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Sectorul Xl-investiții ai I. M. Aninoasa

Unanimă adeziune la strălucita

’OSl
Remarcabile 
contribuții 

la creștorea 
producției

Cu planul anual îndeplinit
Cu un avans substanțial în realizarea 

lucrărilor de deschideri pe care le exe
cute — peste 150 ml de la începutul anu
lui — colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din sectorul XI investiții 
al I. M. Aninoasă raportează îndeplinirea 
sarcinilor fizice anuale ce-i revin. Acest 
succes este rodul unor mari eforturi pe 
care brigăzile de mineri de aici le depun 
în vederea asigurării unor trasee subte
rane de bază spre capacitățile de extrac
ție ale minei din anii viitori. Astfel. în 
perioada de la începutul anului au fost 
puse în funcțiune lucrările din circuitul 
puțului auxiliar Sud, orizontul XI — cale 
de acces pentru exploatarea și evacuarea 
producției de cărbune din flancul sudic 
al minei, zona sectoarelor II și V. Cea 
mai importantă lucrare din acest an a 
fost punerea în funcțiune a noii mașini

de extracție și a complexului de lucrări 
miniere aferente puțului orb nr. 9. 
au fost executați pînă la această 
primii 28 metri liniari de săpare și 
nare a puțului, prin intermediul

Aici 
dată 
beto- 
unui 

cofrag mobil, tehnologie care asigură avan, 
sarea rapidă a betonării — grăbindu-se 
astfel crearea unei noi căi de acces pen
tru descinderea în profunzime a noi ori
zonturi de exploatare pentru sectoarele 
productive I și II.

Brigada condusă de Alexandru Gaboș 
se situează pe locul de frunte al între
cerii din sector, prin realizarea lunară a 
unor avansări suplimentare de 5—10 ml. 
Succese remarcabile în realizarea sarcini
lor proprii au obținut și brigăzile con
duse de Gheorghe Hapurne, și Ioan Su
cevean u.

PROGRESUL, PACEA, 
DEZARMAREA

idealuri nobile ale poporului 
nostru, ale întregii umanități

VREM PACE !

Prin
Nu, în

tunelul timpului ? 
abatajul vredniciei!

Cu ani în urmă, la o 
„Zî a brigadierului*, petre, 
cută la cabana Voivodu, 
Iosif Clamba mă atenționa 
că brigada lui se va afla 
printre primele pe Vale în 
întrecerea 
rilor 
M-a 
sine 
prea 
avut

' într-adevăr, vorbele au 
devenit curînd fapte. Anul 
trecut brigada Clamba a 
avut cinstea de a chema 
la întrecere pe ceilalți 
„cameri.ști", suita succese
lor se continuă firesc, de 
acum, ortacii lui parcă 
plimbă prin tunelul 
pului, dar îh viitor*,

cii fiecăruia pentru 
pentru familia sa, 
societate. De fapt, 
întrecem, in primul

sine, 
pentru 
noi ne 

rînd

rezervată mine- 
din abatajele cameră, 
uimit siguranța de 
a șefului de brigadă, 
multe întrebări n-am 
prilejul să-i pun, dar, 

vorbele

unul dintre ei, 
în contul lunii 
1982.
cunosc bine oa-

spunea atunci Iosif 
bri- 
oa- 

ase- 
alt- 
să 

pro
puși - 

...... _ . _ , ... ______ — la 
fel ; Clamba e unul în bri- 

Fiecare trebuie
însă datoria

Deci
sufletesc

glumea 
muncesc 
februarie

— îmi 
menii,
Clamba. Unii șefi de 
gadă vor să-și muleze 
menii după „chipul și 
mănarea lor*. La noi 
fel-. Răbulea trebuie 
răinînâ Răbulea, cu 

, blemele, bucuriile și 
unile lui ; Mihalcea 
kî . - 
gadă. 
tacă 
plar.
mun
rea în muncă.
„la ordin*, ci 
conștiința necesității mun-

e

să-și 
exem- 

numitorul co- 
este dărui- 

Dăruirea nu 
izvorîtă din

Ion VULPE

’Continuare țn oag a Z-a

In bătălia pentru cărbu
ne mai mult, de la înce
putul lunii colectivul har
nicului sector III de la 
mina Bărbăteni înregis
trează o producție de 768 
tone peste prevederile pla
nului.

De remarcat este faptul 
că în clasamentul hărni
ciei, de la începutul anu
lui, ocupă un loc fruntaș, 
cu o producție suplimen
tară de 16 768 tene de 
cărbune.

La temelia succeselor În
registrate stă munca plină 
de abnegație și dăruire a 
întregului colectiv de oa
meni ai muncii, concreti
zată printr-o organizare 
superioară a producției și 
a muncii, prin utilizarea 
eficientă a timpului desti
nat procesului de produc
ția

In fruntea formațiilor, cu 
cele mai bune rezultate 
se situează brigăzile con
duse de Androne Grumă- 
zescu. Vasile Fodor si 
Ioan Pîntecan, car-. și in 

această lună, au sporit vred. 
nicia muncii în 'abataje, 
hotărîți să mențină fanio
nul de brigăzi fruntașe în 
întrecerea socialistă din 
cadrul Întreprinderii mi
niere- Bărbăteni,

Recorduri ale

Aici unde fintînile susură PACE 
și dorul de muncă miroase a pline, 
aici unde sudoarea fierbinte e floare pe ram, 
aici unde norii nu plouă cp, bombe 
și armele sirit doar expuse-n muzeu, 
aici unde toți sint un singur popor 
aici ne-ain născut și vrem să păzim 
viața și drumul spre viitor.
Aici unde macii au seve de singe 
și schelele urcă pe trepte de soare, 
aici unde brațe de aur tresar în filoane 
săpînd în cărbune luminii noi orizonturi 
pe-amintirea celor căzuți sădim cîte-o floare 
și fiecare fibră din visul nostru doare 
ia gîndul repetării ororilor din nou 
VREM PACE strigă glasul poporului erou.

Rahela BARCAN

Apărăm viața și pacea
oamenii 
milita-

Alături de toți 
muncii, cadrele și 
rii în termen de la com
pania de pompieri Petro
șani își exprimă atașamen
tul fierbinte față de poli
tica de pace a partidului 
și statului nostru, magis
tral cuprinsă în Apelul 
F.D.U.S. Ne unim gîndirea 
și acțiunile la manifestă
rile de masă prin care oa
menii muncii, tineretul, 
întregul nostru popor spun 
un NU hotărît războiului 

și dau glas dorinței lor 
de pace. „Am trei copii — 
a declarat plutonierul ma
jor Victor Vizante. Doresc 
ea ei să nu mai cunoască 
ororile războiului. să 
crească și să se formeze 
ca oameni folositori seme
nilor și societății. Ei vor 
putea să-și împlinească nă
zuințele numai în condiții 
de pace și liniște. Sîntem 
pe deplin conștienți de 
imensul pericol pe care-l

prezintă pentru tot ce es
te viață pe pămînt un răz
boi cu arme nucleare și 
cu neutroni, un război ni
micitor. De aceea cerem să 
ni se respecte dreptul la 
pace și la viață și spunem 
un NU hotărît continuării 
cursei înarmărilor, ampla
sării de noi rachete nu
cleare pe continentul eu
ropean, și a.șa suprasatu
rat de tot felul de arme, 
una mai sofisticată decît 
alta".

