin‘factorii poș
tali, difuzorii din 
prinderi și instituții, 
cum și prin chioșcuri 
distribuie (ori se vînd) 
orașul Lupeni în jur 
18 400 exemplare de ziare 
și reviste — deci un ziar 
la aproape fiecare lo
cuitor al orașului. Dacă 
publicațiile ajung la timp 
sau mai tîrziu în mîna ci
titorilor. o vom aborda cu 
ait prilej. De astă dată su
bliniem importanța unei 
măsuri luate de factorii 
competenți pentru îmbună
tățirea vinzării presei.

In prezent, în orașul Lu
peni există trei chioșcuri 
de vînzare a presei — nr. 
11 în centrul vechi al ora
șului, nr. 12 în cartierul 
Braia și nr. 13 în cartierul 
Viscoza. Toate cele trei 
chioșcuri sînt deci ampla
sate pe strada principală, 
Tudor Vladiniirescu, la o 
distanță unul de altul de 
circa 500-800 de metri. 
După cum se știe, o mare 
parte a locuitorilor din 
partea estetică a orașului 
s-a mutat în zona Bărbă- 
teniului unde se conturea
ză cu pași repezi noul cen
tru civic al orașului. 
Aici nu a existat nici un 
chioșc de vînzare al ziare
lor și revistelor. O ampla
sare mai judicioasă a chioș
curilor de vînzare a presei

între- 
pre- 

se 
în 
de

si 
nr. 12 din Braia 

„Steagul roșu", 
din cartierul Vis- 
600—700 de exem-

se impunea. Cît privește 
numărul de ziare vîndute, 
chioșcul nr. 11 din centrul 
vechi al orașului vindea 
în jur de 300 de ziare 
„Steagul roșu11 .și un număr 
mai mic de alte ziare 
reviste, 
— 200 
iar cel 
coza —
plare. Deci cu vînzarea cea 
mai mică era chioșcul 
Bi aia care, de fapt, a fost 
un intermediar intre cele
lalte două chioșcuri. In a- 
ceastă situație, la cererea 
mai multor cetățeni chioș
cul din Braia a fost mutat 

in strada Viitorului, în ime
diata apropiere a comple
xului comercial. Această 
măsură scutește cetățenii 
de drumurile pînă la Vis

coza sau pînă în centru du
pă ziare. In al doilea tind 
fiind amplasat aici, chioș
cul poate vinde zilnic în 
jur de 600—-700 exemplare 
„Steagul roșu11.

Așadar, mii de cetățeni 
din zona Bărbăteniului sînt 
mulțumiți .de măsura lua
tă care Ie asigură procura
rea și citirea ziarelor.

Avram MICA

ducției extrasă mecanizat 
reprezentind peste 60 la 
sută din totalul produc
ției. situație în care alege
rea sterilului devine prac
tic imposibilă. Dar, în a- 
fară de „contribuția" pi- 
lierului-est, înrăutățirea 
indicatorului de calitate 
provine și de la producția 
extrasă din mină, cu va- 
goneți. In ultimele două 
luni, față de 38,2 la sută 
cît a reprezentat cenușa 
în luna mai, in iunie și 
iulie, aceasta a ajuns la 
peste 44 la sută. „Explica
ția rezidă in faptul că la 
punctele de încărcare 
producției provenite 
stratul 3, strat cu
mai mare pondere, alege
rea sterilului nu se reali
zează la nivelul cerințelor, 
ne explica inginerul-șef 
Aurelian Grosu, responsa
bilul comisiei de calitate, a 
c.o.m. Se aleg în jur de 
60 vagonete de steril pe zi, 
or. aceasta e prea 
Se impune ca șefii 
toare, cu ajutorul 
naiului tehnic de
să urmărească cu mai mul
tă răspundere alegerea 
sterilului în aceste puncte, 
evacuarea Iui separată11.

Dat fiind că încadrarea 
producției minei în nor
ma de calitate prevăzută

eprezintă o problemă com
plexă, impunind 
tehnologice 
ne-am adresat 
lui tehnic al minei, 
Dumitru Dănciulescu, pen
tru a evidenția preocupări
le conducerii întreprinde
rii în acest domeniu de 
primă însemnătate. Am re
ținut că in condițiile tec
tonice actuale și ale extin-

soluții 
adecvate, 

directoru- 
ing.

a 
din 
cea

t

puțin, 
de sec- 
perso- 

control,

/

derii tăierii mecanizate, 
se impune alegerea unor 
metode de exploatare prin 
care să se evite zonele ste
rile. Se are în vedere în 
acest sens evitarea culcu
șului în partea vestică a 
lentilei stratului 3 din blo
cul IV, unde sterilul are o 
mare pondere în zăcămînt, 
prin înlocuirea tăierii me
canizate cu pușcare și sus
ținere individuală. S-a tre
cut la exploatarea separa
tă a apofizelor în stratul 
3 blocul V din sectorul V 
cu abataje cameră,

VZZ/Z/Z//ZZZZ//Z/ZZZZ//ZZ/ZZZ/Z//ZZ/Z/ZZ//////ZZWZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZJ
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întreprinderea tricotaje Petroșani, apreciată de numeroși
ciari d;n tară și de peste hotare pentru varietatea sortimentală, linia 
nă a modelelor și calitatea produselor executate, se numără printre 
le economice importante ale municipiului nostru.

alte 5-6 
„predispuse'1 la ace- 

soartă. Cele două par- 
auto (I.T.A. și A.U.T.) 
de multă vreme, lipsă

poate spune că activitatea, 
în pofida unor dificultăți 
obiective, se desfășoară 
normal. Problemele legate 
de preluarea cărbunelui 
din gara Bărbăteni, vor 
constitui tema unei ana
lize detaliate a situației și 
datorită faptului că, -în ur
ma intervențiilor noastre, 
la redacție ne-au sosit răs
punsurile de la C.M.V.J. și 
l.P.C.V.J. Răspunsuri care, 
pare-se, nu prea seamănă

mai întîmpină în parcul 
auto al Autobazei uzină 
transport a C.M.V.J. Un 
număr destul de mare din
tre mașini (10, la data do
cumentării noastre) stau 
„pe dreapta'1, datorită lip
sei de anvelope, 
sînt 
eași 
curi 
duc, 
de piese de schimb și sub- _ între ele în explicarea si- 
ansamble. tuației create în gara Băr-

Incercînd o concluzie, se băteni.

