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Ancheta noastră Conducătorii întreprinderilor miniere 

răspund întrebărilor :
1, Ce măsuri ați întreprins pentru realizarea planului lunii au

gust și trimestrului III ?
2. Care sint perspectivele recuperării restanțelor ?
Azi, ing. IULIAN COSTESCU, directorul minei Lonea:

6*

1. Măsurile pe care 
le-am inițiat în ultima 
vreme au fost dictate de 
condițiile geotectonice 
de zăcămînt, sau mai e- 
xact de poziția abataje
lor față de aceste condi
ții. Un foarte 
mare 
de 
fie 
fie

cauză, pînă la începutul 
acestei săptămîni, nu 
ne-am apropiat prea
mult de media zilnică pe 
care ne-am propus-o. 
Săptămînă aceasta re
zultatele obținute au

număr 
abataje — 

cameră, 
frontale 

s-au găsit 
prima parte a acestei 

dificile;
zone 

de 
fa- 
au 
la 

echi-

Directorul anga|eaz& întregul colectiv 
CUViNTUL DAT TREBUIE RESPECTAT I 

Planul, realizat exemplar!

toare producția extrasă a 
crescut din nou.

Indisciplina nu consti
tuie un fenomen la în
treprinderea noastră. Mai 
concret, numărul 
țelor înregistrate 

iulie 
mai 
decît 
le 
te 
cît

eași perioadă

în 
nu

absen- 
luna 
este 

mare 
luni-

în
luni în poziții 
lichidarea feliilor, 
tectonizate, laminări 
strate, închideri pe 
lie. Unele abataje 
fost dezechipate, iar 
altele se lucra, la 
pare. Majoritatea acestor 
lucrări au necesitat 
perațiuni suplimentare, 
consum mare de forță de 
muncă ce au condus la 
obținerea unor produc
tivități sub nivelul celor 
planificate. Din această

________________________________________

o-

crescut substanțial fiind 
foarte aproape de media 
pe care ne-am angajat 
să o realizăm și chiar să 
o depășim. Dar... feno
menele meteorologice de 
acum cîteva zile — de 
marți, cînd a avut loc o 
decuplare de energie e- 
lectrică de aproape 9 ore 
— au dus la o mare că
dere de producție pentru 
ziua respectivă. Oamenii 
nu s-au descurajat, dova
dă că în zilele urmă-

în 
preceden- 

și nici de- 
în ace- 

a anului
trecut. în ziua cînd s-a 
făcut plata retribuției de 
fapt, a doua zi, am stat 
mai rău, dar s-au format 
colective care au început 
vizitele la cămine și do
micilii. Este o metodă 
mai veche, dar verificată 
în practică. Problema li-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag, a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii

Dincolo de succese, 
în actualitate—exigențele

Realizările colectivului de 
mineri și mecanizatori de 
la cariera Cîmpu lui Neag 
au conferit organului co
lectiv de conducere posibi
litatea să prezinte în fața 
adunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii bilanțul unei activități 
prodigioase, bilanț ce si
tuează colectivul pe un loc 
de frunte al întrecerii pen
tru mai mult cărbune. Du
pă primul semestru, colec
tivul carierei raportează In 
producția brută o depășire 
de 71 500 tone de cărbune 
și, concomitent realizări 
meritorii la ceilalți indica
tori de bază — producti
vitatea muncii, producția 
marfă și 'netă, cheltuielile 
la 1 000 lei producție mar
fă. realizări care, în final, 
se sintetizează intr-un be
neficiu peste plan de pes
te 5 milioane lei Depăși
rea indicatorilor de plan, 
ca și a angajamentelor de 
întrecere ilustrează consec
vența strădaniilor, 
gența eforturilor

lui colectiv al carierei, pen
tru a valorifica superior 

întregul potențial tehnico- 
material al unității, pentru 
a ridica extracția de căr
bune la nivelul marilor 
cerințe ale economiei na
ționale.

