
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușiscu, 
secretar general al partidului, ieri, 

S-au încheiat lucrările 
Congresului al ll-lea al 

educației politice și culturii 
socialiste
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La 25 iunie, în prezența 
tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-au încheiat lucrări
le celui de-al II-Iea Con
gres al educației politice 

•• jplljyhiiyii c*nz»î alîcf o r*£it*o 
*se înscrî^x^,.^- ------ - -
de majoră însemnătate șl 
semnificație în viața nați- 
uijii, menit să exercite o 
I^slundă înrîurire asupra 
procesului general de dez
voltare a țării, pe calea 
socialismului și comunis
mului, să contribuie la sti
mularea activității politi
co-educative de formare a 
omului nou, cu o conștiin
ță înaintată, la afirmarea 
largă a strălucitelor va
lori morale și spirituale 
ale orînduirii noastre.

în cadrul dezbaterilor în 
plen ale marelui forum, 
reluate vineri dimineața, 
s-au analizat, în continua
re, în spiritul orientărilor 
cuprinse în magistrala ex
punere prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară lărgită a 
C.C. al P.C.R., al hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea 
al partidului, problemele 
fundamentale ale educației 
politice și culturii socialis
te, care constituie o com
ponentă esențială și un 
factor de primă importan
ță în opera de transforma- 

’ re revoluționară a societă
ții, de edificare a civiliza
ției noi, socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost salutați 
cu căldură, stimă și deo
sebit respect.

Valorificarea

lulțurii șocialiste, care 
iscrî^eSiun eveniment

în ședința de dimineață 
au luat cuvîntul numeroși 
tovarăși.

Delegații au adoptat, a- 
poi, în unanimitate, docu
mentele prezentate congre
sului : Raportul Consiliului 
Culturii și Educației Soci
aliste cu privire la modul 
în care se înfăptuiesc ho- 
tărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român referitoare 
la activitatea politico-ideo- 
logică și cultural-educativă 
în vederea formării omului 
nou, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, constructor 
activ și devotat al societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și Programul de 
măsuri privind acțiunile 
politice și cultural-educati
ve ce vor fi întreprinse în 
vederea formării omului 
nou, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, constructor 
devotat al socialismului și 
comunismului în România.

Congresul a dat mandat 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste ca, pe 
baza propunerilor și obser
vațiilor făcute în timpul 
dezbaterilor, să definitive
ze Programul și să-1 difu
zeze organelor de cultură, 
organizațiilor de masă și 
obștești, tuturor factorilor 
educaționali din cadrul 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste.

în continuare, tovarășul 
Constantin Dăscălesdu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 

al

superioara 
a lemnului

Sub conducerea maistru
lui Ion Lazăr, muncitorii 
forestieri de la Centrul 
de sortare și preindustria- 
lizâre a lemnului Iseroni, ■ 
din cadrul U.F.E.T. Petro- ' 
șani, au amenajat o secție j 
de confecționat lădițe am- ; 
balaj pentru fructe, cu o \ 
capacitate de 5 kg. In a- i 
ceasta nouă secție își vor î 
desfășura activitatea zece 1 
muncitori, în două schim- ■ 
buri, asigurînd o producție 
lunară de peste 5 000 lă
dițe. Materia primă 
constituie deșeurile 
masă lemnoasă.

■i 

i 
o I 

de I

rugămintea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, președintele
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, de a 
lua cuvîntul la congresul 
nostru.

în aclamațiile entuzias
te ale miilor de partici
pant, a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost primită cu deosebit 
interes, cu deplină aproba
re și profundă satisfacție, 
fiind subliniată, în repe
tate rinduri, cu puternice 
aplauze, urale și ovații.

La încheierea cuvîntării, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, în numele partici
panților la cel de-al II-lea 
Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, 
al tuturor lucrătorilor din 
domeniul ideologiei, știin
ței, culturii și educației a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
și mai vii mulțumiri pen
tru magistrala expunere 
prezentată la Congres.

Atmosfera vibrantă din 
sală este întregită de im
presionanta manifestare 
populară care a avut loc 
la încheierea Congresului, 
în fața Palatului sporturilor 
și culturii.

întreaga desfășurare a 
lucrărilor congresului, ca 
și această grandioasă ma
nifestare populară au pus 
pregnant în lumină unita
tea strînsă, indestructibilă 
a poporului în jurul parti
dului și al secretarului său 
general, unitate ce dă for- 

respect, ță și trăinicie orînduirii 
adresez noastre socialiste.

r
Minerii Văii Jiului

A •

vor da țării mai mult cărbune

Și

P.C.R., prim-ministru 
guvernului, a spus : 

încredințat că dau glas 
gîndurilor și sentimentelor 
dumneavoastră, ale tutu
ror participanților la a- 

cest înalt forum democra
tic, cu cea mai înaltă sti
mă . și -deosebit 
permiteți-mi

■t Zilele acestea au avut loc la PetroșaniZilele acestea au avut loc la Petroșani câni, multe sectoare de la celelalte între-
Plenara lărgită a Comitetului municipal de prinderi raportează depășirea planului de 

............ la începutul anului 1932 cu însemnate 
cantități la producția de cărbune. Așa cum 

subliniat însă
luna martie

partid cu activul din mineritul Văii Jiului 
și adunările generale de partid din între
prinderile miniere, consacrate anali
zării stadiului îndeplinirii | 
ducției de cărbune și 
unor propuneri privind 
rea organizării lucrului în 
a unor soluții care să răspundă în condi
ții cît mai bune exigențelor creșterii sub- ' 
stanțiale a producției de cărbune - obi
ectiv vital pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea 
a! partidului, de secretarul său general 
Minerul de onoare al Văii Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul lucrărilor plenarei și în a- 
dunările generale ale organizațiilor 
partid din sectoarele miniere care au avut , 
loc în aceste zile au luat cuvîntul un nu
măr mare de mineri, șefi de brigăzi și ' 
sectoare, maiștri, ingineri, directori i 
de întreprinderi miniere, alte cadre 
din mineritul Văii Jiului care au dat 
o înaltă apreciere preocupărilor partidului 
pentru îmbunătățirea activității din minerit, ' 

. „ I
organizam superioare a producției și a mun. 
cii in scopul sporirii producției de cărbune 1 

productivității muncii, al stabili- 1 
unui nou program de lucru. 1 

Răspunzînd chemărilor înflăcărate ce * 
le-au fost adresate de conducerea parti- ' 
dului, personal de tovarășul Nicolae ! 
Ceaușescu, minerii Văii Jiului au acționat 1 
cu elan revoluționar și avînt patriotic 
pentru asigurarea în măsură tot mai mare 1 
a nevoilor sporite de cărbune ale țării. 1 
Colectivele de oameni ai muncii de la 
minele Petrila, Vulcan, Bărbăteni și Uri-

<________________ __ _____________________

consacrate
planului pro- 

dezbaterii 
îmbunătăți- 

subteran și

Și 
fii

s-a 
din 
de materii prime 
măsură pasul cu 
forțelor de producție.

Pentru crearea condițiilor necesare re
alizării productivității prevăzute în abataje 
și a planului de producție, un rol însemnat 
îl are programul de lucru aplicat în sub
teran. După cum se cunoaște, începînd cu 
anul 1971, în Valea Jiului s-au făcut mai 

de multe încercări privind îmbunătățirea acti
vității în subteran, atît în scopul asigurării 
creșterii producției de cărbune, cit și al 
reducerii duratei schimbului sau a săptă- 
mîinii de lucru.