Tînărul soldat T.R. Vio
rel Cosma a declarat: 
„Noi, tinerii apărători ai 
patriei socialiste, sîntem 
gata să urmăm in fron
tul puternic al întregului 
popor.
cu care
tovarășul 
Ceaușeșcu, 
poporului 
gii lumi".

„Apelul
mare și pace al F.D.U.S. 
a subliniat lt. major Sil
viu Negrită, comandantul 
companiei, ne mobilizează 

la acțiuni pentru salvgar
darea vieții, civilizației de 
pericolul înarmărilor. Ne 
angajăm să nu precupețim 
nici un efort cerut de rea
lizarea aspirațiilor de pa- 

colaborare' 
român, a- 

cla/ exprimate de 
Frontului Demo- 
și Unității Socia-

exemplara dăruire 
președintele 

N i c o 
apără 

nostru, a

țării, 
1 a e 
pacea 
intre-

preparatorilor

Moment jubiliar în viața colectivului Preparației Petribi
1931 — 1981

Șeful de schimb Victor Răbulea, alături

In paqina a 3-a

MT*''

de ortacii 
loan Mihalcea și Gheorghe Cojocaru din cadrul bri
găzii conduse de Iosif Clamba, de la sectorul IV al 
întreprinderii miniere Lonea.

Cinci decenii de muncă si înfăptuiri in 
ÎNNOBILAREA CĂRBUNELUI

Ziua de 18 noiembrie s-a înscris în 
viața preparatorilor din Lupeni ca o zi 
deosebit de-rodnică. Ca urmare a mobili
zării exemplare, la încheierea celor 24 de 
ore ale zilei s-a consemnat o producție 
record de huilă spălată pentru cocs : 
4 114 tone. La această performanță și-au 
adus din plin contribuția toate cele trei 
schimburi conduse de maiștrii principali 
loan Turcilă și Dumitru Nebunu (schim
bul I), Mircea Dănuțiu și Eugen Mără
cine (schimbul Ii), Ilie Kalanyos și Ion 
Strinu (schimbul 111), lată și cîțiva pre-

părători din aceste schimburi : Ianos 
Hatfaludi, Marin Filip, Alexandru Mure- 
șan. Alexandru Beldeanu, Vasile 'Takacs, 
Ioan Vlaicu, Ștefan Gydrgy, loan Baba 
și Ioan Ciora. Trebuie să amintim și de 
contribuția importantă a celor de la 
cărcare* (loan Gîrda, 
Vasile Ungureanu), care 
lor, au stabilit un record : 
descărcate 
preparatorii 
gilor lor de 
torii de azi 
preparației.

„des- 
Grigore Cerceș și 

și ei, la rîndul 
97 de vagoane 

în 24 de ore ! Aceste succese, 
din Lupeni, le dedică cole- 
la Petrila, cu prilejul sărbă- 
— semicentenarul înființării

pentru deiwir-

ce, progr.gs și 
ale poporului 
tît de 
Apelul 
crației 
liste;.

Pint. adj. Ion JITEA 
Compania de pompieri 

Pelroșa ni

Tradiția
munci ! Iată ver
bul zilelor noas

tre. Nici nu ar pu
tea fi altfel, cind 
tăzi în țara noastră 
la tînăr la virstnic, 
la cei care sint încă 
băncile școlii pînă 
cei integrați în 
și fabrici, pe 
șantiere ale patriei 
află cu toții angrenați 
în marele marș al mun
cii, al construcției so
cietății socialiste și co
muniste pe pămîn'-ul 
României. In consens 
cu acest i'erb își consa
cră întreaga sa energie 
și capacitate, pricepere 
și dăruire afirmării pro
priei sale personalități, 
fiecare lucrător de la 
Preparația Petrila, 

m întîlnit, ' 
la Petrila, 

aceste zile 
mergătoare aniversării 
a 50 de ani de la în-

as- 
de 
de 
pe 
la 

uzine 
marile

se

aici, 
i'n 

pre-

deplinei afirmări în
ființarea preparației, 
zeci, stite de prepara
tori care s-au afirmat 
prin muncă. Am întî - 
nit aici la poalele Pa- 
ringului un colectiv ca
re dtnd dovadă de ini
țiativă, de disciplină și 
ră spu adere corn u n i st d. 
și-a cucerit un bineme
ritat prestigiu, printre

de mare jubileu purtă-
■ simbol. Cu un

1 producție mo-
toare de 
plan de 
bilizator, declanșator de 
energii și ambiții, pre
paratorii din Petrila au 
porhil hot’iriți să reali
zeze ce și-au propus 
pentru anul 1981, pri- 
mw an al cincinalului 
actual. Apelăm la no- 
îip-.c din carnetul do

Inițiativă @ Disciplină ® Răspundere
oameni 

Valea 
mulți, 

Ne este

colectivele de 
ai muncii din 
Jiului. Ei sint 
foarte mulți. 
practic, imposibil să re
dăm în această pagină 
de ziar avalanșa de 
fapte șl realizări obți
nute de oamenii mun
cii — români, maghiari, 
germani — in amplul 
proces de înnobilare a 
cărbunelui. Ne 
numai asupra 
dintre ele, ce 
părut în acest

uprim 
cit or va 

ni s-au 
moment

reporter. Gr.ii.il rij-e- 
lor oricit ar fi el de ră
sunător, nu poate reda 
nici pe departe, ceea ce 
s-a făcut și se face 
aici. Să exemplificăm. 
In zece luni care au tre
cut din acest an produc
ția netă valorică a fost 
depășită cu 823 mii Ici. 
Cheltuielile generale a- 
le secției au fost reduse 
cu 153 mii lei. Au fost 
■recepționate peste 
2 356 000 tone și spăla
te peste 1 895 000 tone

munca
de cărbune. Acestea 
sini numai cîteva cifre 
care — fără a aminti 
și pe cele din anii pre- 
cedenți, 1980, de pildă, 
cind au fost supuse 
preparării peste 3 970 000 
teme cărbune — vorbesc 
de la sine de vredni
cia. priceperea și dă
ruirea in muncă a pre
paratorilor de la Petri
la.

esigur. de atunci, 
din 1931,-și pînă 
în prezent pe 

„magistrala" de lumină 
care a pornit de aici, de 
la poalele Parîngului, 
spre marile combinate 
siderurgice și termo
centrale ale patriei, pre
paratorii din Petrila au 
înscris în cronica fapte- 
lor o nouă pagină. A- 
cum, la ora marelui 
bilanț, ei trec in re
vistă izbînzile. Cine sînt

Constantin GRAURE

(Cont, in pagina a 3~aJ
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Progresul, pacea, dezarmarea 
idealuri nobile ale poporului nost eu, 

ale întregii uinanită|i
„Să cerem in mo

dul cel mai ferm ca i 
minunatele cuceriri ale j 
geniului uman, ale ști- • 
inței și tehnicii moder- : 
ne să lie puse exclusiv 
in slujba păcii și pro
gresului — și nu a dis- ; 
trugerii și a războiului'.