Urmare din pag

a-Această propunere a 
vut ca termen de rezol
vare sfîrșitul trimestrului 
III. Prin responsabilitatea 
de care au dat dovadă, 
ing. Nicolae Biro și Aurel 
Aron s-au refăcut atît teh
nologia la subansam biele 
de metalo-construcții de la 
complexele S.M.A. 2 și la 
combinele de abataj C.A. 1 
și C.A. 2, cit și o serie de 
dispozitive, între care a- 
mintim doar cele 10 stan
duri de probă necesare li
niei de montaj combine. 
Semnificativ de consem
nat. că această propunere a 
fost aoluțională cu 3 luni 
mai devreme. Sing. Vasi
le Maghiaru propunea — 
în cadrul aceleiași adunări 
generale — îmbunătățirea 
ventilației la atelierele de 
forje și tratament termic. 
Propunere care nu 
realizat, dar care nu
uitat, ci este prevăzută a 
se rezolva în etapa a 
doua de dezvoltare a u- 
zinei, este cuprinsă, deci, 
în programul de investiții.

In adunarea generală din

12 iulie a.c. Vasile Toană 
și Victor Scarlat au făcut 
interesante propuneri pri
vind îmbunătățirea calită
ții utilajelor. In urma pro- 
puneriloi- făcute s-au con
fecționat SDV-uri necesare 
asimilării a 38 de repere, 
s-a deschis un curs de

s-a 
s-a

uenefi- 
moder- 
unități- 

Foto: Șt. NEMECSEK

pentru evitarea sterilului. 
In ceea ce privește stratul 
15, totul e să se urgente
ze exploatarea acestuia 
pentru a se trece la stra
tul 13 care are un conți
nut de steril de abia 15 la 
sută, ceea ce va influența 
in bine cenușa pe între
prindere. S-au întreprins 
măsuri, totodată pentru in
tensificarea alegerii steri
lului la toate locurile de 
muncă din sectoarele 1, 
II, V și VII, sfabilindu-se 
ca topografii să recepțio
neze la sfîrșitul lunii ste
rilul c.les în abataje ; mai 
mult, aceaslă operație a 
fost prinsă și in normă și 
este plătită brigăzilor.

Evident, măsurile enu
merate nu epuizează toate 
rezervele de care dispune 
mina Lupeni pentru îm
bunătățirea calității pro
ducției. Atît la punctele de 
încărcare, cît și la locuri
le de muncă se poate face 
mai mult pentru alegerea 
sterilului. In sectoare. în
deosebi la sectorul V, tre
buie făcut mai mult prin 
pregătirea abatajelor pen
tru evitarea zonelor steri
le. Se impun strădanii 
pentru prevenirea scurge
rii sterilului în cărbune, 
pentru îmbunătățirea ta
vanului artificial din ma
rile frontale prin podire 
cu plasă și înnămoli rea 
spațiului exploatat, îndeo
sebi în blocurile }jr; IV 
și V. Alegerea sterilului, 
folosirea cu consecvență 
a schemelor de pușcare se
lectivă în pregătiri și aba
taje, evacuarea separată a 
sterilului în cazul unor 
surpări în abataje, deci 
intensificarea preocupării 
generale pentru valorifica
rea tuturor posibilităților 
de reducere a conținutului 
de steril al cărbunelui ne
cesită, concomitent cu îm
bunătățirea cointeresării 
în acest sens a tuturor bri
găzilor și cadrelor tehni
ce, o susținută muncă po- 
litico-educativă în rîndul 
întregului colectiv. 
„Nu numai cărbune mult, 
ci și de calitate !“ —
acesta trebuie să fie cu- 
vintul de ordine în activi
tatea de zi cu zi a acestui 
mare colectiv minier — 
principalul furnizor de 
cărbune cocsificabil al ță
rii.
ItlIIltlIIIIIMIIIIIIIIIIIl

l'arstcle
propunerile făcute au prins 
deja viață. In urma aces
tora s-au repus în „drep
turile" sale pontajul și 
contrapontajul, s-a 
tărît ca personalul 
citor să iasă pe 
uzinei în cazuri cu 
speciale. Și aceste

ho- 
mun- 

poarta 
totul 

măsuri

menea retribuite în acord 
global.

Desigur, acestea sînt nu
mai cîteva din propunerile 
făcute în adunările gene
rale ale oamenilor muncii 
de aici care au prins viață, 
ele însă sînt mult mai 
multe. De modul curii se

Propunerile oamenilor muncii
perfecționare a pregăririi 
profesionale pentru me
seria de alezator, au fost 
trimise cadre tehnico-ingi- 
nerești în schimb de expe
riență la întreprinderi din 
București, Brașov, Ploiești. 
In cel mai înalt forum al 
autoconducerii și 
tiunii muncitorești 
august 
Barna 
propun 
suri privind 
dinii și disciplinei, precum 
și extinderea acordului 
global. Deși nu a trecut 
decît foarte puțin timp de 
la adunarea respectivă,

autoges- 
din 7 

1981. Gheorghe 
și Lazăr Groza, 
luarea unor mă- 

întărirea or-

au condus ca indicele 
utilizare 
timp să 
sută. In 
acordul 
consemnat că, 
propunerii
73 la sută din personalul 
muncitor lucrează în acord 
global, 
muncii 
lucrări 
la rece 
șini abataj și 
sînt cuprinși în această for
mă de retribuire). Există in 
continuare preocuparea ca 
unele lucrări de întreținere 
și reparații să fie de ase

are loc zilnic. între 
10—12,30, in sala dc 
nastică a clubului, 
mâții 
afla 1

CONCURS DE
LECȚIE. In perioada !18 
august — 5 septembrie 
Clubul sportiv școlar Un 
Petroșani organizează 
concursuri de selecție 
pentru gimnastică sporti- 

| vă — fete. La concurs pat 
I participa copiii născuți în 
I anii 1975—1976. Selecția

I
I

.■rele 
jim- 

Infor- 
i suplimentare se pot 
la telefon 42833.

