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ARA NE ERE
dT MAI MULT CĂRBUNE I

r La C. M. V. J.
Debut rodnic în cea de-a IlI-a 

decadă a lunii
I.M. VULCAN

Plus II000 tone
Minerii Vulcanului, 

fruntașii Văii Jiului, 
au obținut în prima zi 
a celei de a 111-a deca
de o 
tară 
plan 
tone
producția extrasă 
prevederi în ziua amin
tită, colectivul

producție suplimen- 
prevederilor 

de aproape 
de cărbune.

de
4000
Prin 

peste

minei
Vulcan a acumulat in 
această lună o produc
ție peste planul la zi, de 
11.000 tone de cărbune. 
La temelia succeselor 
obținute de minerii Vul
canului a stat mobiliza
rea exemplară a între
gului colectiv, puterea 
de muncă de care a dat 
dovadă fiecare om al 
muncii. .

k________________________
*

JComuniștii
---------------------------

\

I țI III

I.M. PAROSENI
RITMICITATE
Caracteristica întregii activități a" minerilor de 

la Paroșeni — ritmicitatea realizărilor — a fost e- 
vidențiată și în acest început de decadă. Prin pro- 
du.ția extrasă suplimentar în 22 februarie, minerii - • • oParoșeniului au acumulat de la începutul lunii 
producție peste plan de 2000 tone de cărbune.
I.M. LONEA

CONFIRMARE A REDRESĂRII
Și in 22 februarie minerii Lonei au extras peste 

prevederile de plan — e drept o cantitate doar de 
41 de tone — dar deși mic, plusul este o con
firmare a : anelor rezultate obținute în ultimele zile 
ale decadei a Il-a. Plusul de la începutul lunii se 
apropie de 1000 tone de cărbune.
I.M, AN1NOASA

IN RlNDUL COLECTIVELOR FRUNTAȘE
Colectivul întreprinderii miniere Aninoasa, prin- 

tr-o activitate deosebită, prin eforturile susținute ale 
tuturor formațiilor de lucru a obținut in prima zi 
a decadei a IlI-a cea mai mare producție extrasă 
suplimentar — plus 1164 tone de cărbune — canti
tate care le-a asigurat recuperarea minusului înre
gistrat-și depășirea, Ia zi, a pievederilor deșplau. pe 
această lună cu aproape 700 tone de cărbune.
MINELE BARBATENI Șl UR1CAN1

PENTRU COCSER1I
Extrăgîrid împreună aproape 150 de tone peste 

prevederile zilei de 22_februarie, minerii celor două 
întreprinderi au acumulat de la începutul lunii un 
plus, de peste 4300 tone de cărbune pentru cocs.

oameni de acțiuni V

lumina zilei !
, ț

de imeni a făcut ca fluxul de i 
benzi să reintre în func- [ 
țiune, în același timp Vio- ț 
rel Rad și Petrică Luca, l 
înlătură „micîle“ defec- ? 
țiuni de la instalația de ) 
concasare. Astfel că după i 
numai cîteva ore, cotnple- ■ 
xul începe să „taie“ din ‘ 
plin. Viața, acolo jos, la î 
orize-'*"1 '
sul. Acum se punea pro
blema recuperării — 
ducției din cele trei

Mina Uricani. Dispece
ratul. Pe „tabloul de 
bord* beculețele indicau 
desfășurarea normală, a- 
colo jos, în subteran, la 
toate orizonturile, a acti
vității productive. Deo
dată insă... Ora 17,30, be
culețele se sting subit, in- 
terfoanele și telefoanele 
intră în funcțiune. Se a- 
■nunță o avarie la fluxul 
de transport cu covor de 
cauciuc, flux care evacua 
producția' de la comple
xul mecanizat din strate- 
le'17—18. Ce se intîmpla- ortacii lui Ilie Amorări-, 
se? Se rupsese banda, (ei își asumă această mă- ț 
Trebuia acționat opera
tiv.'cu pricepere și com
petență. Maistrul princi
pal Vi utilă Fior eseu și 
Constantin Răjan, adjunct 
șef sector transport, deși 
era ora 17,30, încă nu
pletase acasă. Mai a-
veau ceva treburi de re
zolvat pentru schimburile

. următoare. Au pornit de-n- 
dată la' acțiune. Se for
mează „ad-hoc“ o echipă 
de intervenție. Comuniș
tii Octavian Caragea, Vic
tor Manta, Vasile Petri- 
șor, Constantin Jian, Ilie 
Nebunu, Marin Săndula- 
che, intervin prompt pen
tru înlăturarea defecțiu
nii. Competența profesio
nală, dăruirea și pricepe
rea cu care au acționat-, 
in acest caz cei șase oa- Continuare in pag. a 2-a

:ontul 400, își reia pul- i 
Acum se vunea pro- ' 

pro- J 
_ ______ _________i ore J 
cit a durat defecțiunea, i 
Alți oameni de nădejde, i 
ortacii lui Ilie Amorări- )

- reață sarcină. Cert este că i 
■’ în ziua respectivă prin ’lit I tSOj-'OVPKZU’ nu î

operativitate, vrednicie fi ț 
responsabilitatea cu care l 
au acționat oamenii, mi- ? 
na Uricani și-a depășit ț 
saîcinilp de plan. I

Despre activitatea sec- i ' 
torului de transport, sec- ' 
tor . cit o mină,- se pot 
spune — în prezent cîrid i 
fiecare brigadă, fiecare > 
sector, are sarcini supli- ț 
mentare de plan — multe 1 
cuvinte de laudă. Acest ) 
colectiv are sarcina de a ț 
scoate la ziuă 2800—3000 1 
de tone de cărbune. Trea- ■ 
ba nu este ușoară, dacă 
ne gîndim că lungimea

Adi CRINESCU I
<

La București, au început lucrările 
' Reuniunii internaționale

a ziariștilor pentru dezarmare,
securitate și pace

Marți dimineața au în
ceput în București lucrări
le Reuniunii internațio
nale a ziariștilor pentru 
dezarmare, securitate și pa
ce, manifestare 
tă de Consiliul 
din Republica 
România.

La lucrări iau 
mare număr de ziariști din 
aproape toate țările -Euro
pei — conducători și re- . , .
prezentanți. ai unor ziare ținifeă $ i mobilizarea 
și reviste, posturi de radio 
și televiziune, agenții <’ 
presă naționale și interna
ționale, uniuni și asociații 
profesionale ale ziariștilor, 
precum și reprezentanți ai 
conducerii UNESCO, Or
ganizației Internaționale 
a Ziariștilor— OIZ, și'Aso
ciației internaționale a 
presei sportive — AIPS.

Participă, de ademenea, 
conducători și . reprezen
tanți ai principalelor or
gane de presă din țara 
noastră, membri ai condu
cerii unor instituții centra
le, organizații de masă' și 
obștești românești.

Lucrările reuniunii au 
fost deschise de tovarășul re și adînca 
Ion Cumpănașu, președin
tele Consiliului ziariștilor, 
director general al Agen
ției române de presă — 
„Agerpres".

Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu, adresat parti- 
cipanților la Reuniunea in
ternațională a ziariștilor 
pentru dezarmare, securita
te și pace a fost prezentat

organiza- 
ziariștilor 
Socialistă

parte uri

de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Stat. .

Toți cei prezenți au as
cultat cu deosebită atenție 
și interes mesajul 
statului român, au 
niat cu vii aplauze 
nutul său bogat în 
de mare importanță

șefului 
subli- 
conți- 

idei 
pentru 

e- 
”> forturilor și acțiunilor zia- 
de riștilor, ale tuturor 

arigreriâți în. munca- 
înaltă răspundere de 
formare a opiniei publice, 
în scopul slujirii cu cre
dință a ideqiuriloi- supre
me ale omenirii — pacea, 
înțelegerea și colaborarea 
intre toate națiunile lumii.

După prezentarea mesa
jului, președintele Consi
liului ziariștilor, în nume
le tuturor participanților 
la Reuniunea internațio
nală a ziariștilor pentru 
dezarmare, securitate și 
pace, a exprimat președin
telui Nicolae Ceaușescu 
mulțumirile cele mai since- 

gratitudine 
pentru mesajul generos și 
mobilizator cu care a ono
rat lucrările reuniunii.