(Din „Apelul pentru 
pace 'si dezarmare ; 
al F.D.U.S.11)

Bunăstarea și fericirea oamenilor, numai
într-o atmosferă de se pot înfăptui

întreprinderea noastră, 
alături de multe alte uni
tăți social-economice din - 
țară, este o creație a so
cialismului, a acestor ani 
în care poporul nostru a 
înregistrat succese istorice 
în făurirea' unei societăți 
al cărui scop este progre
sul și bunăstarea oameni
lor. Noi producem mobilă 
pentru casele oamenilor, 
doritori să trăiască în li
niște și siguranță, nu sub 
amenințarea rachetelor și 
bombelor care au făcut 
din Europa un adevărat 
arsenal ce pune în pericol 
tot ce s-a înfăptuit în cei 
36 de ani ce ne despart 
de ultimul război mondial 
ale cărui orori nu trebuie 
să se mai repete. Imensele 
sume destinate înarmărilor 
pot și trebuie să fie folo
site pentru progresul ome
nirii, pentru a lichida de

Expoziție de artă culinară
în cadrul „Lunii 

preparatelor culinare", 
din inițiativa conducerii 
I.C.S.A. — A.P., ieri, la 
restaurantul „Minerul" 
din Petroșani a fost des
chisă o reușită expoziție 
de artă culinară, în ca
drul căreia au fost ex
puse, pentru vînzare, 
peste 300 de feluri de di
ferite mîncăruri și peste 
400 sortimente de prăji
turi și produse de patise
rie. Din scurta convorbi
re cu tovarășul Cazimii’ 
Davidovici, directorul 
I.C.S.A. — A.P. am aflat: 
„în cadrul prezentei ex
poziții expun toate unită
țile de alimentație publică 
din Petroșani și Petrila. 
La prepararea sortimen
telor s-a pus uh accent 
deosebit pe folosirea. în 
primul rînd, a legumelor 
apoi paste făinoase, pește, 
ouă, carne de pui etc. La 
preparatele de patiserie 
și cofetărie s-au folosit 
în mare parte miere de

Nu vrem sinistrul hram
Nu vrem război, nu vrem sinistrul hram 
Pocale-ntregi de singe pe mesele barbare 
Partid, prin glasul tău noi ridicăm spre soare 
Dorința cea mai vie a unui. neam 
Din brazde să țîșnească pădurile de spice.
Șl frenezia vieții să picure din ram 
Din mii și mii de gânduri un gincl să se ridice 
Nu vrem război, nu vrem sinistrul hram.

Valeriu BUTULESCU

calajele economice dintre 
țările lumii, contribuind, 
astfel, la făurirea noii or
dini economice internațio
nale, pentru care partidul 
și statul nostru acționează 
prin noi și noi inițiative 
concrete .și realiste. lată 
pentru ce noi, oamenii 
muncii de la Fabrica de 
mobila din Petrila, am 
primit cu însuflețită mîn- 
drie patriotică strălucita 
inițiativă a secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizată în vibrantul 
Apel al Frontului Demo
crației și Unității Socia-, 
liste. Pacea este un ideal 
scump clasei muncitoare 
.și astăzi, mai mult ca ori
când, avem nevoie de con
diții favorabile desfășurării 
muncii pașnice, construc
tive. Este înțeleaptă propu
nerea României socialiste, 

albine, glucoza, gemuri, 
dulceață de fructe etc. 
După cum se vede, toți 
bucătarii șefi de la unită
țile participante s-au în
trecut pe sine",

în standul restaurantu
lui „Minerul" (bucătar șef 
Margareta Wohner) sînt 
expuse peste 50. de feluri 
de preparate. La fel și la 
standurile restaurantelor 
„Carpați" (Iolanda Stan), . 
„Parîngul" (Elena Tătar). 
„Cerna" (Maria Leonte), 
„Transilvania" din Petrila 
(Irina Nagy), „Gambrinus" 
(Magdalena Dala), cabana 
„Brădet" (Viorica Petruș). 
La fel de bogate și va
riate sînt și prăjiturile 
prezentate la raionul pre
paratelor de cofetărie și 
patiserie, unde s-a putut 
recunoaște, încă o dată, 
competența maistrului co
fetar Iosif Demețer, de la 
laboratorul de cofetărie 
și patiserie Petrila. * .

Text si foto : 
Șt. NEMECȘEK 

reafirmată în Apelul 
F.D.U.S.,- de a se reduce 
cheltuielile militare, de a 
se trece grabnic la măsuri 
concrete de dezarmare, -în 
primul îînd de dezarmare 
nucleară. Noua inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne stimulează e- 
nergiile pentru' a ne pune 
în valoare . tot potențialul 
creator în vederea obține
rii unor rezultate econo
mice superioare, fiind con- 
știenți că numai astfel pu
tem contribui la sporirea 
prestigiului internațional 
al României, țară dornică 
de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Teodora CODARCEA. 
secretara organizației 

de partid. Fabrica 
de mobilă Petrila

La i.M, Berbăteni

Propaganda vizuală nu se ridică la nive’ul 
succeselor economice ale colectivului

Pentru a susține succe
sele deosebite obținute în 
acest an de harnicul co
lectiv in creșterea produc
ției de cărbune, propagan
da vizuală de la 1. M. Băr- 
băteni are nevoie să fie 
operativă, concretă, să cu- 
noas< ă îmbunătățiri pentru 
a răspunde scopului pen
tru care a fost creată. U- 
nelf lozinci de la intrarea 
în incinta minei sînt șter
se, gazeta de perete „Mine
rul" se afla. în octombrie, 
la ediția a XIII-a (în loc 
de 30 de ediții cît prevede 
regulamentul). Un amplu 
(dar și singurul) articol in
titulat „In intimpinarca a- 
dunării generale a oameni
lor muncii" era datat din 
8 octombrie. In cadrul ga
zetei se aflau afișate 4 fo
tografii individuale și

In abatajul vredniciei
<Urmare din pag. I)

cu noi înșine și apoi cu 
alții.

La Revelionul brigăzii 
Clamba, desfășurat spre 
sfîrșitul lunii octombrie, 
n-am putut participa, cum 
șeful dc brigadă Încalecă 
adesea schimburile sau 
merge noaptea în abataj, 
urările de rigoare le-am 
putut transmite doar deu
năzi, schimbului condus 
de Victor Răhulea, miner
eu o vastă experiență — 
28 de ani de subteran din 
iei 48 cîți are. Atunci ’am 
aflat un lucru deosebit.

— Dacă râmi neam la 
vechiul loc de muncă, ba
team toate recordurile? La 
plus 6 847 a trebuit să 
mergem la greu, pe stratul 
5, într-un abataj cu front 
scurt, pe înclinare. La 44 
l-am lăsat pe Mîndruț, șe
ful nostru de schimb, care 
și-a formai brigada .și 
merge bine.

A trebuit, sună nu ca o 
obligație, impusă de con
ducere, dimpotrivă, ortacii 
au înțeles că este nevoie 
de ei „la greu”, știau de 
la început că nu vor mai 
avea realizările din vechiul 
abataj, au acceptat deci să 
piardă o parte din bani.

— Miner e, cu adevărat, 
cel care scoate . tot cărbu
nele, chiar dacă pentru 
asta muncește mai mult și 
cîștigă mai puțin. Cărbune 
înseamnă lumină, de ce s-o 
lăsăm zăvorită sub piatră ? 
— îl muștruluia odinioară
* I ■ * V > fi B * » i» s ■ B 8 It t £ ■ « ■ t I ■■

3 colective de fruntași 
în întrecerea socialistă însă 
și acestea erau vechi.