CORECTITUDINE
miliția municipiuluiLa

Petroșani s-a prezentat lu- 
crătoarea Aurica Katana 
de la cofetăria nr. 306 din 
localitate și a predat un 

’portmoneu ce conținea 
bani și cîteva obiecte por

de 
a fondului de 
ajungă la 92 Ia 

ceea ce privește 
global 

în 
făcute,

trebuie 
urma 
peste

(adică oamenii 
de la secțiile pre
ia cald, prelucrări 
și atelierul de ma- 

prototipuri

rezolvă propunerile 
mulate în adunările 
rale, Bela Garabi. 
tor specialist, 
„Cînd oamenii

Ș* 
se 

firesc 
din 
să fie

for- 
gene- 

munci- 
spunea: 

cunosc 
uzina

ne 
se 
în

cunosc — 
ca propu- 

adunările 
făcute fără

bine — 
noastră 
— este 
nerile 
generale
ocolișuri, ele să meargă la 
rădăcina faptelor, iar oa
menii să fie hotărîți și 
fermi în rezolvarea lor". 
„Legat de propuneri, vreau 
să spun că atît cei care 
le-au făcut cit și ceilalți co
legi din secție participă 
direct la realizarea lor. Alt-

sonale. Este așteptat uă- 
gubașul pentru a intra in 
posesia celor pierdute.

O INVITAȚIE IN STA
ȚIUNI. Filiala Petroșani 
a O.J.T. anunță că este în 
măsură să ofere bilete in
dividuale și pentru fami
liști în toate stațiunile 
balneo-clinntence din ța
ră. Se pot procura pentru 
trimestrul iV bilete de 
tratament în stațiunile de 
pe litoral, Băile Fehx.

Geoagiu, 
Vatra Doraei. 
Căciulate., 

și altele.
3 septembrie, 
își pot petrece 

în frumoasa

So- 
Bu- 

Sirigeorz 
Începi nd 

ama
con
sta'

. Mi.- 
in

Herculane, 
vata, 
ziaș, 
Băi 
din 
torii
aediul 
țiune de pe litoral — 
maia, 
această perioadă se bene
ficiază
40 la suta din 
integrală a

Menționăm că

de o reducere de 
valca.rea 

biletului.

fel spus noi gîndim noi 
propuneri și noi înfăptu
iri11 (Viorel Angliei, mai
stru principal). „Hotărirea 
adunării generale de redu
cere a procentului de re
but la turnătorie a mobi
lizat toți oamenii din sec
ție. Avem rezultate bune 
in acest sens, dar nu ne 
vom opri aici11 (Titus Peș- 
tenaru). La rîndul său Io
sif Kelemen, secretar ad
junct cu probleme econo
mice 
partid,
prinderii 
punerile 
dunările 
baza activității
lui de partid, a 
rii uzinei, care 
biiiza în continuare - toți 
oamenii muncii la înfăptu
irea lor. De fapt, trebuie 
să spun că realizarea la 
timp a propunerilor a con
dus la îndeplinirea exem
plară, în perioada care a 
trecut din acest an, a sar
cinilor de plan".

al comitetului de 
directorul între- 
ne spunea : „Pro- 
formulate în a- 
gencrale stau la 

comitetu- 
conduce- 

vor tno-

e PENTRU VIAȚA 
Gestul de înalt umanism 
de a dona o parte din sîn- 
gele tău pentru ș. salva 
viața semenilor aflați în 
pericol este tot mai ficc- 
vent în Valea Jiului. în 
acest an, Laboratorul mu
nicipal de recoltare
conservare a sîngelui din 
Petroșani a efectuat 4 500 
recoltări ce însumează 
1 231 litri. Se cuvine 
menționat faptul că ,'l6 la 
sută dintre donatori sînt

și

nictâi
•Urmare din pag. I)

tă a colectivului s-au ob
ținut economii la cheltu
ielile materiale în valoa
re de 28 000 lei, economii 
realizate, mai ales, 
folosirea rațională 
terialului lemnos 
condiționarea pieselor de 
vagoane. Tot în această 
perioadă s-au recuperat 
tone fier.

Colectivul Atelierului 
zonă a pus în funcție 
14 zile mai repede 
strung special cu coman
dă program pentru strun- 
jirea roților de vagon, lu-

— *- —■» și-au adus 
se- 
de 

Voi- 
Ș‘

prin 
a ma- 
și re-

43

de
cu
un

crare la care și-au 
contribuția Ion Iliuță, 
cretarul organizației 
bază, Ștefan Astaloș, 
eu Ungur, lancu Băra’ 
maistrul loan Straja.

In urma rezultatelor ob
ținute, colectivul Atelieru
lui de zonă a cucerit lo
cul 3 pe țară între unități
le cu același profil 
transportul feroviar.

din

voluntari. In 26 august 
o asemenea acțiune t. a~ 
vut loc ia spitalul “Sin Pe
trila. Printre 
constanți de la 
tal se numără 
primar Maria

donatorii 
acest spi- 

și medicul 
Balea.

Rubrică redactată de 
CRIȘAN

1
NEREGl i

i In a« 
; depistați 
i auto cai 
; regulile 
i stînjenin 
i unei cir 
; și fără i 
; tiere. As 
■ riei, con 
i rismul 
î înscris i 
; neregula 
i s-a sold 
i unui aci 
i lație. Co 
; hiculul 1 
i vîrșind 
; — depă; 
î mentară 
i fost pe i 
: ce un a< 
i culpă a
• conducin 
i 31-HD-4I 
î Botică < 
î C.M.V.J.

ALi
*. £

NU 
; Pe art- 
i ție ale \ 
i lele de 
î au fa 
: sub iiîfl 
; Nădrag 
î la A.U.' 
: (cu auto 
i 3150); E 
i cbnducâ 
! PECO ( 
j l-HD-80 
; Căprian 
I l.M. Vu 
i hiculul I 
i gu Neci 
1 cuiul 1- 
| ,inculpa 
i ționați. 
i de sane 
i uită < 
i conduc’ 
{ coolul t 
i mărul 
{ publice. 
Ș col via 
I ilor fai 
i nerilor 
u. Sis 
ceste i 
diferi. I 
ce. Ce 
lor față 
te?