In continuarea lucrări
lor, președintele Consiliu
lui ziariștilor din țara 
noastră, Ion Cumpănașu, a 
prezentat o amplă expu
nere în care sînt sintetiza
te principiile fundamenta
le ale politicii externe ro- 

. mâpești, prodigioasă acti
vitate și inițiativele cons-

celor 
de 
in-

tructive ale României so
cialiste. ale președintelui 
Nicolae Ceausescu consa
crate păcii, dezarmării, se
curității, cooperării și co
laborării între toate națiu
nile lumii./

In prima zi a dezbateri
lor au luat cuvîntul nume
roși participanți români și 
străini. // -

Vorbitorii au dat o deo
sebită apreciere mesajului 
președintelui Nipolae 
Ceaușescu, adresat partici- 
panților la- reuniunea de la 
București.

In cadrul unui schimb 
amplu și deschis de păreri, 
participant» s-au referit 
pe larg la importanța vi
tală, pentru toate popoare
le lumii, fără excepție, a 
problemelor dezarmării, se
curității și păcii, 
obiectul / ' 
niunii de la București, 
context, s-a apreciat 
ziariștii, mijloacele de 
formare in masă, prin 
punderile ce le revin 
societate, pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție de
osebită la informarea 
veridică a opi
niei publice asupra perico
lelor din viața internațio
nală. asupra faptului că 
dezarmarea, destinderea si 
salvgardarea, păcii consti
tuie în zilele noastre sin
gura alternativă rațională 
de evoluție a umanității, 
să militeze cu și mai mul
tă hotărîre pentru o poli
tică nouă, de colaborare 
și pace in lume.

Lucrările reuniunii con
tinuă. ... •

care fac 
dezbaterilor reu-

In :■ 
că 
in- 

i'âs- -
în

Electricienii Ion Ber- 
cea. Constantin Vasile 
și Iacob Oprean de la 
atelierul de reparații e- 
lectrice Varnița remon- 
tînd un transformator 
de 315 KVA.

***
will

..

Serile ziarului
Aseară, Clubul sindi

catelor din Lonea a găz
duit acțiunea noastră în 
cadrul „Serilor ziarului 
Steagul roșu", peste 100 
de tineri din întreprin
derile și școlile orașului 
Petrila au participat la o 
reușită acțiune cultural- 

: educativă, artistică si dis- 
tractivă. A cîntatferme
cător tînăra formație de 
mu/ică ușoară „Corola" 
(Ioan și Romeo Butna- 
ru, ■" fostei Geangă, Al. 
Sperlea,. Florin Copîn- 
deanu-’și Claudiu Lapsans- 
chi). A avut loc un inte
resant concurs „Cine știe, 
câștigă'-, carie .efectiv, a 
ținut „cu sufletul la gură" 
pe concurcnți și partici
panți.

A fost o seară minuna
tă, o adevărată sărbătoa
re, o manifestare care 
deschide această săptă- 
mînă încărcată de mani
festări cultural-artistice, 
organizate- de ziarul nos-

li„Steagul roșu
tru în toate orașele Văii 
Jiului. Ne-a ajutat foarte 
mult la organizarea ac
țiunii comitetul orășenesc 
U.T.C. (care a asigurat 
frumoase premii pentru / 
cîștigătorii concursului). ; 
Comitetele U.T.C. și al ; 
sindicatului de la mina ; 
Lonea, Liceul industrial i 
.și Școala generală nr. 2 i 
din localitate și mai ales i 
Clubul sindicatelor care ; 
au înțeles ,pe deplin im- ; 
portanta acțiunii noastre, i 

lată și cîștigătorii eon- : 
cursului „Cine știe, ciști- ; 
gă", locui 1 : Cristian ■
Vrâncilă. locul 11 —Sil- i 
viu Niculescu (ambii de j 
la Școala generală nr. i 

.2 Petrila). locul 111 — ;
Edith Kuri (laborantă cili- i 
mistă. stația de purifica- ; 
re a apei Taiaj. mențiuni: ; 
Elena Irofte (corifecțio- i 
neră I.C. Vulcan;, Geor- i 
ge Berbcearu și Marinela : 
llea (Liceul industrial ; 
din Petrila). i

Fiecare kWh, consumat cu maximă
care de la biroul electromeca

nic că sînt stabilite orele 
ll—12 de întrerupere to
tală a energiei electrice

i In contextul In
J problemele economisirii

energiei electrice si a
1 combustibililor trec pe un

plan principal al preocu- din blocul., administrativ, ■ 
parilor . .colectivelor de 
muncă, ziarul nostru își 
propune organizarea unor 
raiduri anchetă la toate 
unitățile industriale din

. Vale pentru a vedea și
1-eda modul în care acțio
nează factorii de răspun-

■ clere, toți oamenii muncii 
pentru aplicarea progra-

i melor de măsuri care vi- 
! zează economia de ener

gie electrică.
Astăzi: I.M, VULCAN
Ora 9,30, în unele, bi

rouri... mai ardeau becu
rile in timp ce eram asi
gurați de către tovarășii

nominalizată prinlr-ui; a- 
fiș. Vor spune unii : ce 
înseamnă consumul cîtor- 
va becuri față de mersul 
în gol al unor utilaje de 
sute de kilowați !urmind ca între orele 12

jcmi

(URM ^ENERGIE!
-15,30 șâ fie realimenta

te doar-prizele pentru a 
putea fi folosite calcula
toarele electronice. E 
drept că în biroul elec
tromecanic nu ardea qici 
un bcc, de această sarci
nă răspundea tehniciană 
principala Florica Petrî.ș,

chibzuință>
misire a energiei elec- 
trice» I-
— Programul de mă

suri vizează 11 probleme. 
Aplicate conform .terme
nelor scadente, și-au do
vedit eficiența încă din 
luna ianuarie printr-o e- 
conomie de 175 969 kWh 
energie electrică, iar în
luna februarie, pină in 
ziua de 12, am realizat o 
economie de 142 136 kWh. 
Măsurile aplicate vizează 
decuplarea iluminatului 
din sectoarele de produc 
ț ie. în zilele de repaus 
eliminarea curselor în 
gol a marilor consumatori 
— mașinile de extracție

Teodor ARVlNTE

lacul din picături crește. 
Discutăm cu ing. Emil

Strania.
energetic
rii :

- Ce
treprins
cu cerințele de econo- (Continuare in pag. a 2-a

șeful biroului ’ 
al întreprinde-

măsuri ați îri- 
in conformitate
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Comuniștii, în fruntea acțiunilor 
pentru realizarea planului

dezordinii. „Calitatea de 
comunist — spunea în cu
vîntul său, cunoscutul șef 
de brigadă Vasile Cer
ce j a — impune, după cum 
se știe intransigență re
voluționară, contribuție 
exemplară la îndeplini
rea și depășirea sarcini- 

comuniștilor,' lor de producție. Mă an
gajez împreună cu orta
cii din brigadă să ne de
pășim lună de lună în a- 
cest an sarcinile de plan 
cu 2 ml lucrări de deschi
dere", Problema prestării

Alegeri în 
organizațiile 

de partid

unor, lucrări de calitate a 
fost ridicată de către loan 
Grigorescu care a susți
nut că : pe fiecare
schimb, la fiecare loc de 
muncă este nevoie de oa
meni bine pregătiți pro
fesional, cu o 
înaltă. Noi, am 
nu facem nici 
la calitate. _ .
calitatea este o problemă 
de conștiință muncito
rească". în cuvîntul lor 
loan Csucsi și Octavian 
Diaconescu s-au referit
la mijloacele de propa
gandă pe care biroul nu 
le-a folosit cum trebuie. 
La învățămîntul politico- 
ideologic s-au înregistrat 
absențe, iar dezbaterile 
uneori au fost sărace în 
conținut, fără eficiență. 
Prea puțin s-au dezbătut

Recenta adunare gene
rală de dare de seamă și 
alegeri a organizației de 
partid nr. 4 de Ia I.M. 
Paroșeni a avut loc sub 
semnul participării și mai 
intense a comuniștilor la 
viața internă de organi
zație. Bogată în fapte de 
muncă ale 
darea de seamă a scos în . 
evidență realizările anu
lui 1981: plus 153 ml la 
producția fizică, iar la va
lorică s-a înregistrat ,o 
depășire de 3 397 396 lei. 
Toate brigăzile dip sector 
și-au depășit sarcinile de ; 
plan.