La gazeta U.T.C. „Tinere
lul și producția" s-a afișat, 
într-un spațiu restrîns, un 
articol — „Randamente su
perioare obținute de tînâ- 
rul colectiv din întreprin
derea noastră" — semnat 
de comitetul U.T.C. pe în
treprindere. Articolele a- 
veau termene depășite fără 
consemnarea numărului de 
ediții și fără a avea o gra
fică deosebită, capabilă să 
atragă atenția tineretului.

Sala de apel a întreprin
derii este încăpătoare, cu
rat întreținută, cuprinzînd 
în cadrul propagandei vi
zuale de aici, o varietate 
de probleme. Din conținu
tul propagandei vizuale se 
detașează chemările : „Oa
meni al muncii, utilizați 
eu eficiență capacitățile de 
producție", „Mecanici de 
locomotive ! Luptați împo
triva risipei de carburanți 
și lubrifianți". Ar ti opor
tună o vitrină a calității 
producției de cărbune care 
să contribuie la mobiliza
rea întregului colectiv la 
încadrarea în indicatorul 
respectiv. Cele două gazete 
informative cuprind, de a- 
semenea, realizările obți
nute de sectoare și ale celor 
25 de brigăzi, fiind ope
rative în consemnarea rea
lizărilor obținute dc mineri. 
Rău este faptul că, atît pe 

vrednicul moț Clamba pe 
un ortac nou, nedeprins 
încă cu ritmul și comanda, 
montele eticii muncii în 
abatajul lor.

Greutăți sînt încă și a- 
cum în noul abataj — 
poate de aceea productivi
tatea muncii a fost depă
șită doar cu 540 tone pe 
post, lemnul pe care-1 pri
mesc e mai mult verde — 
cu timpul vor fi însă bi
ruite. Oameni ca Ion Mi- 
halcea, Nicu Neagu, Gh. 
Rusu, de-acum șefi de 
-schimb cu o vastă expe
riență, și mai tinerii lor 
ortaci Gh. Loghin, Toadcr 
Cojocarii, Gheorghe Cojo
carii, Dumitru lordache, 
Nicolae Damian și alții — 
completează listă ing. Ion 
Gheorghe, șeful sectorului 
IV —, constituie mîndria 
minei Lonea. împreună 
și-au croit prestigiul de in
vidiat, împreună muncesc, 
revelioanele lor sînt mai 
grăbite, nu pentru că tra
versează vreun „tunel al 
timpului”, ci pentru că, în 
abatajul lor, buna organi
zare și dăruire în muncă 
sînt „cheile" care desferecă 
neprețuita comoară a lu
minii Și mai e ceva im
portant, care odinioară, în 
discuția eu Iosif Clamba 
îmi scăpase : acești bravi 
mineri se întrec în primul 
rînd, cu sine, pentru sine, 
pentru familiile lor, pen
tru țară.

coridorul de la etajul I, cît 
și pe cel de la parter, nu 
se practică nici un fel -de 
propagandă vizuală".

In atelierul electromeca
nic lucrează 63 de munci
tori, într-o hală spațioasă. 
Aici nu se intilnesc nici 
un fel de lozinci, chemări 
însoțite de calcule econo
mice simple privind - redu
cerea consumului de ener
gie, metal și o bună apro
vizionare a locurilor de 
muncă.

Este de datoria comite
tului de partid, comitete
lor de sindicat și U.T.C., a 
consiliului oamenilor mun
cii de la I. M. Bărbăteni 
să facă din propaganda vi
zuală un eficient mijloc în 
sprijinul producției și edu
cării oamenilor. Factorii 
răspunzători vor trebui să 
diversifice formele muncii 
de propagandă vizuală prin 
înființarea unor gazete sa
tirice, cuprinzînd epigrame, 
caricaturi, a unei gazele a 
calității, „Sărbătoritul co
lectivului" și altele, care 
pot să aibă un aport mai 
mare la mobilizarea mine
rilor, la rezolvarea multi
plelor cerințe ale minerilor 
de aici, necesare pentru în
deplinirea obiectivelor po
litice și economice.

Vasile COCIIECI

TAXf-BASCl'Ll X I A ?
Cine se scoală de di

mineață... .și urca la vo
lan, poate întîlni agen
tul de circulație, cum 
s-a întîmplat, duminica 
trecută, cu Dorel Udea- 
nu, conducătorul auto
basculantei nr. 31 IID 
4372. proprietate a 
A.U.T.L. Petroșani. La 
întrebarea „încotro 
fiindcă din foaia de par
curs nu reieșea, D.U. a 
răspuns candid că „la 
bunici, la Petrila", pentru 
a participa la festinul 
prilejuit de... - tăierea 
porcului. Conlundînd 
autobasculantă cu ta
xiul, pe Dorel Udcanu 
I-a costat cam scump... 
șoriciul patrupedului.

CASCADORIE
Cine o fi cascadorul, 

și-au zis îngrijorați cei 
care au băgat de sea
mă, înlr-una din zilele 
trecute, bolidul aventu
rat pe strada principală 
a Petrilei. Cu sprijinul 
lucrătorilor in unifor
me ăloastre a fost, așj_i 
fel. depistat Ionica 
Gh’erebean, care-și con
ducea autoturismul cu 
80 Km la oră in 1.'Cali
tate, bineînțeles igno- 
rînd. cu bună știință, 
normele de circulație. 
Cursa lui a fost între
ruptă pentru două luni, ; 
fiind totodată invitat j 
să efectueze un con
trol medical spre a se 
constata dacă, nu cum
va. vitezomania i-a a- 
fectat starea de sănă
tate.
REFLEXIVUL TARDIV

Ciua stai, una. ... m 
CUiUuilu, id. S i. . ț i. «A 
,nw.v- Livezem, e oi- 
ne sa și gin^.eșii. a- 
eesi siai ar ii trmuit 
să țină seama și > asile 
loan Pop uin i-mpeni. 
Pe negmaile și mm a- 
10s tară a se asigura, 
a încercat să se înscrie 
in fluxul circulației, a- 
variindu-și, astfel, aiu- 
tdturismul, 2 RD uoJ, m 
impactul cu o autooas- 
cuiantă. Pentru două ’ 
luni stă și... gindeșie la‘ 
permisul de conducere 
și la cheltuielile ocazio
nate de accident.

EXPERIENȚA 
FOLOSITOARE

Pentru unii, experi
ența la volan stimulea
ză curajul chiar sj a- 
ttmei eînd este interzisa 
depășirea. Astfel a pro
cedat și Aurel Ghinea, 
din Lupeni, conducător 
auto cu vechime. Dar 
tentativa lui a lost blo
cată din start prmtr-o 
amendă de 125 Iei și 
suspendarea permisului 
de conducere pentru 
două luni. A mai cîș- 
tigat o experiență pen
tru sine și pentru sigu
ranța circulației.

☆
Duminică, 22 noiem

brie este permisă cir
culația autoturismelor 
proprietate personală, 
înmatriculate sub nu
măr FARA soț.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului de 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

! MAGAZIN DE PREZEN-
j TARE ȘI VÎNZARE. In 
| cartierul Aeroport din Pe- 
s troșa»i, în zona pieții se 

va deschide, în ziua de 25 
noiembrie, un magazin de 

I prezentare și vînzare a u- 
■ nor produse .realizate de u- 
' njtățile cooperativei „Uni- 
* rea". Voi’fi expuse confec- 
I ții din stofe, blănuri, natu- 
I rale și artificiale, piele (na- 
l turală și imitație), lenjerie 

de pat și corp, încălță
minte.