Pi 
D 

In n< 
august 
parcate 
strada 
tovehl: 
rul 31 
HD-401 
T. C. 
A.U.T. 
șani. < 
de pe 
cule s 
prezin 
lație a 
șani, i 
tembri 

RE1 
De < 

! lea Jii 
i nun. A 
I circule 
i fie tot 
i aceea 
I ducate
• depășe 
I să aco 
I toniloi 
•: drum
i in pe 
: fUCțiOl 
i frumi’ 
: Petro?

te stri 
; ră. no 
i șinile 
j măsui 
i tunci 
? ceasta 
; de cir 
; sar ce 
i unităț 
: parcu 
: cu tO 
; ceasta

: Dur
' 1981. 
î culați 
i pwpr 
i Humă 
i i ar.1
; Rubi 
i spr 

cire

..............I



roșu 3

activitate
educativa

c

t

s 

Ij
E

Vladi- 
al mai 
laurea- 

sau

Toate 
formații, mai pu- 
de muzică ușoară 
compun și se des- 
adeseori, într-un

și veacurile toate 
datina omeniei și 
și tricolorul falnic, le-ai înălțat trudind 
să fie România cum alta nu-i sub soare 
pe trepte de lumină, suind, suind, suind.

noastre, să vadă 
curcubeul

prin care am umblat, 
dragostea de glie

Reverie
de august

a

Mircea ANDRAȘ

Carnetac-

f 
i

j

E

Vasile TĂNASELEA, 
lăcătuș. I.M. Vulcan

lumina
coboară spre ort 
noului — mina.

Aici in adine nu e ceață 
de fapt nu e nici întuneric 
oglinda din suflet doar se aburește 
cînd inimi fierbinți luminează feeric

Aici negrul ne ninge din boltă 
pe umeri apasă pămîntul de sus 
sudoarea se cade să fie păstrată 
cînd celor ce vin âvea-vdm de spus

Mă scufund
în liniștea străbună
și priviri blinde 
veghează sublimele creații.

a lo- 
bine 

în 
cul- 

a cea stă

L,

Aici ziua-i fărîmă-n priviri 
dar dă peste margini 
cînd șiruri de inimi 
să umple cu faptele
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O dimensiune dintre ce
le mai constante și semni
ficative a vieții cultural- 
artistice din Valea Jiului 
este legătura cu activita
tea economică și socială. 
In acest climat, de muncă 
și educație, sînt integrați 
artiștii amatori și tot din 
acest context sînt selectate 
aspectele de conținut ale 
actului cultural. Acest dia
log al muncii cu educația 
— care este susceptibil de 
perfecționare în modalită
țile de manifestare susți
nute în întreprinderi, în 
sălile de apel ale mine
lor —, își dovedește trăi
nicia și eficiența. în aceas
tă perioadă, concentrate în 
rezultatele (net superioare 
altor etape), Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", ediția 1979—1981. Dar 
aceste succese sintetizează 
nu numai experiența mun
cii din domeniul educativ 
și cultural-artistic, ci vali
dează și orientarea activi
tății, a felului cum este 
înțeles caracterul de masă 
al culturii socialiste, cum 
sînt depistate, atrase și 
promovate talentele într-o 
activitate continuă, singu
ra care oferă perspective u- 
nei formații sau alteia. 
Toate aceste considerații 
sînt cuprinse cu deosebită 
claritate în unele din cele 
19 formații laureate, care 
răsplătesc acum eforturile 
desfășurate de-a lungul a- 
nilor în acest domeniu. De 
remarcat este faptul că lo
cul I la faza republicană 
a marii manifestări a 
muncii, creației și hărni
ciei, Festivalul național 
„Cîntarea României", a 
fost acordat unor formații

corale („Freamătul adîn- 
cului", al minerilor de la 
Petrila, corul feminin al 
sindicatului învățămînt 
Petroșani — Petrila) și co
regrafice (elegantele dan
suri bătrînești de la Uri
cani), care numără mulți 
ani de pregătire continuă, 
de șlefuire a mijloacelor de 
interpretare. Cele trei for
mații — la care se adaugă 
corul de cameră de la 
Școala de muzică — Școa
la generală nr. 1 Petroșani, 
corul tineretului de la 
I.U.M. Petroșani, corul 
mixt de la Vulcan — cu
prind mineri și alți oa
meni ai muncii, pasionați 
care au străbătut cu con
secvență etapele de desă
vîrșire a expresivității, de 
decantare a actului artis
tic, sînt îndrumate de oa
meni competenți cum sînt 
animatorul muzical 
mir Ureche, dirijor 
multor coruri, toate 
te ale festivalului, 

prof. Dumitru Sîrbu.șcă, ne
obosit căutător al dansu
lui local autentic, 
celelalte 
țin cele 
(care se 
compun, 
mod arbitrar), au o exis
tență de dată mai apropia
tă, oferind, însă, perspec
tiva unei evoluții calitative 
previzibile dacă se conti
nuă munca de pregătire.

Desigur că toate aceste 
succese sînt remarcabile 
dar nu se poate să nu re
flectăm acum, cînd e vre
mea bilanțului în viața

culturală, și asupra unor 
aspecte la care s-a 
renunțat cu prea multă u- 
șurință. Avem în vedere 
brigăzile artistice, formații 
de mare valoare educativă, 
născute din însăși proble
matica vieții social-econo- 
mice, cu posibități ample 
de prezență activă în mij
locul oamenilor muncii ca
re le ascultă, le privesc și 
le așteaptă. In întreprinde
rile Văii Jiului au fost zeci 
de brigăzi artistice, unele 
cu un dens conținut de i- 
dei, însă niciuna nu a tre
cut în fazele superioare a- 
le Festivalului național 
„Cîntarea României". Inte
resul instructorilor s-a de
plasat spre alte genuri, în
tr-un fel mai spectacular, 
cu mai multă sevă umoris
tică, dar mai depărtate de 
faptul de viață.

O altă direcție care tre
buie să orienteze activita
tea instituțiilor de cultură 
este organizarea unor ac
țiuni sistematice, în con
cepții noi și cu un conți
nut bogat în idei, pentru 
că prea mult timp atenția 
s-a concentrat în mod 
preponderent asupra latu
rii interpretative, artistice. 
Or, toate instituțiile de 
cultură au datoria să par
ticipe, cu modul lor pro
priu de acțiune, la proce
sul de cunoaștere, de ridi
care a calificării profesio
nale a oamenilor muncii 
prin știință, tehnologie, 
ducație.