Din anul 1977, Ia minele din Valea Jiu
lui s-a aplicat în subteran programul de 
lucru în 4 schimburi a cîte 6 ore pe zi, 
timp de 6 zile pe săptămînă. Aplicarea 
acestui program a fost aprobată cu con
diția realizării în întregime a planului de 
producție Ia cărbune și de creștere a 
productivității muncii în subteran. In acest 
scop, pe baza orientărilor conducerii 
partidului, se înfăptuiește un amplu pro
gram de mecanizare - și modernizare a 
minelor. Este ilustrativ în această direcție 
faptul că valoarea fondurilor fixe ale com-

la Plenara C.C. al P.C.R. 
1932, baza energetică și 
nu a ținut în suficientă 
dezvoltarea puternică a

I
ș

ț

Brigada de mineri condusă de Iosif Clainba, din cadrul sectorului IV al
1. M. Lonea, se menține în rîndul celor mai bune formații de lucru la nivel 
de întreprindere. Foto : Adrian POPA

Un nou
De miercuri, în cadrul 

sectorului I al minei Pe
trila, funcționează 
nou abataj 
susținere individuală 
tavan de rezistență. Mo- 
bilizîndu-se exemplar, 
brigada condusă de Vir
gil Dumitrașcu a reușit 
să pună în funcțiune 
noul loc de muncă cu o 
săptămînă mai. devreme, 
răstimp care asigură o 
producție suplimentară

un
frontal cu

ȘÎ

materializataHărnicia preparatorilor 
în înnobilarea muncii minerilor

Preparatorii din Petri- 
la au încheiat luna mai 
prin depășirea cu 2,2 
puncte a indicatorului 
planificat de extracție 
în cărbune pentru cocs, 
realizînd din cărbunele 
brut supus preparării 
peste 18 la sută produs 
înnobilat superior. In 
luna iunie, ponderea căr
bunelui destinat siderur-

a
Și 
la

ga cantitate de cărbune 
preparat,

— Colectivul nostru — 
ne-a declarat inginerul

de care dispunem — ba
teriile REO și instalațiile 
de hidrociclonare, acestea 

' din urmă realizate prin

CAUTAȚEACÂRBUNELllTl

(Continuare in pag, a 2-a!
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frontal
de 1 200 tone de cărbune. ' 

fel, cei 23 de 
lui Virgil Bu- 
între care îi 
pe Gheorghe

în acest 
ortaci ai 
mitrașcu, 

amintim 
Logy, Emil Ignat, Con
stantin Dumitrașcu, Stan 
Găman, vor adăuga plu
sului 
de la 
care 
tone, 
mentare

de cărbune extras 
începutul anului, 
însumează 1500 

noi cantități supli-

!

La capacitatea proiectată

giei 
are
19.5

urcat în continu- 
reprezintă peste 
sută din întrea-

Victot Chiaburu, șeful 
prepai ației Petrila — a 
depus eforturi stăruitoa
re pentru a asigura in 
primul rînd o exploata
re intensivă a instalați
ilor speciale de preparare

autodotare de către pre
paratorii noștri în ulti
mii doi ani și valorifi
cate ca n eficientă pîr- 
ghie de creștere a produ
sului pentru semicocs în 
totalul extracției. Tot ca

de sporire 
din acest 

produs superior trebuie 
amintit și procedeul . de 
reșpălare al produsului 
normal de 0—10 mm.

Despre ojOdul in care 
s-au concretizat aceste 
soluții tehnice, despre i- 
nițiativele și măsurile or
ganizatorice aplicate în 
procesul nemijlocit din

T. cAMPIANU

o cale recentă 
a cantităților

{Continuare in pag. a 2-ai

Pe primele cinci luni 
dusă de Pavel Dediu, de 
Aninbasa, a extras peste 
tone cărbune, performanță 
loc în întrecerea socialistă 
canizării lucrărilor din subteran, ortacii lui Bediu, 
Nicolae Adămuț, Vasile Băran, Vasile Enache, Va
sile Florea și ceilalți, au montat în blocul Jl. stra
tul 3, un complex tAecanizat SMA 2, realizat de 
constructorii minieri de la I. U. M. Petroșani. Bate 
fiind condițiile de zăcărnînt (laminarea stratului), 
s-a ales o soluție tehnică nouă, cei 40 de metri 
de abataj pe care se desfășoară complexul sînt 
continuați de alți 20 metri cu susținere individuală, 
Bupă efectuarea probelor tehnologice, de joi, com
plexul mecanicat funcționează la capacitatea pro
iectată, asîgurînd zilnic circa 400 tone de cărbune.

ale anului, brigada cop
ia sectorul I al minei 

sarcinile de plan 10 824 
care i-a asigurat primul 
pe mină. Adepți ai me-

In pag. a 3-c
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binatuiui a atins cifra de- 13 mili
arde leij din care 55 la sută au 
fost puse în funcțiune în ultimii 
5-6 ani. în acest timp, minele 
din Valea Jiului au fost dotate cu 
53 complexe de susținere mecani
zata 98 combine de abataj, 58 
combine de înaintare și numeroase 
alte mașini, utilaje și instalații mi. 
niere 'destinate creșterii producției 
de cărbune, sporirii productivității 
muncii reducerii efortului fizic al 
muncitorilor.

• Odată cu investițiile masive afec
tate pentru dezvoltarea și moder
nizarea minelor și crearea de noi 
capacități de producție, în cinci
nalul trecut și în primul an al cin
cinalului actual, sume de ordinul 
sutelor de milioane de lei ou fost 
destinate creșterii gradului de secu
ritate minieră. îndeosebi în ceea 
ce privește îmbunătățirea și mo
dernizarea proceselor de aeraj, ilu
minat și transport.

In același timp, din indicația 
personală o tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a fost aplicat an an
samblu de măsuri pentru crește
rea nivelului de trai al minerilor 
și familiilor lor. Au fost construite 
fabric; de confecții și tricotaje la 
Vulcan și Petroșani, de mobilă la 
Petri Io, de produse electrotehnice 
ia Petroșani, 3 unități moderne de 
preparare a meselor pentru canti
nele miniere, creîndu-se In acest 
fei un însemnat număr de locuri 
de muncă pentru soțiile și fiicele 
minerilor. Au mai fost construite 
și date în folosință un spital cu 
700 locuri, 40 săli de clasă, 5 000 
apartamente, 1 320 locuri în cămi
ne și sint în plină desfășurare lu
crările de termoficare o locatități- 
toi Văii Jiului, a extinderii suprafe
țelor comerciale și realizarea unot 
noi obiective social-culturale.

Cei care lucrează în subteran 
beneficiază la intrarea în mină de 
masă gratuită a cărei valoare se 
ridică la 20 milioane lei anual. 
In același timp, personalul munci- 
toi din unitățile miniere beneficia
ză de gratuitatea locuințelor, a 
încălzitului locuințelor ca și de 
tarif redus igienergia electrică. E- 
chivclentul viorii acestor înles
niri speciale depășește anual suma 
de' 150 milioane lei.

in perioada 1977-1982, retri
buția medie nominală netă lunară 
o muncitorilor din subteran a ajuns 
în ultima perioadă la peste 3 800 
lei, cu 70 la sută mai mare față 
de media pe țară.

Eforturile materiale și financiare( 
făcute pentru materializarea pro
gramelor de îmbunătățire a condi- 

. țiiior de muncă și de viață, demon, 
strează, cu puterea faptelor, grija 
permanentă a partidului și statu
lui, personal a tovarășului Nicolae . 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de munco și de viață 
ole minerilor.

Prin aceste măsuri s-a urmărit 
cu prioritate realizarea planului la 
producția de cărbune și sporirea 
productivității muncii în scopul 
Creșterii contribuției minerilor din 
Valea Jiului fa înfăptuirea progra
mului aprobat de conducerea parti. 

dului pentru asigurarea indepen
denței energetice a țării.

Participanții la plenară, io adu
nările generale ole organizațiilor 
de bază, au apreciat că, după 
cinci ani de la aplicarea progra
mului de 6 ore pe schimb, cu toate 
investițiile și cheltuielile făcute 
pentru dezvoltarea capacităților de 
producție, mecanizarea procesului 
de extracție, ușurarea eforturilor 
fizice și ridicarea gradului de se
curitate o muncii, creșterile de 
producție obținute în perioada 
1977-1982 sint mici în raport cu 
eforturile financiare făcute de stat. 
Practic, nici una din unitățile mi
niere din bazin nu s-o înscris în 
ritmul planificat de creștere a pro
ducției și nivelului sarcinilor pre
văzute, deși creșterea medie anu
ală a producției planificate o fost 
modestă. An de an, s-au înregis
trat restanțe față de plan, produc
tivitatea muncii o scăzut, s-a înră
utățit stajea tehnica o minelor, a 
slăbit activitatea de întreținere, nu 
s-au realizat operațiile ciclurilor 
de producție în timpul pro
gramat în același timp, au crescut 
efectivele de regie, în dauna lu
crărilor productive, în condițiile în 
care s-c înrăutățit și deservireo 
abatajelor,

Aceste rezultate necorespunză
toare se datoresc în principal fap
tului că prin aplicarea actualului 
program de lucru, minerii, care 
înainte își desfășurau activitatea pe 
trei schimburi, au fost repartizați 
pe patru schimburi. In acest fel 
linia de abataj nu a putut fi aco
perită pe fiecare schimb cu numă
rul necesar de oameni calificați 
pentru o bună organizare a mun
cii și încheierea completă a unui 
ciclu de producție. De asemenea, 
prin repartizarea pe patru schim
buri a muncitorilor din activitățile 
de deservire s-o diminuat capaci
tatea de deservire pe fiecare 
schimb. In cadrul acestor activități, 
la anumite puncte fixe de lucru, o 
fost necesară suplimentarea cu 
personal pentru cel de-al patrulea 
schimb, ceea' ce a condus la scă
derea numărului de muncitori de 
Io întreținerea și repararea utila
jelor tehnologice, o căilor de trans
port și de aeraj, de la aprovizio
narea locurilor de muncă.