Cu toate aceste succese 
adunarea generală s-a 
desfășurat sub semnul i- 
naltei exigențe de identi
ficare și înlăturare a u- 
nor minusuri care s-au 
mai manifestat atît în ac
tivitatea de producție cît 
și îh cea de organizație. 
In cuvîntul lor, partici- 
panții la dezbateri au 

-abordat cu multă comba
tivitate lipsurile manifes
tate în activitatea birou
lui organizației de bază, 
de anumiți membri de 
partid cum este cazul lui 
Iosif Kelemen și Vasile 
Bunescu, care au lipsit 
de la adunările generale, 
au întârziat de la șut, au 
făcut nemotivate. Critici 
aspre s-au adus și acelor 
comuniști, cadre din con
ducerea sectorului, care 
nu au luat întotdeauna 
măsurile potrivite în or
ganizarea muncii, în com
baterea indisciplinei și a

_____________________________________

hotărîrile de partid șl de 
stat. Au recomandat nou
lui birou să folosească 
mai bine aceste forme ale 
muncii politice în intere
sul sporirii producției 
și a productivității mun
cii : „Organizația noastră ' 
de partid să-și manifes
te mai puternic rolul de 
conducător politic în ac
tivitatea productivă, în 
mobilizarea colectivului 
sectorului la realizarea 
sarcinilor de plan" (Ion 
Munteanu); „Mai multă 
exigență se impune din 
partea comuniștilor în 
ceea ce privește discipli
na tehnologică și a mun
cii" (Gheorghe Maxim).

Din buvîntuj partici- 
panților la dezbatere a 
reieșit că sînt mari posi
bilități de perfecționare a 
muncii comuniștilor din 
organizația de bază nr. 4, 
a tuturor oamenilor mun
cii din sectorul de inves
tiții. Ca un fir roșu,
idee a fost prezentă în 
cuvîntul comuniștilor — 
aceea că sarcinile mobi
lizatoare care revin în a- 
cest an sectorului fac ne
cesară o mai mare mobi
lizare a forțelor întregu
lui colectiv, în frunte cu 
membrii de partid, fac 
necesară realizarea inte
grală a tuturor prevede
rilor de . plan, a angaja
mentelor asumate, în con
dițiile unei depline secu
rități a muncii și a re
ducerii substanțiale a tu
turor cheltuielilor mate
riale.

Constantin GRAURE

o

„Steagul ro?u“ a criticat,

organele, vizate răspund

conștiință 
hotărît să 
un rabat 

De fapt,

Promptitudinea intervenției
și-a spus cuvlntul

Pian adresa nr. 150/1982 
primim răspuns din partea 
tovarășului Victor Iloiu, 
ing. șef R.C.M. Petroșani, 
cu privire la articolul „Un 
tren care umblă... după 
capul unora", articol care 
critica starea necorespun
zătoare a circulației trenu
lui de călători 2731/2732 pe 
distanța Petroșani • — Lu
peni. Ni se spune în răs
puns că „în urma analiză
rii articolului s-a dovedit 

. că cele arătate sînt juste.
Pentru neregulile săvîrși- 
te cei în cauză (impiegați 
de mișcare, operatori R.C., 
lăcătuși de revizie) au fost 
trași la răspundere și sanc
ționați. Pentru eliminarea 
deficiențelor s-au luat ur
mătoarele măsuri:
• s-au trasat sarcini 

concrete pe fiecare com
partiment de urmărire și 
realizare a regularității cir
culației trenurilor cursă de 
persoane pe secția Petro
șani — Lupeni și retur ;

• întreținerea 
zătoare (căldură, 
a garniturii care 
te secția amintită ;
• sancțiunile și neajun

surile criticate au fost pre
lucrate cu toți oamenii 
muncii din exploatare ca
re concură la deservirea 
circulației trenului amintit.

Colectivul R.C.M. Petro
șani vă mulțumește pentru 
sesizarea justă făcută și 
consideră că ea va contri
bui — alături de mășurile 
luate — la îmbunătățirea 
regularității circulației".

La cele spicuite din răs
puns, mai facem o complet 
tare. Am urmărit pe teren 
modul de rezolvare a situa
ției și cu satisfacție am 
constatat că nu a fost nimic 
formal. Circulația după gra
fic a trenului 2731/2732 ca
re deservește acum foarte 
bine interesele navetiștilor 
și ale celorlalți călători, do
vedește că se poate și „bi
ne" sau chiar „foarte bine".

corcspun 
curățenie) 
deserveș-

:opmâm
•’ INSTRUIRE, 

după-amiază, la Casa de I cultură din Petroșani 
loc o dezbatere de lucru 
cu caracter de instruire 
organizată de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor. 
Dezbaterea constituie ca
drul abordării problema- 

-• ticii organizării întrecerii 
i socialiste' în lumina noilor 

criterii, folosirii inițiative
lor muncitorești valoroase

I

I 
I 
li

• STANCIU NICOLAE, 
Iscrani : Cu privire la scri- 

. soarea dv,
că cele sesizate sînt 
bună parte adevărate, 
fapt, cele relatate de 
le-am făcut cunoscute 
conducerii C.P.V.I.L.F.. 
re ne-a asigurat că va 
măsuri de remediere a si
tuației. • POPESCU ILIE, 
Răscoala: Conducerea
I.C.S.A. și A.P. ne-a infor
mat că aprovizionarea la

vă comunicăm 
în 

De 
dv. 

și 
ca- 
lua

«mia iiiiKKiiiiiiiiiiiiiii

Răspundem
■•■«■•■•■(•■■■•••■«■■■■■■ii

magazinul alimentar din 
Răscoala s-a Îmbunătățit. 
Dacă afirmația nu cores
punde realității, informa- 
ți-ne din nou la redacție.
• ANONIM, Petroșani : 
Din verificările noastre 
făcute la fața locului, din 
discuțiile cu oamenii 
muncii de la secția de vată, 
secție ce aparține I.G.C.L. 
Petroșani, cele sesizate de 
dv. în scrisoarea trimisă 
redacției, nu se confirmă.
• ANONIM, Uricani : 
în urma verificărilor fă
cute în teren, am constatat 
că cele sesizate de dv nu 
se confirmă.

Pentru ca aurul negru ; 
„să vadă“ lumina zilei

(Urmare din pag 1) glie Horuban, secretarul 
organizației de partid.

Nu putem încheia itine- 
rariul nostru la mina Uri- 
cani fără a aminti și pe 
mecanicii de locomotivă 
Duța Donciu, frații Ion și 
Nicolae Nedele, Florea 
Zincă și Dumitru Avram 
lăcătuși de întreținere la 
orizontul 400, pe comuniș-

totală a fluxului de trans
port al minei depășește 
15 km pe orizontală, să 
deservești trei sectoare de 
producție și unul de in
vestiții, să asiguri „goale" 
pentru zeci de brigăzi este 
o sarcină de mare răspun- 

i dere. Iți trebuie mai iu
tii, așa cum afirmă șe- tii Dumitiu Căprariu, 
ful sectorului, ing. Re- Gheorghe Boța, mecanici 
mus Rad, organizare per- de locomotivă la orizon- 
fectă, o participare activă tul 400, pe dispecerii 
a întregului colectiv. A- Gheorghe Damian, Nico- 
celeași frumoase aprecieri 
și despre activitatea for
mației conduse de Ștefan 
Roșu, maistru principal 
electromecanic, formație 
care răspunde de buna 
funcționare a transportu
lui pe verticală. Calitatea 
reviziilor și reparațiilor

. la, toate instalațiile 
( funcționale ale puțurilor 
1 este preocuparea de că- 
J pății a electrolăcătușilor 
i Viorel Cătriță, Ion Roșu, 
1 Vasile Cincu, Alexandru 
J Ungureanu și Gheorghe 
ț Sandu ne informa Gheor-

I

i
lae Rom, Traian Trebu- 
ne, de mulți, foarte muț- 
ți colegi de-ai lor care 
zi de zi, fac totul pentru 
a scoate la lumina zilei, 
„lumina din adîncuri". Nu 
putem încheia aceste rin- ( 
duri fără să amintim fap- r 
tul că activitatea celor» 
peste 400 de oameni ai I 
muncii de la sectorul VI J 
transport al minei Uri-ț 
câni se .măsoară, în acest l 
an, în cele peste 75 0001 
tone de cărbune transpar- j 
tate din subteran la su-1 
prafață. ’

1 Jbil ;
Numai produse de ca 

litate — iată deviza co 
lectivului întreprinderii 
de tricotaje Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pagi)

— și a mersului în gol al 
unor utilaje, oprirea în 
orele de virf a unui com
presor, înlocuirea ven
tilatoarelor pneumatice 
cu electropneumatice. 
Alte măsuri sînt de pers
pectivă ca de exemplu 
contorizarea sectoarelor 
de producție. Măsura de 
eontorizare a sectoarelor, 
ne va da posibilitatea să 
apreciem efortul făcut 
pe linia economisirii de 
energie electrică de către 
fiecare colectiv electro
mecanic din sectoarele 
respective dispunînd în 
consecință măsurile nece
sare.