INVITAȚIE LA SPORT. 
Mîine, 22 noiembrie, stadi
onul de la poalele Parîn- 
gului găzduiește, începînd 
cu ora 14, meciul dintre di
vizionarele A Jiul Petro
șani — F. C. Olt. La ace
eași oră se desfășoară, la 
Lupeni, meciul dintre di
vizionarele B Minerul din 
localitate și U. M. Timișoa
ra. Meciul de baschet din
tre Jiul-Știința Petroșani 
și Universitatea II Cluj- 
Napoca are loc tot dumi
nică, ora 11, în sala de 

sport a Liceului industrial 
minier din localitate. La 
clubul sportiv școlar din 
localitate au loc sîmbătă, 
începînd cu ora 17 și dumi
nică de la ora 9, întrecerile 
de tenis de masă dintre e- 
chipele feminine C.F.R.- 
C. S. Ș. Petroșani și C.S.M. 
Iași din cadrul campiona
tului diviziei A.

EXCURSII. La sfirșitul 
acestei săptămîni, un grup 
de tineri de la Țesătoria 
de mătase din Lupeni plea, 
că într-o excursie ce cu
prinde în itinerar traseul 
Petroșani — Hațeg —‘ Ca

ransebeș — Reșița și vizi
tarea complexului turistic 
montan Semenic. Un alt 
grup de 44 elevi ai Liceu
lui din Vulcan vor fi be
neficiarii unei excursii de 
sfîrșit de săptămînă — cu 
autocarul B.T.T. — pe ruta 
Vulcan — Petroșani — Ca
ransebeș — Herculane — 
Orșova. — Drobeta Tr. Se
verin — Tg. Jiu — Vul
can.

O NOUA CANTINA 
RESTAURANT. Pe strada 
Ilie Pintilie din Petroșani 
au fost atacate lucrările 
unei noi și moderne can

tine-restaurant. Noul o- 
bîectiv va avea o capaci
tate de 600 de locuri, lu
crarea este executată de 
Șantierul 1 Deva al T.C.H.

MÎINE SEĂRA în sala 
Teatrului de stat din Pe
troșani va avea loc (la ora 
18) un spectacol în premi
eră cu piesa „Arca bunei 
speranțe" de I. D. Sîrbu.

PENTRU GOSPODINE. 
Pregătirile pentru iarnă 
continuă febril și la depo
zitul C.L.F. nr. 2 din Lu
peni. Din datele .primite 
de la depozit aflăm că s-au 
însilozat pînș acum urmă

toarele cantități de legu
me ; 1 412 tone cartofi, 98 
tone ceapă uscată, 75 tone 
morcovi, 144 tone mere, 
27 tone gulii, 15 tone sfe
clă roșie, 40 tone fasole 
uscată. Deci „cămările 
toamnei" continuă să se 
umple.
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Moment jubihar în viața colectivului Petrila

193 1 — 1981

A Cinci decenii de muncă si. înfăptuiri în
ÎNNOBILAREA cărbunelui

0 etapă calitativ 
superioara în procesul de 
preparare a cărbunelui
Sub conducerea înțe

leaptă a partidului, pre
parația din Petrila, cu
noaște prefaceri înnoitoa
re, Este limpede pentru 
orice om al muncii de la 
noi că pentru a se ajun
ge la acest stadiu, anii 
cei mai fertili au fost cei 

■ care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului. Drept rezultat, da
torită fondurilor de in
vestiții alocate — 470 mi. 
lioane lei numai în ulti
mii patru ani — prepara- 
ția se va transforma în- 
tr-o unitate modernă, do
tată cu utilaje și instala
ții de mare randament, 
în ultimii trei-patru ani. 
mai precis de la vizita de 
lucru din 1977 a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului. la preparația noas
tră s-au înregistrat saltu
rile fără precedent in 
activitatea de preparare 
a cărbunelui. Iată numai 
un singur exemplu. In 
perioada care a trecut din 
acest an, producția netă 
fizică a fost depășită cu 
53 270 tone. producția 
netă valorică a fost de
pășită cu 823 mii lei. con
ținutul de cenușă a fost, 
de asemenea, redus cu 
0,1 puncte, iar cheltuie
lile materiale au fost di- 

! ninuate cu -15 lei la 1 000 
lei producție marfă.

în această perioadă, co- 
l

Tradifia 
depfiiEîes 
afirmări 

în matică
U-iluzie z... l<

de fapt oamenii cărora 
ii se datorează aseme
nea importante succese? 
Numărul lor este destul 
de mare — peste 900. 
Apelăm din nou la no
tițele carnetului de re
porter unde am notat 
citeva nume (peste 00). 
loan Bercea, Sabin Hc- 
gheduș, Ion Uorga, - 
Henric Lorențz, Gabri
ela Keiling, Aurelia Or- 
za, Gheorghe Horșoi, 
Tiaian Ignat, Petru Pa
rei. Mariana Timojte. 

Magdalena Budai, Xîcu 
Iordan. Iată deci, cîțiva 
preparatori care cons
tituie adevărate pilde 
de hărnicie, omenie și 
corectitudine, pi.de de 
viață și muncă. Ei ca 
și mulți alți colegi de-ai 
lor chiar dacă nu-ți iac 
mărturisiri, înțelegi 
prin tot ceea ce fac că 
sint mîndri că aparțin 
unui colectiv prestigios 
care, zi de zi, an de 
an, dă valoare (aptei și 
acoperirii legămîntului 
de a munci și trăi in 
chip comunist. Ei sînt 
hotărîți — și realizări
le o confirmă — să în
deplinească în mod e- 
rcmplar mărețele o- 
bieetive ale Congresu
lui al Xll-lea al parti
dului. 

mitetui de partid, condu
cerea secției, sini preo
cupate, deopotrivă, de 
inuepiinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe tri
mestrul IV. de pregătirea 
producției anului viitor, 
precum și de impulsiona
rea lucrărilor de investi
ții. lucrări ce privesc ex
tinderea și modernizarea 
preparației noastre. Anul 
1981, primul din cincina
lul actual, marchează atît 
evenimentul sărbătoririi 
a 50 de ani de la înfiin
țarea preparației Petrila 
cit și o etapă calitativă, 
superioară in procesul de 
preparare a cărbunelui 
in Valea Jiului.

întreaga activitate de 
preparare a cărbunelui — 
spălat pentru semicocs, 
spălat normal, spălat e- 
nergețic — a impus și 
impune mobilizarea e- 
xemplară ' -a întregu
lui colectiv. In anul 
viitor ne stau în față 
sarcini mobilizatoare, cu
noscute și dezbătute, de 
altfel. în adunarea repre
zentanților oamenilor 
muncii. Ele sînt pe mă
sura capacității colectivu
lui nostru și vom face to
tul pentru a le realiza 
exemplar.

Ing. Victor CH’ABURU, 
șef setție.