In aceste condiții, pentru reali
zarea producției, a fost nevoie să 
se lucreze și în unele zile de du
minică. Folosirea zilelor de dumi
nică și de repaus lega) pentru re
cuperarea .producției ce nu se re
alizează in zilele normale de lu
cru a avut consecințe negative.

Este limpede deci, că actualul 
program de lucru nu a dat rezul
tatele scontate și că, dimpotrivă,4* 
a creat greutăți în desfășurarea 
normală a procesului de producție, 
ceeo ce, în mod direct, a condus 
la scăderea productivității muncii 
și, în ultimă instanță, la nereali- 
zorea producției de cărbune plani, 
ficate.

Pentru o înlătura aceste neajun
suri ole actualului program și a 
asigura o organizare corespunză
toare a muncii în subteran, în 
scopul realizării și depășirii planu
lui de cărbune, la indicația con

ducerii partidului și statului nostru, 
pe baza analizelor și- consultărilor 
avute cu conducerea ministerului, 
a combinatului, precum și cu oa
menii muncii - muncitori, brigadi
eri, maiștri și ingineri — care lu
crează direct în producție la mi
nele din Valea Jiului, s-a cjuns 
ia concluzia că sint necesare mo
dificări în organizarea mun
cii In subteran, inclusiv tre
cerea la un program de lucru 
mai rațional, organizat în, trei 
schimburi. Se prevede, printre al
tele, că personalul muncitor din 
mină vă lucra 5 zile pe săptămînă 
în schimburi de cîte 8 ore, cvînd 
în felul acesta două zile liber» 
pe săptămînă, din care una este 
duminică, iar cealaltă într-una din 
restul zilelor din cursul săptăminii ; 
trecerea la noua organizare 
a muncii în subteran se face în 
condițiile menținerii neschimbate o 
tarifelor actuale pe tona de căr
bune, minele vor funcționa 
șase zile pe săptămînă iar zilele 
de duminică vor fi folosite numai 
pentru realizarea lucrărilor gene
rale de reparații, întreținere și 
control, pentru aprovizionarea lo
curilor de muncă; pentru fiecare 
loc de muncă, Instalație și punct 
de lucru se întocmește un grafic 
lunar al programării personalului 
la lucru, precum și eșalonării zi
lelor de repaus din cursul săptă- 
mînii. Respectarea acestor grafice 
este obligatorie atît pentru condu
cerile sectoarelor și ale minelor, 
cit și pentru fiecare muncitor în 
parte.

Odată cu trecerea la noul pro
gram de . lucru se va generaliza 
forma de retribuire în acord glo
bal, care va cuprinde întreaga ac
tivitate din subteran, astfel încît 
tot personalul muncitor din subte
ran să aibă retribuția legată de 
realizarea producției de cărbune 
planificat. Prin depășirea planului 
lunar de producție, rezultă că și 
personalul de deservire, maiștrii 
și personalul tehnic din subteran 
vor realiza în acord global cîști- 
guri superioare celor actuale, în 
raport cu depășirea planului de 
producție,

Participanții fa plenară, la .adu
nările generale de partid, au a- 
preciat că organizarea producției 
și a muncii, pe baza programului 
ce va fi adoptat mai prezintă ur
mătoarele avantaje importante :
- asigură condiții mai bune de 

trai material și spiritual pentru mi. 
neri și familiile lor prin cîștigarea 
unei zile de repaus pe săptămînă, 
creează posibilități de a fi mai 
mult timp în mijlocul familiei, de 
a participa mai larg la activitatea 
cultural-sportivă și socială, conco
mitent cu realizarea unor cîștiguri 
îmbunătățite ;

— folosirea mai bună a forței 
de muncă prin creșterea numărului 
de muncitori direct productivi, pla- 
sarec mai intensă a abatajelor și 
a lucrărilor de deschideri și pre
gătiri vo asigura astfel reali
zarea ciclurilor în fronturile de 
lucru, îmbunătățirea asistenței teh. 
nice pe schimburi, întărirea secu
rității muncii și reducerea acciden- 
telo de muncă ;

— îmbunătățirea funcționării in
stalațiilor și utilajelor prin execu
tarea la timp și in condiții cores
punzătoare de calitate a reviziilor, 
întreținerii șl reparațiilor progra
mate ;
- asigurarea mai bună a între

ținerii lucrărilor miniere și în spe
cial mai buna servire a frontu
rilor de lucru cu materialele ne
cesare.

Maierialele prezentate și parti
cipant! la discuții au subliniat că 
prin noile măsuri se cre
ează, în mod indiscutabil, 
cadrul organizatoric îmbună
tățit necesar realizării unei produc
ții sporite de cărbune, priritr-o fo
losire mai rațională a forțelor de 
producție. In același timp, așa 
cum s-a mal arătat, această orga, 
nizare slujește mai bine interese
lor minerilor ți satisface mai de» 
.plin nevoile de cărbune ale econo, 
miei naționale. In același timp s-a 
insistat asupra faptului că acorda
rea avantajelor enumerate și’ în 
primul rînd realizarea unor cîști- 
guri sporite de către mineri, de 
personalul tehnîco-ingineresc, sint 
condiționate de realizarea integra
lă a pionului de producție. Este 
in interesul fiecăruia și a întregu
lui colectiv de muncă să depună 
toate eforturile, să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a întări or
dinea, disciplina, răspunderea, pen. 
tru a folosi cît mai deplin dotația 
tehnică și timpul de lucru pentru 
realizarea in întregime a produc
ției planificate.

Noua organizare a muncii în 
subteran presupune din partea 
conducerilor Combinatului minier 
Valea Jiului, a fiecărei întreprin
deri miniere, sector și brigadă, pla
nificarea și respectarea riguroasă 
atît a zilelor de lucru cît și de re
paus, întronarea unei ordini și dis
cipline ferme la fiecare loc de 
murcă, asigurarea tuturor condiți
ilor tehnico-materiale bunei desfă
șurări a procesului de producție în 
subteran. Șefii, de schimb și de 
brigăzi, maiștrii, șefii de sectoare, 
toate cadrele tehnico-inginerești 
trebuie să-și afirme în mai mare 
măsură rolul lor important de or
ganizatori și conducători ai proce
sului de producție.

In aceste condiții, plenara a su
bliniat faptul că răspunderi deo
sebite revin Organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor, organizațiilor 

de sindicat, femei și tineret, care 
trebuie să organizeze și să desfă
șoare o intensă și eficientă muncă 
organizatorică și politico-educati- 

vă în vederea creării unui climat 
sănătos de muncă intensă, în așa 
fel încît creșterea producției de 
cărbune să constituie pentru fie
care miner o expresie de devota
ment, patriotism ți de înțelegere 
deplină a înaltei răspunderi în 

calitatea de producători, proprie
tari și beneficiari.