— Cum att prins aees- 
te măsuri la sectoarele 
de producție ?
— Energeticul sectoru

lui IV, maistrul . Vasile- 
Ilirșieru ne relata : '

— Am schimbat corpu
rile de iluminat cu in
candescență cu corpuri 
fluorescente. Am luat

consumat cu maximă chibzuință
în luna ianuarie are o 
depășire a sarcinii de plan 
de peste 3000 tone de 
cărbune, iar în luna a- 
ceasta, depășirea este de 
peste 1600 de tone de căr
bune. în condițiile obți
nerii unor substanțiale 

Am reușit să ne mo- reduceri ale consumurilor 
de energie electrică.

Cele constatate 
ren evidențiază 
colectivului de la 
Vulcan de a se 
în cerințele țării, 
gospodărire mai judicioa
să a energiei electrice. In 
cadrul activității de ex
tracție a cărbunelui în 
care înfăptuirea progra
mului de mecanizare a 
lucrărilor impune un con
sum mărit de energie e- 
lectrică, se solicită mai 
mult gîndirea și acțiunea 
fiecărui om al muncii 
pentru a face totul în ve
derea reducerii continue 
a consumurilor de energie

măsuri ca utilajele și, în 
mod deosebit, transpor
toarele să nu funcționeze 
în gol.

Maistrul energetic prin
cipal Constantin Mareș 
de la sectoral I, afirma la 
rîndul său:

bllizăm mai bine pentru 
a susține programul de 
reducere a consumului de 
energie electrică, printr-o 
folosire mai rațională a 
utilajelor din dotare. în 
acest sens s-a discutat cu 
fiecare șef de schiinb și 
brigadă pentru a nu func
ționa transportoarele fără 
a fi încărcate la capaci
tatea nominală. Noi utili
zăm cu rezultate bune 
transportoarele ușoare de 
5,5 kW și 13 kW. Acestea 
au avantajul de a consu
ma mai puțină energie 
electrică în comparație cu 
celelalte transportoare 
de mare capacitate, sînt 
și mai ușor de transpor
tat și manevrat în abata- electrică pe tona de căr- 
je. Efectul ? Sectorul I bune.

pe te- 
efortul 

mina 
integra 
de o

Favoritism?
în ziua de 18 februarie, 

la stația PECO din Petro
șani s-a primit falei pentru., 
motoare. Cîțiva teond*^” 
tori auto l-au rugat pe 
gestionarul Ioan Toroancă 
să-i servească. Dar... aces
ta susținea sus și tare că 
na servește ulei decît în 
schimbul bidonașelor goale, 
de plastic, cum de altfel 
e și normal. Apar totuși 
doi conducători auto, cu 
autoturismele 1 HD 7991 
și 1 HD 9075, care primesc 
ulei fără să predea astfel 
de bidonașe goale. La în
trebarea noastră de ce a- 
ceștia primesc ulei fără să 
predea bidonașe, gestiona
rul ne-a răspuns pe un ton 
arogant: „Nu este treaba 
voastră". De fapt, din cei 
doi gestionari care erau 
în stație... nici unul nu 
distribuia benzină. își fă
ceau de lucru pe lîngă u- 
leiul primit.

Conducerea depozitului 
PECO din Vulcan nu poate 
să facă ordine și la aceas
tă Stație ?

în colectivele de muncă. • V-AM ADUS BANII! două simplă cuvinte : „Vă vicii pentru populație. Este
AUTOMO- La puțin timp după primul mulțumesc !". Le-a meritat vorba despre o unitate de 

,TTor„T .. — șoc, tocmai pe cînd Nico-zcu prisosință. (V.B.) i
• EXPUNERE. Ieri du-' va aparține 

pă-amiază, la punctul de 
informare și documentare 
politico-ideologică din ca- 
driil clubului sindicatelor

BILIȘTI. La Filiala din Pe
troșani a Automobil Clu
bului Român s-a declanșat 

Mîine acțiunea de efectuare a re
viziilor tehnice pentru a- 
nul 1982. Pentru asigura
rea unei operativități spo
rite a fost betonată o nouă 
rampă și au sosit și unele 
piese de schiAib. Este re
comandabil să fie efectua
ră din timp revizia tehnică 
anuală pentru evitarea a- 
glomerațiilor care se vor 
produce odată cu 
primăverii.

are

letei Nicula îi mai rămăse
se puține speranțe, la ușa 
apartamentului nr. 5 din 
blocul 3, strada Oituz — 
Petroșani a bătut mecani- __
cui auto Ion Rotaru: „Dv. din Lupeni a fost prezen- 
sînteți N.N. ? V-am adus tată expunerea cu tema: 
actele și banii". Intr-adevăr, 
960 de lei nu erau chiar pu
țini. Dar Ion Rotaru de la 
Autobaza de transporturi 
a C.M.V.J., nu și-a pătat 
onoarea și cinstea și a res-

sosirea tituit păgubașei actele și , 
banii găsiți în schimbul a

reparații radio. Unitatea
> cooperativei 

„Unirea" Petroșani.
• EXCURSb .• iliala Pe

troșani a O.J.T. anunță un 
bogat program de excursii 
peste hotare pentru urmă
toarele luni. Prima dintreif-am adus tată expunerea cu . . .. ____

.Națiunea și progresul în aceste excursii este cea din 
perioada 28 mai — 4 iunie 
cu itinerariul București — 
Berlin — Drezda — Praga 
— Karlovy-Vary — Bucu
rești. înscrierile pentru ex
cursii se fac pînă la 
martie a.c.

viața internațională".
• UNITATE NOUA. 

Prin grija Consiliului popu
lar orășenesc Petrila, în 
luna viitoare, se va amena
ja în localitate, un nou spa
țiu pentru prestarea de ser

• CULINARE. Labora
torul de preparate reci al 
I.C.S. Mixte Lupeni a pus 
la dispoziția gospodinelor 
două preparate culinare 
noi. Este vorba de salamul 
din legume foarte gustos 
și căutat de consumatori și 
de șnițelul din șuncă de 
Praga.

I

I
Rubrică realizată de 

Toma TATARCA
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Creativitatea
factor de

progresului tehnic

Realizarea importantelor 
sarcini de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ ce revin in 
acest cincinal colectivelor 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului face necesară-, 
alături de alte măsuri teh- 
nico-organizatorice, valori
ficarea optimă a potenția
lului creator al cadrelor 
de specialiști, a căror com
petență și experiență de 
muncă poate fi materiali.- 
zată în soluții tehnice de 
eficiență ridicată. • Impor
tanța și semnificația deose
bită q activităților de crea
ție tehnică au determinat 
organizarea lor în cadrul 
manifestărilor de largă cu
prindere ale Festivalului na
țional „Cîntarea României", 
in condițiile specifice in ca
re creativitatea nu mai este 
considerată ca fiind o ap
titudine a unui număr re- 
strîns de specialiști, ci o 
competență a muncii fiecă
rui membru al colectivelor 
de muncă.