în cadrul dezbaterilor, 
dincolo de relevarea succe
selor, s-au abordat exigen
țele multiple pe care cel 
de-al doilea semestru, ca și 
sarcinile viitorului an le 
ridică in fața colectivului. 
Participanții la dezbateri 
au subliniat în acest sens 
necesitatea unor eforturi 
stăruitoare penlrt asigu
rarea fronturilor de lucru 
aferente producției trimes
trului IV și viitorului an. 
realizarea integrală a pla
nului fizic de excavații 
descopertă. a căilor de 
ces. care condiționează 
mod hotăritor ritmurile
itoarelor extracții. De ma-

la 
ac-
in

vi-

Ioan DVPEK

i
!
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con ver- 
întregu- (Continuare io pag. a 2-a)

BACALAUREAT
începînd de astăzi și pînă în 22 august, la Li

ceul industrial din Petroșani are loc sesiunea au
gust a bacalaureatului, zona Valea Jiului. La exa
mene participă atît absolvenții cursurilor de zi, cit 
și ai celor serale de la toate liceele din municipiul 
nostru.

Cărbune cocsificabil peste plan
Acum, în preajma marii sărbători a Eliberării de 

la 23 August, tot mai multe colective de mineri de 
la întreprinderile producătoare de cărbune cocsificabil 
raportează depășirea sarcinilor zilnice de plan. Joi, 
11 august, au fost extrase suplimentar peste 2000 tone 
de cărbune pentru cocs. Constant în realizări, colec
tivul de mineri și mecanizatori din cariera Cîmpu 
lui Neag raportează în aceste zile depășirea sarcinilor 
pe luna în curs cu 4550 tone de cărbune.

■ Minerii din Lupeni dau dovadă de multă putere 
de mobilizare aducînd la lumina zilei mii de tone de 
cărbune peste sarcinile planificate. Cu rezultate deo
sebite în această lună se înscriu brigăzile din abata
jele mecanizate ale sectoarelor III și IV, care, zi de 
zi, și-au depășit sarcinile. Joi, au fost extrase din 
aceste abataje peste 1000 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan.

Rezultate notabile consemnăm în această zi și la 
mina Bărbăteni, care și-a depășit prevederile de plan 
cu peste 500 tone de cărbune.

Depășiri !a confecții
Tînărul colectiv de la 

întreprinderea de confecții . 
Vulcan a încheiat primele ' 
șapte luni din acest an 
cu însemnate depășiri la 
principalii indicatori eco- 
nomico-financiari. Produc- , 
ția netă a fdst realizată în 
proporție de 111 la sută, | 
planul la producția marfă ’ 
a fost depășit cu peste 6 i 
milioane lei, iar la export ■ 
au fost livrate peste sarci-' 
nile de plan confecții în 
valoare de peste 2,2 mi
lioane lei. In cinstea ma
rii sărbători de la 23 Au
gust, colectivul întreprin- i 
derii pregătește în aceste 
zile să livreze beneficiaru
lui extern un nou lot de 
confecții.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
un comandament al timpului nostru socialist

Se cere o nouă calitate 
în munca politică, educativă

Din cuvîntarea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
rostită la Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia, noi, 
cei ce activăm în domeniul 
muncii politico-ideologice,' 
de propagandă am desprins 
sarcini deosebit de impor
tante. Aș dori să precizez 
că atît fondul bogat de 
idei cît și indicațiile tra
sate la această consfătuire 
le vedem în strînsă con
cordanță cu cele cuprinse 
într-un alt document de 
referință, și anume, în. cu- 
vîtarea rostită la 
C.C. 
iunie a.c. Munca i 
ideologică, întreaga 
vitate de formare a
lui nou, de ridicare a conș
tiinței socialiste a maselor 
trebuie să se regăsească în

plenara 
al P.C.R. din 29—30 

politico- 
acti- 

omu-

realizarea planului și an
gajamentelor, să confirme 
atitudinea înaintată în 
producție, spiritul novator, 
revoluționar al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor 
muncii.