Preparația Petrila

J

Căutări perseverente pentru 
si valorificarea resurselor >

Una din preocupările co
lectivului nostru este valori- 
ficaiea superioară a mate
riei prime, a energiei și 
combustibilului. Măsurile pe 
care le-a aplicat și urmează 
să fie aplicate în acest an 
vor stăvili in mare măsură 
risipa. Să exemplificăm : în 
fiecare atelier al secției, la 
fiecare instalație este nevoie 
de piese de schimb. Multe 
dintre părțile componente 
ale diferitelor subansamble 
uzate, noi le recondiționăm. 
Dintre acestea putem amin
ti : jale și axe pentru benzi, 
discuri și rotoare de pompe, 
segmenți pentru filtrele p^esă 
și cu disc, spaiiuh. Procesul 
ia recondiționare a fost ex
tins și la coșurile de centri
fugă la diierile robinete. De 
consemnat că acolo unde a 
fost necesar îmbunătățirea

ION CIUR, 
șef echipă Întreținere

ION IIEEEȘAN, 
șef echipă electricieni

A

Dn cronica faptelor
B în luna noiembrie 1931 s-au 

produs aici, la Petrila, primele can
tități de cărbune spălat

li In anul 1932 a fost supus pre
parării 735 462 tone de cărbune, iar 
in anul 1981 peste 3 330 000 tone

Bl Producția netă preparată a fost 
în 1932 de 476 916 tone, iar in 1981

de peste 3 004 500 tone
3 Recuperarea globală era in pri

mul an al înființării de 72,1 la sută, 
iar in prezent 94,6 la sută

■ In 1932 se-exercitau la prepa
rația Petrila doar 12 meserii, in 
prezent aici se practică 39 de me
serii.

fluxului tehnologic, a para
metrilor de funcționare a u- 
tilajelor, colectivul nostru a 
gîndit și confecționat o gamă 
variată de dispozitive intre 
caie amintim doar pe cele 
mai recente instalații de hi- 
drocicloane pentru clasa 
0,5-3 mm și dispozitiv de 
buclat sîrmă pentru fabrica
rea șpalturilor.

Dînd atenție utilizării 
raționale și eficiente a 
tuturor materiilor prime, a “ 
recuperării, recondițioriării și 
reutilizării acestora, în peri
oada Care a trecut din acest 
an, colectivul nostru a recon
diționat piese și subansamble 
in valoare de 980 000 lei și 
a recuperat materiale refo- 
losibile in valoare de 680 000 
lei. A.iie măsuri au con
dus la îmbunătățirea cu 0,1 
puncte a conținutului de ce-

Giiiduri la
— Meseria de prepara

tor este pasiunea mea 
dv'.lotdăauna.■ (Ștefan IIO- 
TEA).

— Ne vom spori efor
turile pentru realiza
rea și depășirea sarcini
lor de plan. (Ion Cil R).

— Calitatea vieții de
pinde de calitatea mun
cii noastre și răspundem 
cu dăruire acestui coman
dament al zilelor noastre. 
(Ion I1EUEȘAN).

— Punem cu prioritate 
accentul pe sporirea pro-

recuperarea 
materiale

nușă la cărbunele spălat 
pentru semicocs. Desigur, a- 
cestea sînt doar citeva din 
preocupările noastre în a- 
cest domeniu, ele sînt 
mult mai multe. Avem 
incă rezerve însemnate pe 
care slntem hotăriți să le u- 
tilizăm cu maximum de efici
ență. Aceasta,- în vederea în
făptuirii exemplare a sarci
nilor de producție. Sîntem, 
de asemenea. hotărîți să 
mobilizăm în" continuare, in 
această activitate toate or
ganizațiile de partid, sindi
cat, U.T.C., să înregistrăm 
noi progrese în întreaga 
activitate economjcă.

Constantia SUȘONIU, 
preparator specialist, 

vicepreședinte al c.o.ni., 
Preparația' Pel.-ila

«isiâversare
ductilității muncii. (Con
stantin POPESCU).

— Buna funcționare a 
utila jelor o privim ca pe o 
sarcină de onoare a fie
cărui electrolăcătus. (Ma
ria SOCACIU).

— Jubileul colectivului 
nostru, este încă un mo
ment pentru noi de a 
crește și mai mult anga
jarea in muncă, pentru a 
spori cantitativ si calita
tiv cărbunele necesar e- 
conomiei naționale. (Edu
ard FENEȘ).

t

Odată cu punerea 
la punCt a instalației 
do hidrocicioane, la 
Preparația Petrila a 
început șl producerea' 
semicocsului clasa 0,5 
mm, sortiment nou, ca- 
rț se pierdea pînă in a- 
cel moment in mixte. 
In imagine, se verifică 
funcționarea instalației.

Foto: Șt. NEMECSEK

In activitatea cadrelor tehnico-inginerești și a 
personalului muncitor de la Preparația Petrila, o preo
cupare de primă importanță o constituie reducerea 
cheltuielilor de producție și mai ales *a importului. 
In acest sens in atelierele proprii, materializând gin- 
direa tehnică a colectivului de creație, a fost defi
nitivată, cu puțin timp in urmă, o mașină de bu
clat sirmă, de mure productivitate. Pian folosirea 
acestei mașini se elimină importul de sirmă pentru 
centrifuge, site și jgheaburi, rcalizîndu-se economii 
de aproape 500 000 lei anual.

MAR'A SOCACIU. 
preparator

Bilanț
al realizărilor

B Producția netă fizică 
a fost depășită, în perioa
da care a trecut din acest 
an, cu 53 273 tone.

B Conținutul de cenușă 
la cărbunele spălat pentru 
semicocs s-a îmbunătățit 
cu 0,1 puncte.

Condiții de muncă
și viață

B Din anul 1969 și pînă 
în 1980 s-au cheltuit pen
tru crearea unor condiții 
optime de muncă 1,23 mi
lioane lei, din care: 
860 000 lei pentru echipa
ment de protecție ; 270 000 
lei pentru materiale igie- 
nico-sanitare ; 50 000 lei
pentru tehnică și ventila
ție ; 35 000 lei pentru ali
mentație ; 25 000 lei pen
tru propagandă în dome
niul protecției. muncii.

pi.de
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Succesele obținute de poporul român
reliefate în

Succesele remarcabile ob
ținute de poporul nostru 
în toate domeniile de ac
tivitate, politica de pace și 
Colaborare a României so
cialiste, legate organic de 
activitatea prestigioasă 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, sînt 
reliefate în articole dedi
cate țării noastre de presa 
de peste hotare.

Revista turcească „Tur
key Import-Export" a dedi
cat în întregime țării noas
tre un supliment lunar in
titulat „România — indus
trie și economie". Bogat 
ilustrat, el cuprinde arti
cole referitoare la realiză
rile economiei românești 
și la perspectivele ei în 
perioada următoare, în 
special în ce privește in
dustriile constructoare de 
mașini, petrolieră, minieră, 
ca șl agricultura și trans
porturile.

O serie de articole sînt 
consacrate stadiului actual, 
posibilităților și perspecti
velor de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre 
România și Turcia, apreci- 
indu-se, în context, rolul 
esențial pe care ,1-au avut 
pentru raporturile bilate
rale vizitele, întîlnirile și 
convorbirile de la Ankara 
și București ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la politica 
și relațiile externe ale 
României, revista evidenți
ază faptul că „România și 
Turcia au puncte de vedere 
comune asupra probleme-

Agendă economică, energetică și tehnico-științifică
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— Un procent din căldura 
înmagazinată în straturile 
scoarței terestre de la a- 
dîncimea de pînă la 10 ki
lometri ar fi suficient pen
tru acoperirea necesități
lor energetice ale omenirii 
pe o perioadă foarte lun
gă — au calculat oamenii 
de știință sovietici. Specia
liștii Institutului minier de 
la Leningrad au elaborat 
proiectul unui prim sistem 

experimental-industrial pen. 
tru valorificarea acestei 
călduri, cu o putere esti
mată la 25 000 kW.