Bilanțul activității în do
meniul creației tehnice des- 

I, fășurate in cursul anului 
-'■’tsecut în întreprinderile ți 

Instituțiile municipiului pune 
in evidență în egală măsu
ră o serie de realizări, cît 
și deficiențe care au con
tinuat să se manifeste în a- 
eeastă privință. Astfel, nu
mărul obiectivelor soluțio
nate a fost de 401, cu pes
te 20 la sută sporit față de 
anul 1980 ; din acest total 
majoritatea vizează dezvol
tarea capacităților de pro
ducție (141 obiective) și 
îmbunătățirea calității (154 
de obiective), iar restul au 
avut ca efect reducerea 
cheltuielilor de producție și 
a importurilor. Eficiența 
ocestor soluții originale se 
concretizează intr-un spot 

l____________________ ____

de producție de 26,2 milioa
ne lei, în reducerea cu 27,3 
milioane lei a cheltuielilor 
materiale și sporirea cu 9,8 
milioane lei a beneficiilor, 
în reducerea importului.

Deși numărul obiectivelor 
soluționate și raportate de 
unități a fost in creștere, 
se constată că numărul par- 
ticipanțrlor s-a redus la 
doar 3606 muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Este evi
dent că participarea scăzu
tă a cadrelor de muncitori

ferite unități economice, în
tre care pot fi menționate 
acțiunile inițiate, in acest 
sens la I.M. Paroșeni și 
I.M. Vulcan, irTdeosebi în 
cadrul „Nedeii vulcănene", 
la I.M. Uricani și I.P.C.V.J., 
simpozioanele și sesiunile 
de comunicări științifice de 
la Institutul de mine, 
C.C.S.M. și I.C.P.M.C.

Soluțiile valoroase propu
se și aplicata în practică 
sînt rodul competenței pro
fesionale, al pasiunii pentru

îl

, și specialiști din unitățile e-, 
conomice la soluționarea o- 
riginală a obiectivelor pro
puse nu a fost In măsură 
să confere un caracter de 
masă acestei activități, un 
potențial însemnat de con
cepție tehnică râmînînd ast
fel nevalorificat.

Ur> element pozitiv
constituie, însă, atragerea 
unui număr sporit de elevi 
la acțiunile de creație teh
nică, in etapa de masă 
participînd un număr de 
peste 6000 de elevi, din ca
re 364 au obținut diferite 
premii pentru lucrările rea
lizate.

Au fost organizate nume
roase manifestări cu carac
ter de schimb de experien
ță, care au permis un dia
log al specialiștilor din d:-

nou, dovedite de cadrele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderi și 
instituții, al rolului sporit pe 
care l-au avut in stimularea 
gîndirii creatoare o serie de 
comisii de creație 
de masă, cum sînt cele de 
la întreprinderile 
Vulcan, Petrila, Dîlja, Uri- 
cani, I.P.C.V.J., I.R.I.U.M.P.,
I.U.M.P., Institutul de mine, 
C.C.S.M.

Deși au organizat unele 
acțiuni, cum ar fi instruirea 
metodologicâ a președinți
lor comisiilor din unitățile 
economice, manifestări ex- 
poziționale, controlul și în
drumarea unor comisii din 
întreprinderi productive, co
misiile municipală și orășe
nești de creație tehnico-ști- 
ințifică de masă nu și-ou e-

tehnica

miniere

xercitat in toate cazurile a- 
tribuțîile ce le revin, lipsind 
continuitatea în acțiunile 
organizate și -acționîndu-se 
insuficient pentru populari
zarea, soluțiilor tehnice va
loroase în vederea extinde
rii și generalizării lor. In
tr-o serie de întreprinderi și 
instituții, cum sînt I.M. Live- 
zeni, I.M. Ariinoasa, 
I.C.P.M.C., comisiile de crea
ție tehnică nu au acționat 
suficient pehtru sprijinirea 
și atragerea unui număr 
sporit de oameni ai muncii 
la activitățile tehnice crea
toare și nu ou precizat o- 
biectivele ce se cer soluțio
nate cu prioritate.

importantele sarcini de 
dezvoltare "economico-socia- 
lă ce revin unităților econo
mice din Valea Jiului, în 
acest an fac necesară spo
rirea aportului gîndirii crea
toare proprii la soluționarea 
eficientă a problematicii 
producției. In acest scop 
comisiile de creație tehnică, 
conducerile tehnîco-admi- 
nistrative, sub directa în
drumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, tre
buie să acționeze în direc
ția elaborării de planuri te
matice de creație tehnică 
adaptate specificului fiecă- 
lei unități, să atragă un 
număr cît mai mare de oa
meni ci muncii la soluțio
narea obiectivelor de crea
ție tehnică, sprijinind și sti- 
mulind moral și material 
pe cei ce manifestă preocu
pări sistematice în acest do
meniu. Astfel, activitatea de 
creație tehnică va dobîndi 
cu adevărat un caracter de 
masă, valorificând cu o e, 
ficiență superioară compe
tența și experiența profe
sională a tuturor oamenilor

■ muncii.
J

X

e

Elemente ale organizării inovării tehnologice
Diversele studii efectuate pe plan mon

dial- cu privire la aptitudinile creatoare 
au permis, precizarea unor concluzii utile 
în vederea organizării activităților de 
concepție tehnică, ■ intre -care pot fi men
ționate :

•'"orice om este un creator potențial.
— aptitudinile creatoare se pot forma și 

dezvolta prin instruire

— mediul social, condițiile de muncă au 
un rol important în- valorificarea aptitu
dinilor creatoare ale cadrelor

— la baza comportamentului creator al 
unei persoane regăsim totdeauna elemen
te de motivare

—- rutina, conformismul și prejudecățile 
diminuează sau anulează potențialul crea
tor. ,

• în ultimii ani s-au înre
gistrat progrese și în aeti-. 
vitatea de inovare tehnică 
desfășurată pe plan națio
nal, atît sub aspectul idei
lor noi create, cît și al efi
cienței acestora. Astfel, în 
ultimul deceniu, numărul, 
toțal al, brevetelor de in
venții eliberate a sporit de 
la 1230 în anul 1972 la 
2504 în 1981, iar în aceeași 
perioadă numărul inven
țiilor aplicate în producție 
a crescut de la 2613 la 6500.

Studenții de Ia Institutul de mine din Petroșani, 
își aprofundează pregătirea prin transpunerea în 
practică a cunoștințele)- teoretice acumulate în cadrul 
orelor de curs.

Foto : Șt. NEMECSEK

Obiective cu eficiență 
ridicată

I

*
Analizele metodologice și psihologice re

feritoare la creativitatea tehnică au pus 
în evidență necesitatea parcurgerii urmă- - 
toarelor etape de principiu în soluționai-ea 
unei probleme :

— fixarea obiectivelor ce urmează a fi. 
abordate și rezolvate

— documentarea, constînd din consul
tarea de material bibliografic, discuții cu 
alți specialiști schimburi de experiență 
etc.

— perioada de analiză reprezentată de 
activități logice de combinare a unor ele-

mente preexistente, de raționalizare a 
produselor și tehnologiilor. Această fază 
se încheie cu momentul apariției ideii nbi, 
care constituie punctul culminant al efor
tului creator de elaborare a unor varian
te uptime

— verificarea soluției propuse și îmbu
nătățirea sa în raport cu observațiile fă
cute.

— faza de difuzare, de aplicare și ge
neralizare a noilor idei și soluțiilor teh
nice care și-au dovedit eficiența în etapa 
anterioară.

Atribuțiile comisiilor de creație» »

tehnico-științifică de masă
Sub îndrumarea și eu 

sprijinul organelor ți or
ganizațiilor de partid, co
misiile de creație tehnico- 
științifică de masă au 
următoarele atribuții prin
cipale :
• Asigură coordona

rea întregii activități de 
creație tehnică desfășu
rată în unități, colabo- 
rînd în acest scop cu co
misia inginerilor și tehni
cienilor, comisiile pe do
menii de pe lîngă c.o.m., 

i cu alte organisme cu pro
fil și obiective asemănă- 

* toare.0 Elaborează planul te- 
i matic de teme 4i obiecti-
i .. ,. . ... .........

ve de creație tehnică în 
raport eu particularită
țile și prioritățile fluxu
rilor tehnologice din în
treprinderi.
• Constituie colective 

interdisciplinare, alcătui
te din muncitori și cadre 
de specialiști, pentru so
luționarea temelor propu
se.
• Acordă sprijin în e- 

fectuarea documentării, 
la întocmirea documenta
țiilor și efectuarea ex
perimentărilor, luînd mă
suri pentru aplicarea cu 
operativitate în producție 
a soluțiilor tehnico-orga- 
nizatorice valoroase.