Plenara de activ, adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid 
dm sectoarele miniere, au adoptat 
planuri de măsuri privind tradu
cerea în viață a programului de 
lucru de cinci zile pe săptămînă 
în schimburi de 8 ore pe zi pentru 
minele din Valea Jiului. Pentru a 

se a'Sigura trecerea la înfăptuirea 
noului program de lucru, consili
ile oamenilor muncii cu sprijinul 
Combinatului minier Valea Jiului 
vor reorganiza toate formațiile de 
lucru, vor redistribui efectivele de 
regie și vor stabili programul de 
transport în subteran al persona
lului. Se vor revedea și completa 
planurile de măsuri tehnico-orga- 
nizotorice care vor fi supuse dez
baterii și aprobării adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii. Se 
vo acționa pentru îmbunătățirea 
programelor de mică mecanizare, 
de pregătire a cadrelor de mun
citori, de transport în comun. Se 
vor eșalona zilele libere ale fie
cărui muncitor și totodată se va 7 
trece la repartizarea personalului 
tehnico-ingineresc pe sectoare’ și 
formații de lucru. 'Colectivele 
specialiști din cadrul Ministerului 
Minelor și combinatului vor acorda 
sprijin unităților miniere in orgo- 
nizoreo producției și o miincBpțn 
îndeplinirea celorlalte program» c- 
doptate cu privire Io utilizarea ca
pacităților existente, organizarea e- 
chipelor service, aprovizionarea lo
curilor de muncă, întărirea răspun
derii, ordinii și disciplinei, realiza
rea la termen a utilajelor, mașini
lor și pieselor de schimb prevăzute 
în contractele economice.

In domeniul dezvoltării fondului 
locativ, al transportului în comun, 
ai serviciilor și aprovizionării popu
lației cu produse alimentare și 
produse industriale, plenara a a- 
dcptat măsuri privind : construc
ția în acest cincinal a 11 000 de 
apartamente, 4 școli cu 96 de săli 
de clasă, trei cinematografe, un 
teatru și un cămin cultu
ral o unitate de recuperare 
a forței de muncă, o stație de sal
vare și un dispensar medical, 23 
obiective pentru comerț și prestări 
de servicii, încheierea acțiunii de 
termoficare a Văii Jiului pină la 
sfîrșitu! anului 1985. In scopul a- 
provizionării la nivel corespunzător 
a populației cu produse agro-ali- 
mentare și industriale se vor lua 
măsuri pentru asigurarea fondului 
de marfă în concordanță cu pro
gramul de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială, se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea gospodă
riile» anexă de pe- lingă cantinele 
unităților miniere, astfel încît pînă 
în 1985 să se ajungă la un efectiv 
de peste 1 600 capete de porci, 
56 000 păsări, 13 000 iepuri, 5 hec- 
taie solarii, 3,5 hectare sere, pre
cum și 3 000 mp spații pentru 

cultivarea ciupercilor, _
Participanții la plenară, Ier a>du- * 

nările generale ale organizațiilor 
de bază, au exprimat conducerii 
partidului și statului nostru, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea lor fermă de a îndeplini 
exemplar, în condițiile noului pro
gram de lucru, sarcina de creș
tere suplimentară față, de plan a 
producției de cărbune, răspunzînd 
astfel cu înaltă responsabilitate pa
triotică înflâcăratei chemări a se
cretarului general al partidului de 
a da patriei mai mult cărbune și 
de a contribui prin aceasta la asi. 
gurarea independenței energetice 
a țării.

tUrmare din pap i

preparațle, ne-au vorbit 
muncitori și maiștri din 
schimbul de preparatori 
care a obținut titlul de 
fruntaș în întrecerea so
cialistă în prima parte a 
anului.

— Urmărim, în primul 
rînd, realizarea constan
tă a alimentării cu căr
bune brut. în pofida ne
ritmici tații cu care îl li
vrează întreprinderile mi
niere — ne spunea Mihai 
Dutcă, spălător în echi
pa condusă de Ștefan Ho
țea. una din cele mai a- 
preciate formații de lu
cru din preparație. Se- 
mioocsul constituie pen
tru noi sortul superior 

i calitativ pe care-1 obți- 
; nem, prin urmare ne 
ț străduim ca și calitatea 

muncii noastre să fie su
perioară.

— Schimbul „în care

Hărnicia preparatorilor
muncim este un schimb 
omogen, format din oa
meni tineri, dar harnici 
și prieepuți — adăuga 
un alt spălător din echi
pă, Romep Cureteanu, 
organizatorul grupei sin
dicale nr. 3 — prepara
re. ■ Și anul trecut ne-a 
revenit titlul de schimb 
fruntaș. De altfel, aceeași 
stăruință pentru calita
tea cît mai bună a căr
bunelui livrat, în princi
pal a celui pentru cocs, 
o dovedesc toți prepara
torii, fie că este vorba 
de cei din echipa Iui 
Hoțea și a maistrului 
Dumitru Pjrobaje, pre- 
zenți acum la lucru/ fie 
de ceilalți, cum ar fi A- 
lexandru Kovacs, șef de 
echipă. Constantin Bușo- 
niu, spălător specialist, 
Ștefan Bîlbă, Emanoil 
Nițulescu și alții, Sîntem 
organizați în colective 
închegate de oameni, 

care depun zi de zi efor
tul de a face mereu mai 
mult. Este o vie întrece
re între schimburi. Pe o 
tăbhță notăm, schimb de 
schimb, rezultatele, în
cerc înd ca la sfîrșitul 
fiecărei zile cifra din 
dreptul realizărilor să fie 
mai bogată decît în cea 
precedentă, chiar dacă, 
nu rareori, ritmicitatea 
sosirii cărbunelui de la 
întreprinderile miniere, și, 
mai ales, lipsa de vagoa
ne pentru expediere ne 
creează greutăți, opririle 
pe flux fiind o piedică 
ioarțe mare în obținerea 
unei calități înalte a 
sortului superior. Lună 
de lună însă producția 
de semicocs, ca și .cali
tatea lui au crescut.

— Sarcinile noastre de 
cărbune destinat siderur
giei se dublează odată 
cu intrarea în funcțiune 

a primei linii de spălare 
a noii instalații, care se
apropie de stadiile fina
le de .execuție — ne-a 
declarat maistrul prepa
rator Constantin loniță. 
Am condus mai multă 
vreme schimbul de față, 
în ultimele luni mi s-a 
încredințat sarcina ca, la 
un ioc cil alți colegi pre
paratori, să asigurăm e- 
xecuția noilor instalații 
și pregătirea forței de 
muncă necesare acestui 
țel. Și pe această cale 
ne manifestăm grija și 
dorința ca viitoarelor 
capacități, instalațiilor 
noului obiectiv să li se 
asigure, în cît mai scurt 
timp, parametrii ridicați 
de funcționare care se 
vor materializa în crește
rea producției pentru 
cocs.

i
I
I
I
I
I
I
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■ NOI BLOCURI. Pe 
șantierul de locuințe din 
orașul Vulcan se execu
tă ultimele finisări la 
noile blocuri din cadrul 
„ansamblului 328 aparta
mente", Este vorba de 
blocurile 52, 56 și 58. pe 
care le-au executat con
structorii șantierului Alba 
lulia al T.C.I. Cluj, jnsu- 
mînd 102 apartamente.

S OBLIGATORII 
DOAR... FACULTATIV?!, 
în Lupeni (zona Lop- 
ștein) pe o porțiune de 
șosea de circa 200 me
tri două indicatoare de 
o parte și de alta inter
zic circulația mașinilor 
grele, destinate transpor
tului de mărfuri, ele a- 
vînd alăturat un drum 
special amenajat. Ocoli-

șani

rea are ca scop ocroti
rea porțiunii amintite 
de șosea. Dar mulțl, 
foarte mulți conducători 
a,uto își permit să nu 
respecte indicatoarele res
pective. Poate că serviciul 
circulație al miliție: ora
șului Lupeni va interveni 
cu sancțiunile da rigoa
re.

IN TURNEU. lea
ds stat din Petro- 

, _ prezintă spectacole
cu piesa „încurcă lume" 
de A. de Herz în cadrul 
unui turneu, organizat in 
această săptămînă. în 
mai multe localități din 
județ, printre care Geoa- 
giu, Vața, Deva, Sime- 
ria. Ghelari.

Rubrică realizată de 
Anton HOFFMAN
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„Un film despre și pentru mineri 
este necesar precum cărbunele"

0 situație care nu mai trebuie să persiste

Luni, 21 iunie, la cine
matografele „7 Noiem
brie" din Petroșani, „Lu
ceafărul" din Vulcan și 
„Cultural" din Lupeni, au 
avut loc premiere de gală 
ale filmului „Trandafiul 
galben1*, producție a Ca
sei de filme cinei, -Sce
na: iul aparține lui Eu
gen Barbu șl Nicolae 
Paul Mîhail iar regia, cu
noscutului regizor Doru
Năstase, Cu ocazia aces
tor manifestări, am pur
tat o discuție eu regizo
rul Doru Năstase.