T. SPATARU

Mai trebuia

LTntr-un răspuns pri
mit la redacție din par
tea Biroului Executiv al 
Consiliului popular orășe
nesc Petrila, pe marginea 
unui articol privind lip
sa de activitate U nive
lul căminului cultural din 
satul Jieț. aflăm că, in 
urma unei analize desfă
șurate în cadrul Consiliu
lui orășenesc de educație 
politică și cultură socia
listă, s-au stabilit măsuri 
concrete pentru înviora
rea activității cultural- 
artistice în satul amintit. 
Astfel, ș-a stabilit evacu
area familiei care 
cUit temporar (mai 
de doi ani I — n.n.) 
clădirea căminului 
tural. urmînd ca 
clădire să beneficieze de 
reparațiile necesare, 
cu acest prilej a fost 
ganizat 
ducere 
tural, 
sr rcini 
fiecare 
dința i 
organizatorică se 
fășura 
septembrie. Totodată 
tem încunoștințați că 
rectorul căminului 
tural. Dumitru Oprita, 
fost pus in discuția 
cretariatului 
orășenesc de partid 
trila. _
tate desfășurată în ultima 
perioadă dg timp. Am fi 
fost curioși să aflăm cu 
Ce măsuri s-a soldat aceas
tă discuție fiindcă și pî- 
nă acum discuții au mai 
fost purtate, dar activita
tea căminului cultural 
după cum aminteam in 
articolul ,-u pricina, vorba 
maestrului Caragiale. era 
..sublimă*, dar lipsea c’J 
„desăvîrșire". (LV.).

Tot 
reor- 
con- 
cul-

consiliul d» 
al căminului 

repartizîndu-se 
concrete pentru 

membru, prima șe- 
în noua formulă 

va 
imediat după

des-
1 

sîn- 
di- 

,- ul- 
a 

se- 
Comitetului

Pe- 
pentru slaba a divi

semanat în 
turnul țării

al omeniei, al zilei viitoare, 
visat de veacuri, puternic, viu 

și drept, 
măiastră de purpură, o doină 
lume nouă pe maluri de Carpați.

steag 
steag

inimi lumină, libertate 
noastre ai înălțat un steag

o pasăre 
vestind o
Ai înălțat un zîmbet în turnurile țării, 
un vis și semnul unui sfînt rotund, 
izbîndă și putere și chipul prieteniei 
și porumbelul păcii l-ai înălțat, zidind 
columne comuniste pe strămoșesc pămînt. 
Ai înălțat in piscuri stindardul vrerii 

noastre 
și chipul unui nou început de drum, 
zarea spre comunism ce ne așteaptă - 
și roșul jurămînt.
Ai înălțat eroij dormiți în braza țării 
și pruncii vremii

In armonia culorilor 
îmi destind plivirile 
gingășia sunetelor

mlngîie auzul, 
sentiment înălțător 
încălzește inima

într-o dragoste numită 
România. 

Plutesc pe plaiuri, holde 
și Pe ape.

Radu SELEJAN

Cobor spre lumină
Cobor spre lumină 
sparg întunericul 
să-mi fac ecou inspre 

suflet.
Drămuite cu grijă 
razele de soare-s 
făcute captive la intrare. 
E-alci ca o secetă de 

lumină 
deși ea e peste tot 
o calc în picioare 
cînd cărbunele șcîrșnoște 

'sub tălpi 
doar picăturile de rouă 
lăsate afară 
îmi fulgeră prin gind 
a so&re.
Neila Terezia BANCILĂ

Vedere citadină din orașul Petrila — clubul sindicatelor.
Foto : N. ȘTEFAN

IN TURNEU. In cadrul schimburilor culturale 
dintre țările socialiste. Ansamblul folcloric „Mîndra" 
al Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani se 
pregătește să efectueze un turneu în R.P. Bulgaria. 
Turneul va avea loc în perioada I—10 septembrie 
și vor participa 42 de artiști amatori din Valea Jiu
lui (dansatori, soliști vocali, orchestra de muzică 
populară „Mîndra"). După întoarcerea din acest 
turneu, ansamblul va susține spectacole de cîntece 
și dansuri in diferite localității din țară. Conduce
rea muzicală a spectacolului — George Cîlțea ; core
grafia — Nicolae Brîndușa și Nicolae Zâblău ; regia 
artistică — Gheorghc Negraru.

UN NOU CINEMATOGRAF. La Uricani s-a 
construit un nou și modern cinematograf, denumit 
„Retezat", care va oferi cetățenilor din localitate 
condiții superioare de vizionare a filmelor. Marți, 
la ora 18, va avea loc inaugurarea acestui cinemato
graf cu 350 de locuri. Va fi prezentat in premieră 
filmul românesc „Alo, aterizează străbunica", pro
ducție a Casei de filme Unu. în regia Iui Nicolae 
Corjos.

scump film 
turnat pină a- 

scriau gazetele, 
premierei din 
adevărat „Su

mai
de 35 de milioane 

Ș> bilanțul fi-

lui
ca personaj 

ne tntoar- 
'30. Tînărul

secretul 
nici de 
colabo- 
un alt

CU 
cu 

supereroului, 
de pe planeta 

disimulat
reporterului 
dovedit a ti

in 
ti- 
cel

„Cel mai 
din lume 
cum" — 
în ajunul 
1979. Era
perina ii*' a costat nu 
puțin 
de dolari, 
nanciar, necruțător de lu
cid, arată că socoteala 
de-acasă s-a potrivit 
cea din tîrg: filmul 
aventurile 
descins

• Krypton, 
straiele

b mid, s-a
mai mare succes de casă 
al anului. Reprezentat si
multan în 700 de cinema
tografe. „Superman" 
vut parte de cronici 
tuziaste, dar și de 
tici usturătoare. Astfel
temut recenzent american 
l-a etichetat drept „popcorn

< CV

en- 
cri- 

un

o viată dublă: 
său nu e cunoscut 
cei mai apropiați 
ratori. Alături de 
adolescent. Joe Shuster —
excelent grafician — prin
de contur, la modul con
cret, figura lui Superman

Philip 
1932 

de 17

de 
publicat în 

adolescentului 
ii vine ideer. creării u- 
personaj, care este un 
de supercavaler. apă- 

mai slabi.