• Ține evidența semes
trială a obiectivelor solu
ționate, a participanților 
și eficienței obținute, ur
mărind stimularea morală 
și materială a celor ce 
manifestă preocupări sis
tematice pentru inovarea 
tehnică.
• Asigură populariza

rea rezultatelor bune ob
ținute în creația tehnică 
de masă, organizînd ma
nifestări expoziționale și 
cu-caracter de schimb de 
experiență în vederea ex
tinderii și generalizării 
soluțiilor tehnice valoroa
se.

• I.M, PETRILA: Captarea apelor de rambleu 
în zonele de retezare a straielor groase de cărbune ; 
Eficiență: Reducerea cu 40 % a duratei de exploatare 
a unei felii orizontale și reducerea cheltuielilor de 
întreținere a lucrărilor miniere.

• LM. PAROȘEN1: Instalație de monorai adap
tată lucrărilor din camera, de montaj a complexelor 
mecanizate de abataj ; Eficiență : Reducerea eu 10 zile 
a termenului de montare a complexelor mecanizate 
și reducerea efortului fizic.

• I.M. DlLJA : Proiectarea și montarea unui sis
tem mecanizat și semiautomat de manevrare a vago- 
netelor în rampa puțului auxiliar 3 ; Eficiență: Eco
nomii anuale de 600 000 lei.

• I.U.M.P.: Reorganizarea transportului intern în 
•hala monobloc prin utilizarea platformelor hidraulice; 
Eficiență : Reducerea cheltuielilor- și obținerea unui 
spor anual de producție de 1,8 milioane lei ;

• I.R.I.U.M.P.: Presă hidraulică pentru îndoirea 
capelelor, la armăturile metalice TH ; Eficiență: Eco
nomii anuale de 925 tone metal; Creșterea producti
vității muncii cu 35 %.

• I.C.M.M.: Organizarea procesului de glisare a 
turnului de lă instalația cu schip a I.M, Lupeni; 
Eficiență: Reducerea timpului de execuție și asigu
rarea respectării parametrilor calitativi la această lu
crare de complexitate ridicată.

0 C.C.S.M.: Instalație de televiziune în circuit 
închis în construcție antigrizutoasă ; Eficiență: îmbu
nătățirea sistemului informațional și a conducerii pro
ducției în condiții de. deplină securitate a muncii.

• INSTITUTUL DE MINE : Instalație hidraulică 
pentru mecanizarea perforării găurilor de mină; E- 
ficiență: Creșterea productivității muncii și reduce
rea efortului fizic la perforarea găurilor de mină

6 
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i
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Pagină realizată de 
Bujor BOGDAN

Opinii privind activitatea 
de concepție tehnică

Ing. ALFRED HUMMEL, 
I.M. Dîlja: „La întreprin
derea noastră' există o se
rie de preocupări proprii 
pentru găsirea unor solu
ții de modernizare a teh
nologiilor, corespunzător 
condițiilor specifice de ză- 
cămînt în care ne desfă
șurăm activitatea. Aș. evi
denția în acest sens meto
da de exploatăre prin sub
minare masivă a stratului 
de cărbune care preocupa 
numeroși specialiști de la 
mina noastră și a cărei a- 
plicare ar putea conduce 
la sporirea substanțială a 
productivității muncii. Con
sider că reușita șa este 
condiționată de felul cum 
vom ști să colaborăm cu 
alte institute și unități pro- 
ductive pentru soluționa
rea problemelor de pușca- 
re, susținere11.

MIHAI BACINSCHI, șef 
echipă lăcătuși, I.M. Live- 
xeni: „împreună cu cole
gii din echipa pe care o 
conduc am realizat diferite

îmbunătățiri constructive 
la subansamblele trans
portoarelor. Consider că 
producția, viața de zi cu zi, 
ne oferă multe prilejuri de 
a găsi noi soluții tehnice, 
care chiar dacă nu sînt 
spectaculoase, însumate 
pot avea efecte nebănuite 
în producție. Pentru aceas
ta cred că e necesar să 
sporească numărul celor ce 
sînt preocupați de raționa
lizarea dotării și îmbunătă
țirea metodelor de muncă11.

Conf. dr. ing. CONSTAN
TIN DUMITRU, Institutul 
de mine : „Sub coordonarea 
comisiei de creație tehnică 
din institut, cadrele didac
tice și studenții desfășoară 
o activitate susținută în 
domeniul înnoirii tehnice, 
elaborînd lucrări și studii 
pentru principalele bazine 
miniere din țară. Dispunem 
de o bună bază de docu
mentare în biblioteca insti
tutului, etapă indispensa
bilă elaborării de noi idei

ți sîntem preocupați pen
tru realizarea unei colabo
rări Cit mai apropiate cu 
specialiștii din producție, 
atît în perioada efectuării 
studiilor, cît și la aplicarea 
acestora.

Ing. IOAN HERMAN, 
I.RJ.UJM.P.: „Sarcina de ă 
asigura funcționarea în 
bune condițiuni a utilajelor 
complexe din dotarea ba
zinului ne obligă să gindim 
și să acționăm pentru rea
lizarea Unor mijloace de 
mică. mecanizare, : asimila
rea de noi piese de scnimb 
și subansamble, organiza
rea mai bună â lucrărilor 
de reparații.

Creația tehnică este în 
ultimă instanță valorifica
rea pe un plan superioi a 
competenței profesionale. 
Dar acest lucru nu se in- 
tîmplă decît atunci cînd 
priceperea în muncă este 
dublată de pasiune pentru 
propria meserie, de dorin
ța continuei autodepășlri.
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zJcruziLiT^re/i iN lu/me
Prezențe românești

> Trimi- Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de mesaje 
între președintele României 
și președintele Confedera
ției Elvețiene.

în cadrul convorbirii au 
fost evocate cu satisfacție 
relațiile prietenești dintre 
România și Elveția, cola
borarea statornicită între 
cele două țări și popoare, 
pe diverse planuri, evolu
ția continuu ascendentă a 
acestora.

Totodată, ministrul de 
externe al României a a- 
vut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al 
Elveției.

MOSCOVA 23
sul Agerpres, I. Dumitrâș- 
cu, transmite i Delegația 
M.A.N. condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte
le Marii Adunări Naționa
le, care face, la invitația 
Sovietului Suprem, o vizi
tă oficială de prietenie în 
Uniynea Sovietică, a fost 
primită, la 23 februarie, de 
V. V. Kuznețov, membru 
supleant al Biroului Poli- 
ti? al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vîceprcședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

*
BERNA 23 (Agerpres). 

Președintele Confedera
ției Elvețiene, Fritz Honeg
ger, l-a primit, la 23 fe
bruarie a.c. pe tovarășul 

jțȘtefân Andrei, ministrul 
■ afacerilor externe al Româ

niei, aflat în vizită oficia
lă la Bcrrra, la invitația lui 
Pierre Aubert, vicepre
ședinte al Confederației 
Elvețiene, ministrul aface
rilor externe.

★
BEIJING 23 (Agerpres). 

Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, l-a primit, marți, 
pe tovarășul Cornel Burti
că, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale, care se află în vizi
tă în R.P. Chineză. în 
fruntea unei delegații gu
vernamentale economice.

Acțiuni în favoarea păcii, 
destinderii și dezarmării

WASHINGTON 23 (Ager
pres). Sub deviza „locuri 
de muncă și justiție, pîine 
și nu arme", la San Fran
cisco s-au desfășurat lu
crările conferinței regiona
le a „Congresului Popular 
al S.U.A." — coaliție na
țională a organizațiilor so
ciale, sindicale, de tineret 
și femei. în rezoluția a- 
doptată de conferință, par- 
ticipanții își exprimă pro
testul față de politica de 
reducere a alocațiilor so
ciale și uriașele pregătiri 
militare ale administrației 
americane.

Conferința a elaborat un 
program de' acțiuni con
crete în cadrul campaniei 
de primăvară „Zilele 
ționale de rezistență" 
potriva actualei politici 
administrației, care — 
arătat participanții

na- 
îm- 

a 
au

- con-

o

FILME
t 
S;

ților economice și la creș
terea pericolului de război.

• ' ■. * -7
IIAGA 23 (Agerpres). 