— Stimate tovarășe 
Năstase, sinteți pentru 
prima oară oaspete a! 
Văii Jiului T
— Din fericire, nu. Am 

mai participat la două 
premiere de gală, în Va
lea Jiului, cu filmele 
„Pe aici nu se trece** si 
„Vlad Țepeș“.

— De ce, premiere 
de gală în Valea căr
bunelui 7
— După opinia mea, o 

sală oarecare de specta
cole este nesemnificati
vă. Aici, unde oamenii 
muncesc și fac ceva pal
pabil, o asemenea mani
festare aduce bucurie. 
Oamenii aceștia muncesc 
pentru a aduce semenilor 
lumină și căldură. Numi
torul nostru comun este 
munca, concretizată, la 
ei, minerii, intr-un fel, 
lâ noi altfel. Ei aduc lu
mina materială, noi adu
cem lumina spirituală.

Car
■ La căminul cultural din 

Cîmpu lui Neag s-a deschis 
o expoziție de carte sub 
genericul „Pentru o lume a 
păcii și progresului". Tot 
aici, mîine, la ora 18, are 
tașmnr recital de poezie pa
triotică.

■ Azi, oro 18, la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Uricani are loc o seară dis-. 
tractiv-educativă. Duminică, 
la ora 10, se desfășoară o- 
bișnuito întîlnire a brigăzi
lor din cadrul minei. De a- 
ceastă dată se vor întîlni 

Singurul liant între oa
meni este munca. Nimic 
altceva nu poate lega oa
menii, nimic altceva 
nu-ți poate da bucurie... 
N-am jucat fotbal îm
preună (?!), dar alături- 
de acest public, din Va
lea Jiului mă simt mi
nunat.

Marginalii la o 
premieră de gală

— Este vorba de o 
înțelegere anume 7
— Absolut I Oamenii 

care muncesc greu, așa 
cum sînt minerii, înțeleg 
și filmul, care nu este 
un lucru ușor. Să vă dau 
un exemplu : criticii de 
film se trezesc la ora 
zece, minerii la ora pa
tru. De aceea, cine mun
cește greu înțelege cum 
se face un lucru greu și, 
filmul este un lucru des
tul de dificil. Oamenii 
care muncesc greu au o 
anume sinceritate în pri
vire. Pentru privirea 
sinceră a minerilor me
rită să vii în Valea Jiu
lui.

— Și totuși, un film 
despre mineri...
— Așa este. încă nu 

s-a realizat un film pen
tru și despre mineri, 
deși el valoarează tot a- 
tît de mult cît cărbune

net
brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Nistor și Aurel Șoșoi. 
In aceeași zi, la ora 18, pe 
terasa din fața sediului, ar
tiștii amatori vor prezenta 
un microspectacol de muzică 
populară.

■ Amfiteatrul artelor. In 
cadrul amfiteatrului artelor, 
la clubul sindicatelor din 
Lonea are loc azi, ora 18, o 
dezbatere pe tema „Arta mo
numentală petrileană", în 
cadrul căreia se va discuta 
pe marginea lucrăriloi cu
noscutului artist plastic La* 
dislau Schmidt. 

le. Ar fi cazul să reali
zăm un film despre și 
pentru mineri, dar nu 
de dragul de a-1 face 
Am „dat cheia**, avem 
două „condeie** bune în 
ce privește scenariul: 
Eugen ' Barbu sau Titus 
Popoviei, nu contează or
dinea, care invitați aici, 
ar putea să gîndească un 
scenariu pe care l-aș 
turna eu plăcere. O pro
blemă de viață, o dramă 
de familie, o iubire ne
împlinită, iertați-mă că 
divaghez, poate un 
„Roceo și frații săi", dar 
despre mineri, ar fi în- 
cîntător. Ar fi un film 
bărbătesc, o peliculă 
căutată.

— Nu credeți că e 
prea mult 7
— Nu e deloc mult. 

Dacă în Valea Jiului ar- 
exista un studio eu m-aș 
muta aici. Și aș încerca 
să fac filme bune. Pen
tru că, aș vrea să șe în
țeleagă ceva care se poa
te desprinde din toată ex
periența noastră de via
ță : din 10 filme bune, 
unul trebuie șă fie cel 
mai bun, așa cum, din 
10 oameni deștepți unul 
trebuie să fie cel mai

. deștept. Dacă noi o să 
înțelegem aceste adevă
ruri și o să le îmbrăți
șăm, atunci, într-adevăr 
și în filmul, românesc se 
va petrece revirimentul 
pe care, publicul, noi, 
realizatorii, îl așteptăm !

„Rapsodia Română**, 
un ansamblu bunecu- 
noscut atit în țară cît 
și peste hotare, care 
preia și păstrează cu 
sfințenie frumusețea 
folclorului românesc, 

este, în fiecare an, oas
petele drag al mineri
lor. Iată, o imagine de 
la ultima întîlnire cu 
minerii de Ia Dîlja.

Foto: A. ȘZUSZER

Vară. Vreme frumoasă. 
Anotimp al tinereții. Mi
ile de tineri ai Văii Jiu
lui, participanți activi la 
dezvoltarea economico-so- 
cială a municipiului nos
tru, înveselesc străzile. 
Pentru ei, pentru educația 
lor, au luat ființă, la Uri- 
cani și Vulcan, două clu
buri ale tineretului, dota
te corespunzător. Despre 
activitatea, de fapt despre 
inactivitatea lor, s-a mai 
scris. S-au purtat discuții 
la Comitetul municipal 
U.T.C. Am întreprins joi 
(cea mai potrivită zi, de 
fapt cea tradițională pen
tru acțiuni educativ-cultu- 
rale) un raid fulger la a- 
eeste cluburi. Rezultatele 
lui nu sînt tocmai plăcute, 
dar, din respect pentru a- 
devăr, le reproducem, spre 
luare aminte.

La Uricani „batea vîn- 
. tul'*. Singura ființă din 
club, joi la ora 12, era 
directorul așezământului, 
Vasile Iovu. Privit de a- 
fară, clubul arată jalnic : 
geamuri sparte, pereți coș
coviți, nici o clanță la 
uși (?!), înăuntru, la fel. 
La sala de discotecă (dată 
aceea se poate numi o 
sală pentru manifestări 
culturale) pe la colțurile 
barului (ingenios realizat 
dar gol-goluț și foarte 
murdar) și-au găsit „de lu
cru" păianjenii. Peste tot, - 
multă, multă dezordine. 
Nu e de mirare, din mo
ment ce (deși interlocuto
rul ne-a rugat să nu con
semnăm) însuși directorul 

clubului mătura și spăla 
pe jos cu furtunul. Păi, 
atunci, de organizarea, 
programarea, urmărirea și 
rezolvarea acțiunilor cul
turale cine se ocupă ? Cre
dem că nu mai trebuie a- 
dus nici un argument în 
plus pentru a concluziona 
că acest club al tineretu
lui funcționează, și este 
tolerat să funcționeze în

La cluburile 
tineretului din 

Uricani și Vulcan

astfel de condiții, datorită 
unor mentalități... îmbătrî- 
nite.

Vulcan, joi, 24 iunie, ora 
17.40. La clubul tineretului 
o femeie de serviciu ne la
să să intrăm. Cotrobăim 
să găsim pe cineva. De
geaba, îl întîlnim pe Pe
tru Drăghici, directorul 
clubului, la magazinul 
Fero-inctal. Stăm de Vor
bă. Și clubul din Vulcan 
arată la fel ca cel din U- 
ricani, âoar că-i mai cu
rat. Programul de activi
tăți nu era afișat. „în a- 
ceastă seară, ne spune in
terlocutorul, nu avem or
ganizată nici o acțiune*'. 
Simplu. Nici o acțiune. Joi 
seara. Unde or fi '•încîntă- 
toarele .joi ale tineretu
lui ? Este adevărat, sint și 

necazuri. Reparații la a~ 
cest club se fac de 5 
(cinei) ani și tot nu se mai 
termină. în club e doar O 
masă de tenia (împrumu
tată de la I. M. Paroșeni), 
dar nu sînt palete, mag
netofoanele sînt defecte, 
acordeoanele n-au muzi
cuțe, un saxofon e îndoit,, 
invers. De două luai 
E. G. L. Vulcan întîrzie 
măcar întocmirea unui de
viz. Astă-iarnă, directorul 
clubului a cumpărat, pe 
spesele proprii, cărbune 
pentru încălzire.