Cronica fHmuIui

metaphysics", adică flori
cele de porumb metafi
zice.

Urmărind biografii. 
Superman — 
—, trebuie să 
cem in anii
Jerry Siegel, cel mai ta
lentat reporter al ziaru
lui „Glenville Torch* ră-. 
mine fascinat de romanul 
„Gladiatorul" 
Wylie, 
Și 
ani 
nui 
soi
rîndu-i pe cei 
in general toată omenirea, 
de atacurile neîncetate ale 
unui savant genial și rău.

i stăpînul 
Pămintu- 
este fap- 
vine lin 

dar duce

vrînd să devină 
atotputernic al 
lui. „Cuiul* ideii 
tul că Superman 
spațiul cosmic, <

număr 
Co

pe 
cel 
re- 
cri- 

fiindcâ în America

Dai- tandemul de autori 
trebuie să aștepte pină în 
1938, cînd, in sfîrșit. pe 
coperta primului 
al revistei „Action
rnics" apare eroul de 
Krypton. In momentul 
mai potrivit — cum 
marcă .mai tîrziu un 
tic 
deceniului patru, după 
marea criză economică, in 
atmosfera în care Europa 
era amenințată de peri
colul războiului hitlerist.

superman devenise 
bolul curajului și încrede
rii în sine. Deci, după iz
bucnirea celei de-a doua 
conflagrații’ mondiale, se 
înrolează și Superman. 239 
de cotidiane și 
nale îi publică 
le; devine erou 
animat ; în 1940 
nUj lung serial radiofonic: 
în 1942 personajul central 
al romanului scris de 
George Lowther; figura 
îndrăgită a micului ecran, 
iar în anii ’50 se împlineș
te destinul : într-un mu
sical scris de Robert Ben
ton — David și Leslie 
Newman, Superman cuce
rește Broadway-ul.

Ilya Salkind a avut o 
intuiție teribilă, cînd a 
decis turnarea unui film. 
Dar a fost si mai inspirat 
cînd a apelat la specialiști 
de primă mină — Mario 
Pozo (autorul „Nașului')

săptămî- 
aventuri- 
de desen 
ero ii u-

scenariul ; 
libretiștii musicaluluj care 
elaborează scenariul ; la 
regizorul Richard Donner 
(semnatarul lui „Kojak'*) ; 
la compozitorul John Wil
liam care a scris coloana 
sonoră pentru „Războiul 
stelelor", la London Sirn- 
phony Orchester care in
terpretează 
William. Un 
loc lipsit de 
aproape toți
un Oscar sau^jjn premiu 
al Academiei de film. Dis
tribuția 
țională: 
Maria 
York, ’ 
Margot
O’Halloran, 
profesionist. 
Iul titular 
cunoscut : 
Reeve

muzica lui 
amănunt de- 
semnificație i 
posedă cite

e la fel de senza-
Marlon 

Schell. 
Gene 1

Kidder și Jack 
fostul boxer 
Numai in ro- 

apare un ne- 
Christopher •k

i Brando, 
Susannah 
Hackman,

C. ALEXANDRESCU

i



4 Steagul roșu SÎMBATA, 29 AUGUST 19*1

Consfătuire de lucru la
'Urmare din pag. I)

partidului, secretarul ge
neral, urmăresc dezvolta
rea acestei importante ra
muri a economiei națio
nale, înfăptuirea noii re
voluții agrare în Româ
nia, obiectiv prioritar sta
bilit de Congresul al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

care s-a 
trad ucerea 

a indicațiilor date 
al 
de 

de a- 
Hrașov,

In cadrul consfătuirii au 
fost prezentate rapoarte 
prirind rezultatele obținu
te iu diferite județe in 
îndeplinirea planului, fi
ind evidențiate realizările 
bune înregistrate intr-o 
serie de unități care, 
chiar in condițiile clima
terice complicate ale a-
cestui an, au atins pro
ducții superioare. Astfel, 
intr-o serie de unități a- 
gricole de stat și coope
ratiste au fost obținute 
producții de 5—G tone 
grîu la hectar, producții 
mari la orz, existind con
diții pentru a se recolta 
cantități de peste 10 tone 
porumb boabe la hectar.

Aceste rezultate reflectă

serlozitatea cu 
acționat pentru 
în viață 
de secretarul general 
partidului la ședința 
lucru cu probleme 
gricultură de la
din luna ianuarie a.c., 

pentru realizarea planului 
de stat privind produc
ția vegetală și animală, 
livrărilor la fondul de 
stat, pentru folosirea in
tegrală și eficientă a fon
dului funciar, a bazei teh- 
nico-materiale și forței de 
muncă, respectarea tehno
logiilor, îmbunătățirea or
ganizării și disciplinei in 
agricultură ; toate 
demonstrează, in 

timp, posibilitățile 
te de a se obține 
ții mai mari în toate sec
toarele agricole, capacita
tea și potențialul agri
culturii noastre, faptul că 
există condiții 
activitate cu 
superior în 
ră, Ia nivelul exigențelor 
actuale.

Datorită realizărilor ob
ținute in agricultură s-a

acestea 
același 

existen- 
produc-

pentru o 
randament 
agricultu-

asigurat o aprovizionare 
corespunzătoare a popu
lației, chiar o creștere 
față de anul trecut a con
sumurilor la o șerie de 
produse de bază.

In timpul dezbaterii s-au 
relevat, totodată. o serie 
de lipsuri și neajunsuri, 
faptul că un număr de 
județe și unități agricole 
nu au îndeplinit planul 
producției agricole pc an
samblu sau la unele cul
turi. S-a subliniat că a- 
ceastă situație s-a datorat 
stilului defectuos de mun
că, superficialității, indis
ciplinei manifestate în 
unitățile agricole respec
tive, unei activități de în
drumare și control neco
respunzătoare. Consfătuirea 
a dezbătut cauzele unor 
stări de lucruri negative 
manifestate in acest an în 
agricultură privind folosi
rea fondului funciar și u- 
tilizarea bazei tehnice, creș
terea potențialului pro
ductiv al pămintului, res
pectarea tehnologiilor și 
normelor agrotehnice, pre
gătirea și folosirea solu-

C. C. al
lui, asigurarea calității se
mințelor și densității plan
telor. încadrarea în peri
oada optimă a însămințării 
și recoltării, a celorlalte 
lucrări agricole.