La plenara care a avut 
loc la sfîrșitul lunii iunie, 
secretarul general al parti
dului s-a referit pe larg 
la măsurile întreprinse 
pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii ac
tivității din sfera produc
ției de bunuri materiale. 
Iată că după puțin timp, 
consecvent practicii de a 
îndruma activitatea din 
toate domeniile vieții so- 
cial-economice, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a 
tregit ansamblul de 
suri menite să contribuie 
la perfecționarea produc

în- 
mă-

ției cu noi prevederi, cu 
sarcini specifice pe plan 
organizatoric și educativ, 
care pun în lumină înda
toririle multiple și majore 
ce n.e revin în vederea a- 
firmării spiritului revolu
ționar, în pas cu cerințele 
etapei istorice pe care o 
străbatem. „Acum ne gă
sim într-o etapă superioa
ră a construcției socialiste, 
a arătat secretarul general 
al partidului, subliniind că 
în acest context „este ne
cesar ca și activitatea 
partidului, a membrilor 
de partid să se ridice K 
un nivel nou, să fie pă
trunsă de un spirit revolu
ționar militant", 
deci îndatorirea 
ționa pentru o 
tăte a 
pentru 
ficiențe 
acțiuni

Ne revine 
de a ac- 

nouă cali- 
educative, 

unei e- 
fiecărei

muncii
asigurarea

sporite
politico-ideologice.

(Continuare in pag. a 2-a)

REPERE

Gheorghe LAZĂRESC. 
secretar cu probleme de 
propagandă al Comitetului 

orășenesc de partid 
Vulcan

Valori ale exoerienței minerești

de săptămînă

politi- 
cultural- 
artistice.SUFLETUL BRIGĂZII

Acum, în preajma ma
rii sărbători a poporu
lui nostru de la 23 Au
gust. în cluburi și case 
de cultură se amplifică 
seria acțiunilor 
co-ideologice, 
educative și
Spicuim din programe
le de activități 
astăzi.

i 
I 
I

( 
\ i 
I 
I 
I 
I

i i

într-o dimineață, pe 
la începutul verii, l-am 
întîlnit pe cunoscutul șef 
de brigadă Pavel Dediu 
Era în concediu, dar ca 
in fiecare zi, se ducea 
să-și întîlnească ortacii.
Tot schimbul I în păr a 
dat raportul ; bucuros 
treabă, brigadierul a 
cut cinste cu un rînd 
bere.

— La noi e obișnuință, 
mă lămurea Pavel Dediu 
și bucuriile și necazurile 
le trăim împreună.

La „iarbă verde", 
ia dintre ortaci i-a ■ 
chef de glumă, le-a 
a înțelege altor doi 
li-s zilele numărate 
brigadă.

— Ce ți-am făcut. 
Pavele, am eu vreo 
motivată, am refuzat

a iz-

că mai 
combina 
să mă 
brigadă.

de 
fa
de

unu 
venit 

d-il 
că 
in

nea
ne- 
eu

vreo comandă ? 
bucnit primul .

— Da eu ? — 
bine călăresc 
de secerat, decît 
duc în altă
Nu-mi trebuie berea asta, 
dacă te desparți de noi, 
i-a ținut celălalt isonul.

La semnul din sprin
ceană al forhaierului, cei
lalți au hohotit îndelung, 
cei doi s-au liniștit ; o 
intimidare banală ilus
trează plastic coeziunea 
sufletească a brigăzii.

Această formație 
făcut 
bine 
urmă 
fost
frontale, 
concret că utilajele rea
lizate 
minieri din Petroșani, tn

s-a 
mai 

în
cunoscută cu 

de un deceniu 
la pregătiri, apoi a 
nevoie de ea la 

demonstrînd

de constructorii

speță complexul SMA-2, 
sînt competitive cu cele 
străine, ba chiar, 
întreținute, dau 
mente excelente, 
brigadă au plecat 
meni în pensie, în 
formații ; au venit 
și totuși oamenii lui De
diu sînt parcă de 
lumea în fruntea 
cerii socialiste la 
Aninoasa. Cu alte 
vinte, metamorfozele le-au 
priit.