Să se organizeze -activi
tăți, s-a încercat la am
bele cluburi. S-au făcut și 
încasări. Există eîteva cer
curi tehnico-aplicative. Der 
tineretul din Uricani și 
Vulcan nu are nevoie doar 
de cercuri tehnico-aplicati
ve (aeromodele la Uricani, 
depanare radio și foto la 
Vulcan), ei în primul rînd, 
de acțiuni care să le di
rijeze educația, 6ă le tre
zească și să le stimuleze 
simțul estetic, de seri dis
tractive care să le descre
țească frunțile. Ceea ce, 
la aceste cluburi ale tine
rilor, nu se întîmplă. O 
întrebare : de cînd nu s-a 
organizat o dezbatere pe 
teme de etică, o expu
nere pe marginea docu
mentelor de partid la a- 
ceste așezăminte 7 Este o 
situație care nu mai poate 
persista șl comitetele mu
nicipal și orășenești U.T.C. 
trebuie să o privească eu 
maturitate și spirit dc dis- 
cernămint.

în această săptămînă 
ne-am propus o anchetă 
în aproape toate așezămin- 
tele de cultură din Valea 
Jiului, la orele de vîrf, a- 
,dică între 17-20, cînd, mi
nerii, preparatorii, energe- 
ticienii, alte categorii de 
oameni ar muncii și în spe
cial tineretul, trebuie (sau 
ar trebui) să găsească la 
'cluburile și casele de cul
tură un climat de educa
ție estetică, o atmosferă 
de destindere.
LONEA

Bine, ș! cu puțin efort, 
chiar foarte bine

Marți. 22 iunie, ora 17. 
Repetiție la taraf, 6 mem
bri, 1 soliști. La acțiunile 
clubului il intiimm și pe 
ing. floria Marian, secreta
rul adjunct cu propagan
da al Comitetului de partid 
de ’la î. M Lonea. De la 
directorul . clubului, Aurel 
Hlușcu, aflăm lucruri fru
moase: de curînd brigada 
artistică a clubului s-a în
tors de la Timișoara, uncie, 
un car de la Televiziunea, 
Română a filmat progra
mul formației. Grupul s-a 
prezentat toarte bine și 
așteptăm să-l vedem pe 
micul ecran. Mai repeta, 
de la ora 18, formația de 
muzică ușoară, condusă de 
Ștefan Schwemhammer, e-

Se impun acțiuni mai diverse, 
mai eficiente pentru oamenii muncii

lectromecanic la I.I.R.U.C. 
Este un grup care, după 
părerea noastră, ar trebui 
revizuit, din punct de ve
dere al componenței. Aflăm 
de la interlocutori că toa
te ar fi bune, dacă și Co
mitetul sindicatului de la 
mină ar acorda un sprijin 
mai consistent activității 
clubului.
URICANI

Activitate constantă
De partea cealaltă a 

Văii Jiului, clubul din 
Uricani ne oferă încă un 
exemplu de preocupare 
permanentă pentru a asi
gura locuitorilor orașului 
un program de activități 
politico-ideologice, cultural- 
educative artistice (și chiar 
sportive) diverse și atrac
tive. Joi, 24 iunie, după- 
amiază, la sediul clubului 
se desfășurau repetițiile 
formației de muzică ușoa
ră „Melodic*1, condusă de 
losif Misele, cursurile cer
cului de radto-TV (H 
cursanți îndr umați de Vic
tor Patalita) și. cum .era 
firesc, o seară distractivă 

pentru tineret, cu partici
parea cercului literar 
„Flori de mină**. A reci
tat (frumos I) din creațiile 
proprii, lăcătușul Constan
tin Colț.

Raid-anchetă, între orele 17 — 20, 
la așezămintele culturale din Valea Jiului

LUPENI

Un program de acțiuni 
daai de dragul de a fi
Joi,. 24 iunie, ora 1.7. 

Lec.turăm programul acti
vităților.', pe luna iunie, a- 
fișat- în holul clubului (De 
vorbit nu aveam eu .cine, 
pentru dă directorul era 
plecat din localitate, iar 
tovarășa bibiii.Aecar.ă a 
venit doar la 17.15, deși 
ia. ușă o așteptau 5*(cinci) 
tineri nerăbdători de lec
tură 1) . „Joia tineretului. 
Expunere Relațiile econo
mice internaționale; ale 
României. Prezintă prof. 
Darâdkis Otto. Participă ; 
tineri din întreprinderi •• 
■Răspund: Emil Ciob șl 

Silviu Năstase. Discotecă**. 
Ni se pare interesant și 
așteptăm, Cînd vine tova
rășa bibliotecară Eleonora 
Sav ne explică : tov. prof. 
Daradies nu (prea !) știa 

sau nu iprea !) fusese, a- 
nunțat despre această ex
punere. O solistă de muzică 
populară așteaptă să vină 
taraful, dar tovarășa Sav 
ne informează că forma
ția (cîți or fi fost l) a ple-* 
cat la... „mulsul pilor" pe 
undeva (cine știe unde ? !) 
prin munți Să nu se Ci 
știut jart dinainte de a.- 
ceastă manifestare folclo
rică,' frumoasă de altfel ? 
Putea fi trecută în planul 
de a< tivită ți au ? in club 
mai au ioc examinări la 
cercul de ..Vioară. Măcar' 
atit Sj nc ‘'onvmge.n că 
este totuși discotecă. ne 
încumetăm să că itâm ă- 
fișe prin oraș. Dar. de 
unde ? La Palatul cultural 

un afiș anunță „Acțiunea 
— Discotecă — 1.9-20 iu
nie. ora 18, prezintă Hans 
T. și Nick W.“. N-or fi a- 
vînd nume și acești băieți?
VULCAN

De o lună, nimic, 
absolut nimic

Situația clubului sindica
telor din Vulcan este, și 
va constitui încă 'o pro
blemă . Din toamna anului 
trecut oamenii muncii din 
aeest oraș n-au văzut nici 
un spectacol (li!) pentru 

■* că sala' se afiă in repara
ții capitale. Cit va dura ? 
Nimeni nu ne poate spu
ne cu .certitudine. De a- 
proximativ o lună direc
torul acestui club este in
ternat in spital. Tot de 
atunci, nu există un pro
gram, de 'activitate. Deci, 
de o lună de zile la elu- 
oul din 'Vulcan nu s-a des
fășurat nici o activitate 
politieo-ideplogică, euitu- 
'■al-oducativă sau artistică ? 
Unde este Consiliul de 
conducere al clubului 7 Ce 
face directorul adjunct al 
așezămintului (secretarul 

U.T.C. de la mina Vul
can) ? „Nu vine nimeni, 
nu interesează pe nimeni", 
ne spunea Vietorița Hațe- 
gan, administratorul clubu
lui. „Am fost la Hațeg
săptămînă trecută la un 
festival dar nu ne-a aju
tat nimeni", 
interlocutoarea,. 
blîoteeă era

continuă 
La bi- 
inventar

■ pentru predare. Despre 
ritmul reparațiilor, ce să 
mai" vorbim... Vom reveni
la acest club.

Considerăm <?S, în cazul 
prezentării situației așa 
cum este ea, concluziile 
sînt de prisos. Este totuși 
imperios n&cesar să atra
gem atenția tuturor celor 
răspunzători de bunul 
mers al- activității cultura
le comitetelor orășenești 
ale sindicatelor, comitete
lor de cultură și educație 
socialistă că, în condițiile 
actuale, activitatea clubu
rilor nu este corespunză
toare și trebuie întreprin
se măsuri urgente pentru 
inițierea unor acțiuni po- 
'.itico-ideologice, cultura]- 
educative diverse și efici
ente pentru minerii Văii 
Jiului. Pentru că merită !

Pagină realizată de 
Mircea BUJORESCU
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PE SCURT PE SCURT 3 PE SCURT
afacerilor
externe 

al României 
în S.U.A.