Președintele P.C. din Olan
da, Henk Hoekstra, a de
clarat că lupta pentru pa
ce reprezintă prioritatea 
absolută pentru comuniș
tii olandezi. El a subliniat 
necesitatea Opririi cursei 
înarmărilor în - vederea îm
piedicării declanșării' 'unui 
război atomic.

Președintele P.C. 
Olanda s-a referit, de

din 
___  . ase
menea, la amploarea pe 
care a luat-o, în întreaga 
lume, lupta pentru pace, 
precum și la acțiunile în
treprinse în numeroase 
țări ale Europei împotri
va proiectelor de instalare 
a noi rachete nucleare cu 
rază medie' de acțiune. „Este 
de datoria tuturor forțelor 
democratice să continue 
aceste acțiuni, la care parti
dul nostru subscrie, a men
ționat. Honk Hoekstra. ?

OTTAWA 23 (Agerpres). 
în ultimii ani în Canada 
S-a înregistrat o creștere 
ț.onsiderabilă a taxelor Q- 
niversltare.' Astfel, în 15 
universități din provincia 

/Ontario, taxele au crescut 
W acest ari de învățămînt 
■tu 12 la sută față de anul 
țrecut. în prezent, costul 
studiilor universitare pe un 
Mngur an se ridică de la 
4000 la 1200 dolari, în 
timp ce pentru studenții 
străini taxele au crescut 
mai mult — cu 70—130 la 
sută.

★
berlinul occiden

tal 23 (Agerpres). ’ Pentru 
o familie cu un venit me- 

J diu formată din patru per
soane costul vieții a sporit 
jțn Berlinul occidental, în 
ianuarie a,.c. cu 6,4 la su
tă . comparativ cu luna co
respunzătoare din anul 
1981. Potrivit statisticilor 
oficiale, această evoluție a 
fost determinată, în pri- 

} mul rînd de majorarea în 
ț țîltima lună, a prețului e- 
i nergici electrice.
' De la 1 ianuarie a.c. au 

tost, de asemenea, majora- 
i le și chiriile. ' »

i
I 
ii

duce la creșterea șomaju
lui, la agravarea dificultă-

16,00 Telex. 16,05 
viață pentru o idee : E- 
manoil Teodorescu. 16,25 
Șah. 16,40 Reportaj pe 

PE TROȘANI — 7'No- glob. Algeria. 17.00 Con-
* ; de sultații în sprijinul în-

vățămîntului politico- 
ideologic. 17,50 1001 de 
seri. 18,00 închiderea 
programului. 20,00 Te
lejurnal. 20,20 Actualita
tea economică. 20,35 
Dus-întors de pe drumul 
amăgirilor. (II) Anchetă. 
20,55 Tclecinematecă :

• Comoara din Vadul 
Vechi. 22,15 Telejurnal.

Ș ■ iembrie : înainte <’ 
î miezul nopții; Unirea :
B

î

Bilet ele întoarcere. -
PETRILA : Sînt timid, 

dar mă tratez.
LONE A : Aventuri

în Marea Nordului.
ANINOASAi Nicki.
VULCAN — Luceafă

rul : Olimpiada 40.
‘ LUPENI — Cultural : 
Jocuri serioase.

URICANI ; Sacrificiu 
din dragoste, I-II.
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Mica publicitate ::>s-

șerviciu pe numele Urdins- 
de 

I.M. Vulcan. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Moț 
Gheorghe, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (369)*

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șveda 
IOsif, eliberată de I.M. Dîl- 
ja. O declar nulă. (371)
■I ■- ■■■— .1 ...... U

SOȚIA, fiica, fiii și nora 
felicită pe această cale pe chi Costachi, eliberată 
bunul lor soț, tată și socru '*
Bledea Petru cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 50 de ani 
și a ieșirii la pensie. „La 
multi ani si multă ferici
re !“’. (370)

VÎND ataș Simson origi
nal. Erățilă Constantin, 7 
Noiembrie bloc A 7, ap. 67 
Lupeni. (m.p.)

PIERDUT legitimație de

explicație, reluată de pu- 1 

blicația „II Messaggero": ’

Vi
i
(I
J

PREMONIȚIVNE ?
„1997, Fuga din New 

York" — acesta este titlul 
dat unei noi superpro
ducții americane. Pelicu
la relatează despre o si
tuație simptomatică din
colo de Ocean: creșterea 
îh ritm alarmant a crimi
nalității în S.U.A. Acțiu
nea filmului este plasată 
către sfîrșitul secolului 
nostru, mai precis în a- 
nul 1997, cînd numărul 
răufăcătorilor este atît de ......................... ..
mare, îneît . închisorile apă dulce are un gust să- 
devin heîncăpătoare și rat. Prin .forajul efectuat 
inșula Manhattan este... în fundul locului s-a sj numai trei unități co- 
tra'ilsfbrmată în... pemten- constatat că sub acesta • ’ ’
ciar. în „condițiile" amii^- se află un strat gros de 
tite, avionul^ președinte- apa freatică puternic mi- 
lui aterizează forțat exact neralizată, de fapt un al 
în acest colț al New_ Yor- doilea lac dar sărat. în 

prezent, specialiști din 
Ahha Ata și din Lenin
grad se pregătesc în ve
derea unor cercetări care 
să stabilească .motivele ~de 10s6 de vefsuri_ 
apariției „dublurii" lacu- ( -• ■
lui Balhaș. treprindă același

, TELEVIZORUL — , țiit“ poetic cu textul noii
INAMIC AL CĂRȚII ? legi asupra divorțului. Din:
Pentru ce italienii ai- succes în succesOri- 

tesc atît de puțin ? De ce 
numai trei familii italie
ne din zece cumpără 
cărți ? Toning Bozzi, pre
ședintele Asociației libră- 
rilor, încearcă să dea o

kului. Deținuții îl răpesc 
pe președinte.

Dar aceasta nu este • de- 
cît începutul Unei întregi 
serii de aventuri, unele 
mai incredibile decît alte
le. Publicul, destul de o- 
bișnuit cu „exercițiile" 
criminalistice prezente, șe 
întreabă — pe bună drep
tate — dacă- regizorul și 
scenaristul filmului au 
cumva darul Casandrei. 
Așadar, film de anticipa
ție, sau ficțiune pur și 
simplu, în largile limite

ale celei de a șaptea af- 
te .

DESCOPERIRE
Hidrologii au descope

rit cauza pentru care apa 
din lacul Balhaș, în care 
se varsă numai rîuri cu

„Italienii. în bună parte 
analfabeți, au „sărit" pes
te plictisitoarea etapă a 

direct 
această 

imagini", 
a asocia- 

desfășu- 
s-a recu-

cititului', trecind 
la televiziune, 
„informație în 
La tr reuniune 
ției menționate, 
rată la Geneva, 
noscut că, la ora actuală, 
comerțul cu cartea cu
noaște în Italia o criză 
gravă, datorită lipsei de 
debușee. Anul trecut, a- 
proape 200 de librării 
și-au încetat activitatea,

merciale de acest gen au 
fost deschise.
O TEMPORA, O MUSAE! ’

Poetul și prozatorul 
spaniol Baltazar Pena a- 
re o inspirație eu totul 
și cu totul specială. El a 
făcut din Constituție un 
poem (la propriu vorbind) 

- - • 4.
cum se pregătește să in- 

„exerci-

r.

IV I
i. . . ...... v

nuită a spaniolului Pena.

succes în succes ’?
cum, e cu totul altceva 
cînd sc desparte oniul. în 
versuri... ar putea spune 
răuvoitorii în le’gătură cu 
îndeletnicirea puțin obiș-

O nouă mișcare în Statele Unite

Dumitru, Bîrlida . (Salva- 
mont Petroșani), Nicolae 
Pătrașcu (Liceul industrial 
minier Petroșani), și Răz- 
van Marica (Școala gene
rală nr. 1 Petroșani) au o- 
cupat, în ordine primele lo
curi ale unei întreceri deo
sebit de echilibrate în care 
Iosif Kractus, Carol Lau- 
răn, Remus Butuza. Ștefan 
Maier și Marius Moldovan 
au fost la numai cîteva se
cunde de cucerirea 
medalii.