Proiectul prevede fora
rea a cîtorva sonde pînă la 
adîncimea de trei kilometri, 
unde temperatura rocilor 
ajunge la 100 și peste 100 
de grade Celsius. La aceas
tă adîncime, prin mijloace 
hidrotehnice, ar urma să 
fie creat un „cazan" subte
ran, o zonă cu roci sfărî- 
mate, unde s-ar introduce 
apă rece de la suprafață.

Valul fără precedent al 
demonstrațiilor marșurilor 
populare și al celorlalte ac
țiuni de masă consacrate 
dezarmării, în primul rînd 
dezarmării nucleare, des
tinderii și păcii care au a- 
vut loc în ultima vreme 
de-a lungul și de-a latul 
continentului european, dar 
și în celelalte continente, 
nu putea lăsa indiferentă 
populația Olandei. Iubitori 
de pace prin tradiție, o- 
landezii se pregătesc febril 
să spună un NU răspicat 
războiului, bombei cu neu
troni, rachetelor nucleare 
cu care continentul nostru 
este mai ticsit decît ori
care altul.

Sub impulsul opiniei pu
blice, primul ministru An
dreas van Agt afirma, luni, 
in parlament că „reduce
rea. riscurilor armamentu
lui nuclear este o proble
mă prioritară în politica 
guvernului sau", precizînd 
totodată, că va amina, din

presa de p
lor dezvoltării relațiilor e- 
conomice, dezarmării, dez
voltării relațiilor bazate pe 
încredere între țările bal
canice" ; „în ultimii 15 ani, 
România a acționat și ac
ționează pentru crearea ți
nui climat de pace și cola
borare în Europa, inclusiv 
între țările balcanice, în 
domeniile economic, tehno
logic și cultural-științific", 
se subliniază.

Ziarul marocan „Al Ha
vane" a publicat articolul 
„România — industrie, 
progres și perspective" în 
care, evidențiind succesele 
importante obținute de țara 
noastră în cincinalul 1976— 
1980, ritmul înalt de -creș
tere a producției industri
ale, reliefează. totodată, 
perspectivele în cincinalul 
1981—1985, inserîndu-se în 
acest sens o serie de cifre 
edificatoare.

Același ziar. în articolul 
„România — un învățămînt 
dinamic în serviciul omu
lui", subliniază „proporți
ile de masă ale instruirii 
celor ce vor forma detașa
mentele viitoare de specia
liști în toate domeniile de 
activitate", una/ dintre ca
racteristicile esențiale ale 
societății românești con
temporane. „Efortul ce se 
face pentru dezvoltarea în
vățământului și rezultatele 
obținute pe această cale 
sînt puse în slujba idea
lului umanist al societății 
românești, exprimat sinte
tic prin obiectivul afirmă
rii multilaterale a omului 
în calitatea sa de făuritor 
și beneficiar al progresii-

Amestecul de apă și abur 
de 50—70 de grade ce s-ar 
forma aici ar reveni la su
prafață printr-una din 
sonde. Sistemul conceput 
de specialiștii de la Le
ningrad ar putea furniza 
în medie 15 milioane kilo- 
calorii pe oră, energie su
ficientă pentru aprovizio
narea unui oraș industrial.

★
BUDAPESTA 20 (Ager

pres). — La Miskolc se află 
in construcție prima unita
te industrială din Ungaria 
pentru utilizarea reziduuri
lor din filaturi. Noua între, 
prindere, care își va livra 
produsele combinatului tex
til din localitate, precum 
și altor unități ale indus
triei textile, va transforma 
anual 1 400 tone de rezidu
uri în 1 100 tone de fire 
toarse. Construirea între
prinderii necesită fonduri 
însumînd 125 milioane fo- 
rinți, dar ele vor fi recu
perate în trei ani.

Amsterdam

Marsu! antinuclear
y

nou, adoptarea unei decizii 
în problema amplasării de 
rachete cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul țării, 
din cauza lipsei de pro
grese în desfășurarea unor 
negocieri pe această temă.

După Bonn, Paris, Lon
dra, Madrid, Atena și alte 
mari orașe europene este 
acum rîndul Amsterdamu
lui să-și ridice puternic 
glasul împotriva cursei 
aberante a înarmărilor. în 
apărarea dreptului funda
mental al popoarelor — 
dreptul la pace, la viață.

Amsterdamul — relatea
ză agenția Associated 
Press — se pregătește pen
tru un masiv protest anti
nuclear. La 21 noiembrie, 
la Amsterdam va avea loc 
o demonstrație de pace 
despre care oficialitățile

*ste hotare
lui economîco-sociaț" — a- 
rată „Al Bayane".

„România — un partener 
apreciat în industria mi
nieră" — este titlul sub 
care revista „Business and 
Finances", din Grecia, pre
zintă în termeni elogioși 
echipamentul minier produs 
de țara noastră, precum și 
activitatea de cercetare și 
proiectare în industria mi
nieră. Remarcînd ritmurile 
înalte înregistrate în in
dustria extractivă, revista 
arată că această dezvoltare 
rapidă a necesitat atît pro
ducerea de echipament și 
mașini la parametrii teh
nici mondiali, cîț și o acti
vitate de cercetare și pro
iectare susținută. „Business 
and Finances" înfățișează 
activitatea întreprinderilor 
din Satu Mare și Baia 
Mare, precizind. totodată, 
că „echipamentul minier 
de proveniență românească 
este unanim apreciat de 
specialiștii străini".

Sub titlurile „Rezultat 
rodnic al dezvoltării șocial- 
economice a României", 
„Dezvoltare economică bine 
planificată". „Scopuri rea
liste", „O abordare rea
listă", revista indiană 
„Fair Idea" dedică un gru
paj ,de articole realizărilor 
obținute de țara noastră in 
industrie și alte domenii 
de activitate, făcîndu-se o 
paralelă între ceea ce în
semna România anilor '50 
și ce a devenit ea în pre
zent. precizîndu-se apoi că 
România va deveni în cu- 
rînd o țară cu nivel mediu 
de dezvoltare economică.

FRAGA 20, (Agerpres). — 
în cadrul preocupărilor 
pentru economisirea sur
selor de energie tradițio
nale, la ferma zootehnică a 
cooperativei agricole din 
Uncovice, Moravia de sud, 
funcționează cu succes, din 
a doua parte a anului 1979, 
o instalație originală pen
tru utilizarea biogazului. 
Arderea biogazului permi
te să se furnizeze fermei 
importante cantități de apă 
caldă, iar biomasa rămasă 
este folosită ca îngrășămînt 
organic. Biogazul obținut 
egalează din punctul de 
vedere al valorii calorice 
gazele naturale. într-un vi
itor apropiat, vor fi mon
tate aici noi instalații de 
acest gen care vor permite 
economisirea a 360 tone de 
cărbune pe an.

★
BERLIN 20 (Agerpres). 