In timpul consfătuirii 
reprezentanții Ministeru
lui Agriculturii și Indus
triei Alimentare au dat 
răspuns la critlcile și pro
blemele ridicate de vor
bitori.

In cadrul consfătuirii s-a 
conturat clar ce este de 
făcut în continuare, cum 
trebuie acționat pentru 
generalizarea experienței 
fruntașilor. pentru ca 

toate unitățile să se ridice 
la nivelul acestora, să ob
țină producții superioare, 

pentru încheierea cu suc
ces a campaniei agricole de 
toamnă și pregătirea co
respunzătoare a recoltei a- 
nului viitor. Consfătuirea 
a stabilit măsuri pentru 
fiecare sector de activitate, 
pentru fiecare domeniu și 
ramură a agriculturii, pen
tru soluționarea rapidă și 
eficientă a tuturor pro
blemelor, pentru asigura-

In Brazilia a apărut volumul „Nicolae Ceaușescu. 
Concepția asupra noii ordini economice internaționale"

La editura „Paralelo" 
din Brazilia a apărut vo
lumul „Nicolae Ceaușescu. 
Concepția asupra noii or
dini economice internațio
nale", expresie a presti
giului internațional de 
care se bucură președin
tele României, mărturie a 

aprecierii personalității sale 
și a interesului față de 
politica externă a Româ
niei, la a cărei elaborare 
are o contribuție hotărîtoa- 
re.

Editat în condiții grafice 
deosebite, volumul este 
precedat de o prefață sem
nată de prof. Afonso Ari- 
nos de Melo Franco, mem
bru al Academiei braziliene 
de litere, fost ministru al 
relațiilor externe. După 
o succintă prezentare a 
originii și istoriei po
porului român, în prefață 
se arată, intre altele : „Vo
lumul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe care avem 
onoarea de a-1 prezenta, 
conține aspecte ale expe
rienței omului politic și 
de stat, a cărui persona
litate, de un prestigiu re
marcabil, se afirmă puter
nic in actualitatea internă 
și internațională.

Calitățile excepționale de 
conducător ale președin

telui Ceaușescu, mar
când efortul întregii na
țiuni române pentru con
solidarea și afirmarea in
dependenței politice, pen
tru dezvoltare economică, 
au determinat ridicarea 
României pe noi trepte 
ale afirmării internațio
nale".
Președintele Nicolae 

Ceaușescu este prezentat 
in studiul introductiv, 
semnat de editorul cărții, 
prof. Amilcar Alencastre, 
membru al Asociației la- 
tino-americane de sociolo
gie, ca o „remarcabilă per
sonalitate, al cărei nume 
este legat de lupta neobosi- 
ă pentru dezvoltarea liberă 
și independenta a patriei 
sale, pentru promovarea 
in viața internațională a 
unei politici noi, de rela
ții democratice intre sta
te, bazate pe principiile e- 
galității și respectului re
ciproc, pe dreptul fiecă
rei națiuni de a fi pe de
plin stăpînă pe destinele 
sale.

La ceremonia prezentării 
volumului, prof. Amilcar 
Alencastre a subliniat fap
tul că, vizitînd în două 
rinduri România, a putut 
cunoaște personal rolul și

contribuția decisivă ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la succesele re
marcabile obținute de po
porul român în edificarea 
noii orînduiri, precum și 
concepția sa privind așe
zarea relațiilor internațio
nale pe baze noi. pentru 
o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Deputatul Diofnildo Trot- 
ta a dat apoi citire mo
țiunii adoptate — în se
siune solemnă — de Ca
mera Municipală din Rio 
de Janeiro, în care se ex
primă satisfacția unanimă 
a deputaților acestui for 
legislativ față de editarea 
cărții eminentului om po
litic, președintele Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Deputatul Diofrildo Trot- 
ta a inmînat Medalia jubi

liară a Camerei Municipale, 
rugind ca ea să fie re
misă președintelui Nicolae 
Ceaușescu în semn de o- 
magiu pentru laborioasa 
activitate depusă pentru 
bunăstarea poporului ro
mân, pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie ro- 
mâno-braziliere, pentru 
pace în lume.

Evoluția 
situației 

din Angola
LUANDA 28 (Agerpres). 

— Ministerul Apărării al 
Angolei a dat publicității 
un comunicat, reluat de 
agenția ANGOP, în care 
se arată că în apropiere 
de orașul Onjiva, capitala 
provinciei Cunene, din su
dul țării, au loc lupte vio
lente intre forțele ar
mate angoleze și trupe sud- 
africane invadatoare. Po
trivit comunicatului, ar
mata angoleză a provocat 
inamicului pierderi în teh
nică de luptă. In același 
timp, se menționează că 
aviația regimului rasist de 
la Pretoria a bombardat 
din nou orașul Onjiva, în 
timp ce înaintarea unei 

coloane militare sud-africa- 
ne spre această localitate 
a fost oprită, în urma pu
ternicei rezistențe a forțe
lor armate angoleze.

P. C. R.
rea în cele mai bu
ne condițiuni a produc
țiilor planificate și, pe a- 
ceastă bază, aproviziona
rea bună a populației, can
titățile «le materii prime 
necesare industriei alimen

tare și ușoare, celorlalte ra
muri ale economiei națio
nale, livrările la export.

Consfătuirea a exprimat 
hotărirea activului de 
partid și de stat, a tutu
ror oamenilor muncii din 
agricultură — muncitori, 
țărani cooperatori, speci

aliști, cercetători, a tuturor 
locuitorilor satelor, «le a 
acționa neobosit, in spirit 
revoluționar, in vederea 

înfăptuirii obiectivelor Con
gresului al Xll-lea, a rea
lizării revoluției agrare în 
România — latură funda
mentală a Programului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate, componentă esenția
lă a trecerii României de 
la stadiul «le țară socialis
tă in curs de dezvoltare la 
stadiul «le țară socialistă 
tă mediu dezvoltată, asi
gurării noii calități a vieții 
și muncii în toate dome
niile «le activitate.

In încheierea consfătui
rii de lucru a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea se va «la pu- 
ulicității.