WASHINGTON 25 ,
gerpres). — Ministrul afa
cerilor externe al Româ
niei,. Ștefan Andrei, a a- 
vut, la Washington, o în
trevedere cu secretarul 
Departamentului de stat al 
S’A. Alexander Haig. In 
cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate 
de dezvoltarea în continu
are a relațiilor româno- 
americane. Au fost discu
tate, de asemenea, o serie 
de aspecte ale vieții poli
tice internaționale actuale.

(A-

Acțiuni în favoarea păcii
CIUDAD DE MEXICO 

25 (Agerpres). — Președin
tele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, a subliniat într-o 
declarație că „omenirea va 
putea ajunge în secolul al 
XXI-lea numai dacă nu se 
comite eroarea de a nu fi 
împiedicate actualelp exce
se belicoase", transmite a- 
genția Prensa Latina.

Luînd cuvin tul în fața 
a 300 de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din 
Statele Unite, aflați în vi
zită la Ciudad de Mexi
co, ■ președintele Lopez 
Portillo a arătat că ra
porturile economico-comer- 
ciale internaționale tre
buie să se bazeze pe „e- 
chilibru, respect și justi
ție, să se convertească în
tr-un privilegiu pentru 
pace".

de 
că

WASHINGTON 25 
gerpres). — Sub titlul 
„Campania pentru dezar
mare nucleară a devenit 
un element determinant al 
politicii țărilor occiden
tale", agenția United Press 
International relatează, 
printre altele, într-un co
mentariu : Fenomenul este 
cunoscut sub numele 
„oiandită", iar faptul
ea s-a răspîndit și de cea
laltă partea a Atlanticu
lui reprezintă un motiv 
de bucurie pentru mișca
rea în favoarea dezarmării 
nucleare din Europa Occi
dentală.

în prezent, organizatorii 
stabilesc coordonarea cam
paniilor pentru dezarmare 
din SUA și din Europa 
occidentală. Deviza consi
liului este „eliberați lumea, 
începînd cu Olanda, de 
arme nucleare !“.

partidelor politice 
argentiniene a fost 
din nou autorizată

BUENOS AIRES 25 (A- 
gerpres). — Activitatea 
partidelor politice argenti- 
niene, interzisă după prelu
area puterii de către mili
tari în martie 1960, a fost 
din nou autorizată. înce
pînd de la 1 iulie a.c., s-a 
anunțat oficial la Buenos 
Aires.

Agențiile internaționale 
de presă arată că această 
decizie survine în urma 
întrevederii noului șef al 
statului, generalul în 
tragere Reynaldo Bignone, 
cu reprezentanții princi
palelor partide politice ar- 
gentiniene.

1N CICLUL DE CONFE
RINȚE consacrate istoriei 
țărilor socialiste, Peter 
Kopecky, cercetător la In
stitutul pentru istoria țări-, 

■ lor socialiste europene de 
pe lingă Academia slovacă 
de științe, a vorbit la 
Bratislava despre participa
rea luptătorilor antifasciști 
români la insurecția nați
onală slovacă din august 
1944.

a zborurilor cosmice. După 
cum informează agenția 
TASS, echipajul sovieto- 
francez a pregătit nava 
pentru a se apropia de 
orbita complexului „Saliut- 
7“ — „Soiuz T-5" și a e- 
fectuat operațiunea de co
rectare a traiectoriei de 
zbor.

LA' GENEVA s-a . înche
iat prima etapă a convor
birilor afgano-pakistaneze, 
care s-au desfășurat prin

re~

MARELE COTIDIAN ja
ponez „Mainichi Shinbun" mijlocirea reprezentantului 
publică un articol consa
crat personalității lui Ni- 
colae Titulescu al cărui 
centenar este marcat în 
Japonia, prin diferite ma
nifestări în Tokio, Yoko
hama și alte orașe nipone.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 25 (Agerpres).

— în ultimele 24 de ore 
armata de invazie a Isra
elului și-a intensificat 
bombardamentele — de pe 
uscat, din aer și de pe 
mare — asupra Beirutului, 
provocînd noi pierderi în 
vieți omenești, și transfor- 
mînd zone ale orașului în 
mormane de ruine — re
latează agențiile internați
onale de presă. Atacurile 
au fost concentrate vineri 
asupra sectorului de vest 
al Beirutului, a taberei de. 
refugiați palestinieni Bourj 
Al Barajneh, a aeroportu
lui internațional și a car
tierului universității arabe
— transmite agenția pales
tiniană de informații.

Pe de altă parte, aviația 
israeliană a bombardat, 
începînd de la miezul nop
ții de joi spre vineri, po
zițiile siriene din cadrul 
Forței Arabe de Descura
jare din Liban (FAD), de 
pe șoseaua Beirut — Da
masc. Un purtător de cu- 
vînt militar sirian a anun
țat că, pentru a patra zi 
consecutiv, trupele invada
toare israeliene au violat

încetarea focului, lansînd 
atacuri de blindate și ar
tilerie în direcția Al Ma- 
sourieh-Bahmodoun. El a 
precizat că forțele FAD ri
postează, împiedicînd înain
tarea trupelor israeliene 
și provocîndu-le grele pier
deri.

Agresiunea israeliană a 
dus la o agravare a crizei 
politice libaneze. Primul 
ministru, Shafic Al Waz- 
zan, și-a prezentat vineri 
demisia președintelui Elias 
Sarkis. într-o declarație 
făcută presei, el a subli
niat că nu-și poate înde
plini mandatul ca urmare 
a escaladării militare isra
eliene, a presiunilor și 
provocărilor.

La rîndul său, liderul 
Mișcării Naționale Liba
neze, Walid Joumblatt, a 
anunțat, în aceeași zi, că 
se retrage din _ 
de Salvare 
(CSN), organism constituit 
la 14 iunie cu scopul de 
a găsi o soluție politică 
crizei libaneze.

★

PARIS 25 (Agerpres). — 
în cele 19 zile de război,

pe care Israelul l-a impus 
Libanului, au fost ucise 
14 000 de persoane, alte 
20 000 fiind rănite, îndeo
sebi din rîndul populației 
civile, informează AFP, 
care citează un recent bi
lanț al Crucii Roșii Inter
naționale.

Comitetul 
Națională

☆
VIENA 25 (Agerpres). — 

Agenția din Viena a Ofi
ciului de ajutor și lucrări 
al ONU pentru refugiații 
palestinieni din Orientul 
Mijlociu (UNRWA) a ară
tat într-o declarație că 
aproximativ 175 000 de pa
lestinieni din Liban au 
nevoie urgentă de ajutor, 
relatează agenția Reuter. 
Recenta invazie israeliană 
în Liban a provocat ma
sive deplasări de cetățeni 
palestinieni, importante dis
trugeri în taberele de re- 
fugiați și la instalațiile 
UNRWA, alte importante 
pagube materiale.

UNRWA acordă ajutor 
în alimente, educație și să
nătate la aproximativ 
237 000 de refugiați pales
tinieni din Liban.

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). — 
nei reuniuni 
Iă New York, 
coordonare al 
aliniate a desemnat pe re
prezentanții Cubei, Etio
piei, Sri Lankăi, Iugosla
viei și Guyanei, din partea 
grupurilor regionale 
Africa, Asia, Europa 
America Latină, să 
zinte secretarului general 
al ONU, Javier Perez de 
Cuellar, punctul de vede
re al statelor 
în legătură cu agresiunea 
Israelului împotriva Liba
nului. în timpul întîlnirii 
cu Javier Perez de Cuel
lar, delegația țărilor nea
liniate a cerut secretarului 
general al ONU să depună 
toate eforturile pentru a 
descuraja agresiunea isra
eliană și pentru a deter
mina ca rezoluțiile Consi
liului de Securitate să fie 
respectate.

In urma u- 
desfășurate 

Biroul de 
țărilor ne-

din
Și 

pre-

nealiniate

NAVA COSMICA „So
iuz T-6" cu echipaj sovie- 
to-francez, lansată joi în 
Cosmos, a efectuat, pînă 
vineri la ora 15,00 (ora 
Moscovei) 11 rotații în ju
rul Pămîntului — a anun
țat Centrul de ' coordonare
imiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiii/iii/uiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi

personal al secretarului 
general al ONU, Diegi» 
Cordovez — transmite" a- *<7 
genția TASS. V

Reprezentantul personal 
al secretarului general al 
ONU a informat — într-ff 
conferință de presă — că 
într-un viitor apropiat vor 
avea loc noi consultări. 
El a adăugat că misiunea 
permanentă a Iranului Ia 
Geneva a fost ținută la 
curent cu desfășurarea 
convorbirilor.