Cu acest prilej a
întocmit și un clasament 
al celor mai buni schiori 
amatori din cadrul Asocia
ției sportive „Utilajul" 
Petroșani. Ștefan Maier, 
Ștefan Szoke II și... hand
balistul Adrian Tănase au 
cucerit medalii conferite 
celor mai merituoși schiori’ 
constructori de mașini din

Duminică dimineața, pe 
pîrtia din preajma cabanei 
I.E.F.S. din masivul Paring, 
s-a disputat cea de-a pa
tra ediție a „Cupei Utila
jul" la schi alpin care pre
cede an de an „Cupa zia
rului Steagul roșu". Compe
tiția de masă, devenită 
tradițională, desfășurată 
sub genericul „Daciadei", 
inițiată și organizată de 
Consiliul Asociației sporU- 
ve „Utilajul" din cadrul 
întreprinderii de Utilaj Mi
nier Petroșani, a reunit la 
start 72 de concurenți în
tre 5 și 50 de. ani.

O pîrtie dificilă, un tra
seu de aproape 500 de* me
tri și-o diferență de nivel 
de circa 80 de metri au 
fost „criteriile" unei selec
ții riguroase la capătul u- 
nei singure manșe. Aplau
dați de un public numeros, 
învingătorii celor șapte ca- municipiul nostru, 
tegorii au fost răsplătiți cu 
frumoase cupe, medalii și 
diplome. La categoria co
pii 6—11 ani, victoria a vîrstă de 5 ani. în afara

Florian Fiîip (Q.s’ș. 
troșani) participant 
campionatele naționale

unei

fost

Medalia celei m^i tinere..,, 
speranțe a revenit 
Dana Maria Gyura in

într-o aulă a Facultății fășurate de militanții pen 
de drept a Universității 
Georgetown, John Oller, 
student în vîrstă de 25 de 
ani, își amintea de impor-

„Ș tantul moment în care și-a 
f jdat seama de acest lucru, 

în timpul audierii unei con-
■ ferințe științifice despre 

războiul atomic, organiza-
- lă de Ziua Veteranilor.

„Mi-am dat seama cît de 
Importantă este această 
problemă — spune el cu

, calm. Nimeni nu va supra- 
ț Viețui războiului nuclear.
< Investim o mulțime de bani
7 în forțele noastre armate 

și totuși vom muri cu to
ții".

în zona Washingtonului, 
ca și în întreaga țară, se 
înfiripă o nouă mișcare. O

1 întreagă generație, foarte 
tînără, s-a alăturat mili- 
tanților care protestează 
împotriva armelor nuclea
re.

tămînă pentru a informa 
despre consecințele unuitru limitarea înarmărilor. despre consecințele

în cadrul campaniei pen- război nuclear,
tru înghețarea armelor 
nucleare (care a început, în 
martie 1981, la Universita
tea Georgetown) au fost e- 
laborate petiții în 20 de 
state, iar în Virginia de

Preocuparea ce se mani
festă în toată țara, dar 
mai ales la Washington, a- 
mintește de mișcarea din 
perioada războiului din 
Vietnam, fără să aibă sti-

Din presa străină
,,THE WASHINGTON POST"

Ia putere, dar organizatorii 
ei subliniază că „pe margi
nea ciupercii nucleare se 
sfîrșește politica legată de' 
interese de partid și pen
tru a susține acest lucru 
arată că în fruntea mișcă
rii se găsesc, deopotrivă, 
medici, oameni de afaceri 
și reprezentanți ai cultelor.

Pentru Nan Rodney, de 
44 de ani, dezarmarea nu- 

' cleară se reduce la consi
derente personale : băieții 

.de 5 și 3 ani. „Mă 
toate 

spune

concursului a evoluat si 
Pe- 

la 
de 

seniori, și care a realizat 
cel mai bun timp al zilei. 

La reușita areștei fru
moase manifestări sporti
ve de masă au contribuit 

___ _ .---- -------- - - Și 
schioarelor senioare a fost conducerea C.M.E.F.S. Pe- 
_ J_____ __ U.._ U.-----------troșani, corpul de arbitri 
selei (Parîngul Petroșani), condus de Andrei Anger 

și cadre didactice din ca
drul C.S.Ș. Petroșani.

Andrei NICOLAE

revenit lui Adrian Niță 
(C.S.Ș. Petroșani). La ca
tegoria 12—16 ani, cupa re
zervată fetelor a revenit e- 
levei Andreea Dana Lo- 
bonț (Școala generală nr.

: 1 Petroșani), iar aceea re
zervată . băieților, colegului 
ei de clasă și de școală ..
Marcel Popovici. Trofeul alături de organizatori

......
adjudecat de Rozalia Ec- 
tI”''."’ ' ’ 
întrecerea rezervată senio
rilor a prilejuit lansarea 
în cursă a 39 de edneurenți.

Baschet, divizia B (tineret)
joe

nord au fost organizate, lu
nar, CU un mare număr de 
participant!, întîlniri cu 
caracter informativ. în fie
care săptămînă, cel puțin 
200 de persoane participă 
la reuniunile organizate de 
„Fizicienii cu responsabi
lități sociale", unde sînt e- 
xaminate repercusiunile 
războiului nuclear asupra 

Un sondaj de opinie, re- vieții și sănătății oameni- 
cent efectuat, a arătat că
7 din 10 americani se tem . ...
de declanșarea unui război nui partid poliție, proiee- 
nuclear și această temere
a dat avînt activității des- acțiune națională de o săp-

lor. Iar . gruparea „Ground 
Zero", ce nu aparține y^eu-

tează pentru aprilie 1982 o

Iul și amploarea acesteia. 
Și tot așa, ca și în perioa
da vietnameză, paleta ei 
ideologică cuprinde popu
lația incepînd cu filozofi 
cU orientare marxistă — 
care cer dezarmare unila
terală paralel cu reorgani
zarea radicală a economiei 
— și terminînd cu toți a- 
cei americani care sînt. în
grijorați de încordarea ce 
a cuprins tot globul.

Printre sprijinitorii miș
cării în creștere se găsesc 
în mare număr democrați 
liberali cai'e nu mai sînt

ei 
gin dese înainte de 
Ia copiii mei" — .
doamna Rodney din Virgi
nia de nord, care, în cali
tate de participantă la 
mișcarea declanșată pen
tru înghețarea’ armelor 
nucleare, 'adresează scri
sori ziarelor, participă săp- 
tămînal la întruniri împo
triva înarmărilor nucleare, 
semnează petiții, „Nu am' 
desfășurat niciodată în tre
cut .asemenea activități — 
subliniază ea —, dar acum 
acestea îmi iau aproape tot 
timpul".

(AGERPRES)

JIUI-ȘTIINȚA PETRO
ȘANI -- ACADEMIA MI
LITARĂ BUCUREȘTI 93 
—70 (17—36). Sala Poliva
lentă din Tîrgu Jiu a găz
duit a șasea etapă a cam
pionatului de baschet, în 
care protagonistele au fost 
echipele studenților din Pe
troșani care a jilcat.., aca
să și a celor de la Acade- ex-internaționalul 
mia Militară din București. 
Am asistat' la două reprize ....... 
simetrice, la finalul cărora re ar fi iidicat-o mult în y 
a fost consemnată o nouă 
victorie a băieților noștri. 
Jocul deschis, cu numeroa
se faze reușite lă ambele 
panouri, cu contraatacuri 
și intercepții spectaculoase 
a fost pe tot parcursul său 
de partea echipei Jiul-Ști- 
ința.

Cu Gheorghe Ghiță (31 
puncte) în zi deosebită, be
neficiind de evoluția bună

a conducătorului de , . 
Mircea Pușcaș, a extremei 
Alexandru Șipanu și a 
centralului Alexe Ghiță, 
antrenorul Teodor Szilagyi 
nu a avut probleme deose
bite 4n a coordona jocul 
echipei. Să nu uităm totuși, 
că oaspeții de la Academia 
Militară s-au prezentat cu

' ' 7 . ' 1 Titus
Tarău în prima garnitură 
și cu pretenția victoriei, ca-

clasament.
La obținerea izbinzii au 

contribuit: Gheorghe .Ghi
ță (31 p), Al. Șipanu și A- 
lexe Ghiță (14 p), Mircea 
Pușcaș (13 p), Nicolae Mi- 
huți (10 p), Constantin Du
na (4 p), Virgil Giura (2 p), 
Mircea Bratu (2 p), Petre 
Sîngeorzan <3 p). ■

: Dumitru ȘERBAN '
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