FILME
■ PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie; Croaziera; Re- 
• publica: Cuscrii; Unirea :
I Aii Baba și cei 40 de 
' hoți.

ILONEA: Lumina pa
lidă a durerii.

. ANI NO AS A: O lacri- 
I mă de lată.
' VULCAN — Luccafă- 
Irul: Superman I-II.

LUPENI — Cultural:
Castelul din Carpați; 
Muncitoresc : Interviuri 
despre probleme perso
nale.

URICANI: Pumni în 
țărînă.

TV

Studenții reintră în formă
ȘTIINȚA PETROȘANI 

—' STEAUA BUCUREȘTI 
12—12. Era de așteptat, ca 
după înfrîngerea la limi
tă de la Timișoara, echipa 
studenților din Vale să a- 
bordeze cu deosebită am
biție meciul cu campioa
na țării. Plutea în aer 
atmosfera de mare luptă, 
cu care favoriții noștri 
ne-au obișnuit în zilele lor 
bune, chiar după ce, prin 
Alexandru (min. 13), ad
versarii au luat condu
cerea. Chiriac, care după 
mustrarea primită, a ju
cat exact, egalează în min. 
16 : 3—3 prntr-uin „drop" 
de toată frumusețea.

Echipa noastră, cu Uo- 
bre și Dinu reveniți in e- 
chipă. cu înaintarea în 
vervă, ascultînd întrutotul 
indicațiile primite, închi- 
zînd la timp culoarele 
Stelei (Suciu ș; A. Alexan
dru), manifestînd comba
tivitate si o sudură re

marcabilă între comparti
mente, reușește o fază a- 
parte, prin care se m ir- 
chează singurul eseu : ba
lonul. introdus de Bonea 
circulă rapid Pe direcția 
Ghiță Chiriac, Octav Stoi
ca. Ghiță, aripa noastră 
pasează lui Dinu și acesta

pionii sint descumpăniți, 
parcă nu le vine să creadă 
că pol pierde la Petroșani. 
Dai... valoarea se impune 
și, după ratarea unei .lo
vituri de picior pentru 
studenți. Alexandru redu
ce din handicap, min. 34: 
6- 9.

Rugb), divizia A

înscrie in mijlocul terenu
lui de țintă : 7—3. iar Vio
rel Dobre transformă în 
min, 23 : 9—3.

Publicul, manifestînd a- 
tașament față de jocul 
frumos al combatanților, 
este în picioare. Grămada, 
cu Drumea, Ortelecan. Bu- 
can, loan Florentin, Căta- 
nă (remarcabil). Dobre, 
Ștefan Constantin, Șușins- 
chi. cîștigă pe introducere 
balon după balon și cam

Repriza a II-a debutea
ză cu o „spargere" de 
blocaj a lui Drumea și cu 
schimbarea lui Viorel Do
bre (accidentat) cu Luca pe 
post de fundaș in min. 
64 și, la o grămadă dic
tată la 5 m de buturile 
Științei, din nou penali
zare. Alexandru, care a 
marcat toate punctele cam
pioanei, nu dă greș : 9—9 I! 
ca după puțin timp sco
rul să devină 9- -12. Stu

denții luptă din răsputeri, 
dar Chiriac ratează in 
min. 75 rm drop, din cau
za mingii ude. Se trimit 
baloane înalte, de urmă
rire, care sufocă adversa
rii. în miu. 80, balanța 
răminc in echilibru : Bo
nea trage atacul spre stin
gă, militarii nu intuiesc 
manevra tactică, balonul 
ajunge în centru la Cata- 
pă, care restabilește, prin- 
tr-o lovitură de picior că
zută, egalitatea ; e min. 
80 și 12—12, un scor care 
arată reintrarea in formă 
a celei mai bune echipe 
studențești de rugby din 
țară. S-a evidențiat, fără 
deosebire întreaga echipă 
gazdă : Bucan, Ortelecan. 
Petre Dobre, Șușinschi. 
Drumea. Ion Florentin, C. 
Ștefan, Catană. Bonea, 
Chiriac, Dinu. Ghiță. Dra- 
gu, Stoica Octav, V. Do
bre și Luca.

Ioan Dan BALAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Bălccscn, telefoane 4 16 62 (secretariat), 1 2464 (secții)
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9,20 Film artistic: 
„Străinul" — după ro
manul cu același titlu 
de Titus Popovici. 12,00 
Centenar George Enes- 
cu. 13,00 Mozaic cultu
ral — artistic — sportiv. 
15,30 — Fotbal : Chimia
Rîmnicu-Vîlcea — U-
niversitatea
18,30 August, 
evenimentelor

Craiova. 
Cronica 
politice.

18,50 1 001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,30 Că;' ■ 
torie prin țara rn?â. 
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial —
Dallas. episodul 21.
21,35 Cu mască... fără
mască. 22,40 Telejurnal. 
Sport.

Grupul știi’ar lupsnL 
face înscrieri nentiu anul școlar 1981-1932 

la următoarele profile și meserii:
♦ C’«-sa a Xl-a — curs de zi și sera!

— mine, peftol, geoîogie
— mecanica

♦ Școala pralestor-.aiă :
— miner
— constructor structuri
— zidari - șamotori
InsC’ie'ile se fac pîriă ia 31 august 93* 
Informații suplimentare la secreta . 

tu! școl:'. le.r'on 129.

întreprinderea
de prospecțiuni și explorări 
geologice Hunedoara-Deva 
încadrează pentru secția Valea Jiului 

(Bărbăteni)

— un uutomacaragiu pentru automaca
ra de 5 tone.

Se asigure :
— cazate gratuită în cămine pentru ie- 

familiști
— spor de șantier conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la Secția 

de Prospecțiuni «i Explorări Geologice Aci
lea liulu» din Eărbăteni (Lupeni), judelui 
Hunedoara.

Informații tuplimentcsie la telefon 203, 
î upeni.

Mica publicitate
VIND radiocasetofon ste

reo „Sarf". Telefon 43592. 
Vasile Alecsandri 8 Pe
troșani. (755)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea 
Paraschiva eliberată de 
I.C.P.M.C. Petroșani. Se 
declară nulă. (786)

I
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Păuna 
Mihai, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă.
(787)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip 
Vasile. eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă.
(788)
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