FILME
PETROȘANI - 

iembrie: Cei 7 
tici; Unirea: 
tul ghinionist.

- 7 No- 
fantas- 
Polițis-

fregatăPETRILA : O 
în adîncuri.

LONEA : Saltimban
cii.

ANINOASA: Maria
Mirabela.

VULCAN — Luceafă
rul : Numele meu e iu
bire. i-ii.

LUPENI — Cultural:
De la 9 la 5 ; Muncito
resc : Madona păgînă.

URiCANI : Hangar 18.

TV
11,00 Telex.
11,05 Un vast program 

de activitate poli- 
tico-ideologieă.

11.30 Matineu de vacan
ță. .

11,55 Film serial: „Ba- 
' Iadă pentru Mări- 

uca”.
13,00 La sfîrșit de săp- 

tămînă.
18,35 Săptămîna politi

că../ ■ ' •
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19.30 “ ‘
20,00

20,30

21,45
21,55

Teieenciclopedia. 
Fior; pe Terra. 
Concert-spectacol. 
Film serial. „Lu
mini și umbre". 
Episodul 17. 
Telejurnal 
întîlnirea de sîm- 
bătă seara. Spec
tacol de varietăți 
umoristice, muzi
cale, coregrafice; »
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L MUNDIAL ‘82

MADRID 25 (Agerpres). 
— Corespondenții agenți- 
lor internaționale de presă 
subliniază, în comentariile 
lor pe marginea meciurilor 
disputate joi la campiona
tul mondial de fotbal din 
Spania, excelenta perfor
manță a Algeriei, la a 
doua victorie, ea și drama
tismul celorlalte partide 
ale zilei i Franța — Ceho
slovacia și Iugoslavia — 
Honduras.

„Franța, pentru prima 
oară după 24 de ani, din 
1958, cînd a ocupat în 
Suedia locul 3, și-a asi
gurat, practic, calificarea 
pentru turul al doilea al 
„Cupei mondiale", grație 
rezultatului egal (1—1) în 
fața Cehoslovaciei, într-un 
meci interzis „suferinzilor 
de inimă", scrie France 

I’resse, adăugind : „După 
ce au egalat din penalty, 
fotbaliștii cehoslovaci și-au 
aruncat în joc ultimele 
forțe, in timp ce apărarea 
franceză se clătina. Cu 
cîteva secunde înainte de 
fluierul final — un nou 
șut la poarta franceză : 
Etori este bătut, dar neo
bositul Amoros salvează 
de pe linia porții...".

La rîndul său, agenția 
Reuter scrie : „După o par
tidă pe care au dominat-o, 
dar în care, în mod para
doxal, marile ocazii de gol 
au aparținut Hondurasului, 
virtuoșii, dar prea puțin 
eficienții fotbaliști iugo
slavi au reușit să învingă 
cu 1—0, dintr-o lovitură 
de la 11 m transformată 
cu numai 3 minute înain
te de final". Este aprecia
tă, de asemenea, apărarea 
Hondurasului, aproape de 
netrecut, golul iugoslavilor 
mareîndu-se din lovitură 
de pedeapsă, la un fault 
inutil al libero-ului forma
ției Hondurasului, Villegas.

„Algeria, autoarea celei 
mai mari surprize a cam
pionatului mondial actual 
(victorie asupra R. F. Ger
mania), a trecut, probabil 
pe lîngă marea perfor
manță. cîștigînd doar cu 
3—2, după ce în minutul 

35 conducea cu 3—0, scor 
qu care și-ar fi asigurat 
calificarea indiferent de 
rezultatul, meciului Austria 
— R. F. Germania. Oricum, 
alături de performanța 
Camerunului, neînvinsă — 
scrie France Presse — evo
luția fotbaliștilor algerieni 
demonstrează vitalitatea Și 
progresul fotbalului din 
Africa. Evoluția Algeriei a 
fost o victorie a jocului 
ofensiv".

DECLARAILI
MADRID 25 (Agerpres). 

Millan Milianici (antreno
rul Iugoslaviei): „Echipa 
nu a jucat deloc așa cum 
speram, dar faptul este 
scuzabil, întrucît după în- 
frîngerea nemeritată în 
fața. Spaniei majoritatea 
jucătorilor erau cu mora
lul la pămînt. M-am te
mut teribil de această e-

. chipă a Hondurasului, care 
are un stil total neconve
nabil pentru formația 
noastră".

Michel Hidalgo (antreno
rul Franței): „Resimt o 
mare satisfacție. întregul 
merit revine jucătorilor, 
care s-au «bătut» în con
diții dificile demonstrind 

o exemplară putere de 
luptă. Echipa a fost unită, 
toți* jucătorii ăducîndu-și 
în mod altruist contribu
ția la această calificare".

Josef Venglos (selecțio
nerul Cehoslovaciei) : „Am 
trecut, cred, pe lingă vic
torie, creîndu-ne ocazii 
mai bune de a marca în 
finalul partidei. După pă
rerea mea, vă trebui să ne 
schimbăm stilul de joc și 
să aducem jucători noi în 
echipă. In ce privește e- 
chipa Franței, cred că e- 
voluția sa se va îmbună
tăți în continuare".

Mahieddine Khălef (an
trenorul Algeriei) : „Alge
ria a ratat astăzi marea 
ocazie de a se califica în 
turul doi. Gindul la aceas
tă calificare i-a împiedi
cat pe jucători, în repri
za a doua, să se stăpâ
nească și să controleze în 
continuare jocul".

Luis Santibanez (antre
norul chilian) : „Am avut 
imense probleme cu con
traatacurile algeriene, prea 
rapide pentru noi. Acest 
nou succes al Algeriei 
confirmă nivelul foarte 
bun atins de fotbalul din 
această țară pe plan inter
național".

BANII NU A UITAT 
SA-T,. încaseze

Viorel Aiconi, conducă
tor auto la autobaza Ha
țeg, în una din zilele 
trecute efectua un trans
port de călători pe ruta 
Hațeg — Petroșani. Prin
tre călători se â- 
flau patru fără bi
let, deși : ei își achita
seră contravaloarea aces
tora. Conducătorul auto 
„a uitat" că trebuie să le 
inmineze biletele pen tr u 
banii încasați. Totodată 
sus-numitul conducă
tor auto s-a abătut cu 
autobuzul de la traseul 
înscris pe foaia de par
curs. Intrebăm pe aceas
tă .cale conducerea auto
bazei Hațeg dacă știe cît 
de cinstit își fac datoria 
oamenii din subordine 7

DE ACEASTA DATA 
S-AU ALES NUMAI 

CU SPAIMA
Conducătorii autodubei 

31HD 6539 și al autotu
rismului 2 HD 9882 circu
lau în. data de 23 iunie 
a.c. pe DN 66 A. Cei 
doi conducători auto erau 
cu gindul în altă parte, 
în loc să fie concentrați 

asupra traseului pe care 
îl străbățeau. Tampona
rea celor două autovehi
cule i-a adus însă la re
alitate. Autoturismul a 
fost avariat, iar persoa
nele care se aflau în el 
au tras o spaimă seri
oasă. Un accident care 
nu s-a soldat cu urmări 
grave, dar care putea să 
aibă un sfîrșit tragic.
BĂUT ȘI FARA PERMIS 

DE CONDUCERE

In seara zilei de .19 iu
nie a.c., loan Filimon 
din Vulcan, după ce a 
consumat băuturi alco
olice a plecat cu autotu
rismul proprietate perso
nală înmatriculat sub nu
mărul 3 HD 1364 spre Pe
troșani. Oprit de agentul 
de circulație, a recunos
cut că nu are ’permis de 
conducere, fiind doar e- 
lev la sșcoala de șoferi 
amatori. Noroc că cursa 
a fost oprită la timp, că 
altfel cine știe ce se mai 
putea intimpla.

■ '
Duminică, 27 iunie, este 

permisă circulația auto
turismelor proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani
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