— Fabrica de radiatoare 

afirmă că ar putea fi cea 
mai mare din istoria țării". 
Autoritățile locale și Gijs 
van der Fuhr, președintele 
Comitetului de organizare, 
a opinat că „demonstrația 
de la Amsterdam va fi 
cea mai mare de pînă a- 
cum din Olanda". Comite
tul de «rganizare care reu
nește reprezentanți ai Miș
cării pentru pace și a 5 
partide politice de stingă, 
este sprijinit pe plan na
țional de peste 200 de sub
comitete. Trenuri speciale 
și circa 1 000 de autobuze 
au fost deja închiriate pen
tru transportarea demon
stranților la marele marș 
al păcii, care se va întinde 
pe o distanță de 6 km. Ac
tivitățile demonstranților 
din 21 noiembrie vor cul
mina cu lansarea unui a-

PREȘEDINTELE Fran
ței, Francois Mitterrand, a 
avut o întrevedere cu pri
mul ministru italian. Gio
vanni Spadolini. Cei doi 
oameni politici, referin
du-se la problemele C.E.E. 
în ajunul reuniunii la ni
vel înalt de la Londra a 
Pieței comune, au consta
tat „perfecta identitate" a 
opiniilor lor.

STATELE UNITE stră
bat o perioadă de recesiu
ne, a reafirmat, într-o de
clarație făcută la Washing
ton, ministrul american al 
comerțului, Malcolm Bal- 
drige. Arătîndu-se pesimist 
în privința perspectivelor 

de dezvoltare economică, 
el a spus : „Societățile vor 
întîmpina tot mai multe 
dificultăți în finanțarea 
investițiilor lor din fon
duri proprii și, în conse
cință, voi- fi constrînse să 
sporească nivelul datorii
lor lor sau să amine anu
mite investiții.",

MAREA ÎNTREPRINDE
RE britanică producătoa
re de ordinatoare „Inter
national Computers" a a- 
nunțat desființarea a încă 
1500 locuri de muncă, 
ceea ce face ca reducerile 
de personal efectuate de 
firmă în ultimele 12 luni 
să se ridice la circa 9200 
de salariați. sau aproxima
tiv 30 la sută din totalul 
angajaților existenți cu un 
an în urmă — relatează 
agenția France Presse.

din Gotha, din R. D. Ger
mană, a introdus in produc
ție o serie de tehnologii 
pentru perfecționarea pro
duselor și reducerea consu
mului de curent electric 
pe unitatea de producție. 
Printre produsele fabricii 
se află și regeneratoare 
care „culeg și folosesc încă 
e dată căldura radiată de 
aparatele de încălzit". Da
torită folosirii lor în apar
tamente, magazine, hote
luri, instituții, anul trecut 
s-au economisit 60 000 tone 
cărbune. Aceasta înseam
nă economisirea a 6,5 mili
oane mărci.

Chiar în interiorul fabri
cii s?au luat măsuri stric
te pentru economisirea re
surselor energetice. Con
trolul consumului de ener
gie a permis anul trecut 
realizarea unei economii de 
peste 1 000 tone' brichete de 
cărbune brun.

pel adresat guvernului o- 
landez, cerîndu-i să aban
doneze programul NATO 
de amplasare de noi ra
chete nucleare americane 
în țări vest-europene, in
clusiv in Olanda.

în semn de solidaritate, 
la demonstrație vor parti
cipa și delegații străine, ve
nite special din Republica 
Federală Germania, Belgia, 
Marea Britanie și Franța.

După cum a declarat 
Wilhelm van der Ven, 
membru al Comitetului -de 
organizare, lozincile cu care 
vor defila participanții la 
demonstrația de la Amster
dam sînt: „Nu, noilor
arme nucleare în Europa !", 
.(Olanda trebuie să respin
gă acordul NATO din de
cembrie 1979 privind am
plasarea de noi rachete 
nucleare americane în Eu
ropa !“ și, în sfîrșit, „Olan
da să exercite presiuni în 
cadrul alianței atlantice 
pentru anularea acestui a- 
cord !".

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Am o idee ; 
Republica : lancu Jia- 
nu zapciul ; Unirea ■ 
Sînt timid dar mă tra
tez.

1.0 NEA : Strada Ila- 
novra.

ANINOASA : Circuit 
închis.

VULCAN - Luceafă
rul : Castelul din Car- 

i păți.s
LUPENI — Cultural :

: Un șerif extraterestru,
î Muncitoresc : Pentru
; prima oară căsătorită.

URICANI ; Detașa-
: mentul Concordia.

CETĂȚENI!
Contribuițî la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și- 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con-r 
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor
cane.

Sport • Sport • Sport
Baschet, divizia B (tineret)

Victorie și în ultima deplasare
COMERȚUL — LICEUL 

BOLYAI TG. MURES — 
JIUL — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 70—74 (33—35).
Echipa de baschet a Văii 
Jiului s-a întors din ulti
ma deplasare cu o victo
rie prețioasă care o situea
ză in privința meciurilor 
cîștigate pe terenuri străi
ne pe primul lor alături 
de echipa politehniștilor 
bucureșteni. Ambele echi
pe au cîștigat toate parti
dele pe terenurile adverse.

în prima repriză de la 
Tg. Mureș avem avantaj 
un coș (35—33). în cea 
de-a doua parte a meciu
lui scorul trece pe rind in 
favoarea ambelor echipe. 
Reușim. însă, să urcăm la 
61—50. DesprimSere decisi
vă și liniștitoare. Mai- a- 
vem șapte minute de jucat. 
Cu toată dorința gazdelor 
de a recupera diferența, 
reușim și această repriză 
s-o cîștigăm tot la un coș 
avantaj : 39—37. Scor fi
nal 74—70 pentru echipa 
noastră.

Trecînd peste relatarea 
șablon, a partidei, peste 
descrierea rece a scorului

8,30 Prezentarea pro
gramului zilei.

8,40 Sindicatele la co
tele noii calități.

9,05 Teleșcoală.
9,45 Film artistic: „Rug 

și flacără".
11,40 Centre muzicale 

ale țării : 'Ploiești.
13,00 La sfîrșit de săp- 

tămînă.
18,35 Săptămîna poli

tică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Planeta inocen

ței.
19.50 Teleenciclopedi a.
20,25 Film artistic : 

„Haiducii". Pro
ducție a Studio- : 
ului cinematogra- > 

fie „București".
. 22,00 Telejurnal. Sport. î 

22,20 Noctură TV. Me- :

‘ să precizăm cite ceva des
pre jocul echipei antreno
rului prof. Teodor Szilagyi: 
în formă foarte bună, A- 
lexe^Ghiță ; un joc precis 
și eficace, un joc prin ca
re optarul nostru și-a adus 
contribuția decisivă pentru 
această victorie ; Gheor- 
ghe Ghiță. in continuare, 
constant bun — coșuri du
pă coșuri marcate (total 24). 
O veritabilă „extremă stin
gă" a fost Nicolae Mihuți 
care a sosit în municipiul 
mureșan în dimineața jo
cului după o noapte pe 
tren și nu a dat randa
mentul scontat. Totuși a 
reușit cîteva recuperări 
sub coșul nostru care au 
repus, echipa în atac. Co
ordonatorul echipei. Mir
cea Pușcaș, reușește să se 
mențină la nivelul care-1 
situează printre cei mai 
buni pe postul lui din cam
pionat. Pase precise și o 
bună circulație a mingii. 
Petre gîngeorzan. Dan 
Rîmniceanu și Radu Bu- 
cerzan au jucat de aseme
nea bine.

Jozsef PILDNER
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