— De acum Dediu și 
doilea 

ro- 
șefuJ 

ing Mircea 
întîmpinat 

au inter- 
vechi, dar 

bătuți. Cu-

bine 
randa- 

Din 
oa- 
alte 

tineri

cînd 
între- 
mina 

cu-

ai săi sînt la al 
complex mecanizat 
mânesc, remarcă 
sectorului 1, 
Petrescu. Au 
greutăți mari, 
ceptat lucrări 
nu s-au lăsat 
nosc perfect tehnologia de

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)
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î

pentru

ora 18, 
din lo-

O 
cultural-cducativă 

„Tineretul 
la 

tineri 
mi- 
sala

• URICAN1. La 
clubul muncitoresc 
calitate și-a programat 
seară 
sub, genericul
și lupta antifascistă", 
care vor mrticipa 
de la întreprinderea 
nieră. Duminică, în 
mică va avea loc sub ge
nericul „amfiteatrul arte
lor" o expunere pe tema 
„23 August în arta plasti
că".

• PETROȘANI. Mîine, 
la ora 19, la Casa de cul
tură din Petroșani, în ca
drul serii distractive pen
tru tineret va avea loc un 
dialog juridic pe tema „Cu
noașterea și respectarea 
legilor, a normelor eticii

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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PtRFECȚIOIMREA MOMI-PROFESIO» 
A MEȘTEȘUGARILOR DETERMINĂ 

CĂUTMEA SI DIVERȘII» SERVICIILOR

(Urmare din pag. I)

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR 

MUNCII

lucru, singuri își fac revi
ziile, iar reparațiile cu 
mecanicii din sector. Im
presionează la ei omogeni
tatea și setea de cunoaș
tere, niulți sînt policalifi- 
cați.

Demn de reliefat este 
și faptul că brigada folo
sește un efectiv sub nor
mativ, în loc de 12 oa
meni pe șut se rezumă Ia 
șapte sau opt. Și totuși se 
descurcă admirabil. Con
dițiile de zăcămînt i-au 
obligat să susțină indivi
dual vreo 20 m de abataj, 
care trebuie dirijat, podit 
etc. Cu toate acestea ran
damentele de 13 tone pe 
post au intrat în obișnuin
ță. Anul trecut ei au obți-

SUFLETUL 
BRIGĂZII 

nut un plus de peste 17 000 
tone de cărbune, la ju
mătatea acestui an câștiga
seră, practic, prin depăși
rile de producție, o lună.

— Un miner cu înaltă 
conștiință muncitorească 
valorează cît doi oameni 
obișnuiți. Să vă dau nu
me ? N-avcți atîta spațiu 
în ziar, fiindcă toți sînt 
buni, remarcă mindru Pa
vel Dediu. Iată de ce la 
noi anul calendaristic are... 
10 luni.

Știind atîtea despre Pa
vel Dediu și ortacii săi îl 
ascultam pe directorul mi
nei ing. Ion Cruceru, care

ne făcea cunoscute efor
turile depuse pentru re
dresarea activității. Efor
turi răsplătite în parte de 
rezultate, totuși mina nu 
își realizează încă sarcini
le curente. Mă gîndeam 
insă că dacă toate colecti
vele de muncă de la sec
toare ar îndrăgi atît de 
mult mecanizarea, ar fi 
organizate și disciplinate 
precum brigada lui Pavel 
Dediu, alta ar fi situația 
pe mină. Intr-adevăr, date 
fiind rezultatele lor de ex
cepție, experiența acestei 
brigăzi fruntașe ar trebui 
larg extinsă.

P.S. In prima decadă a 
lunii august, brigada lui 
Pavel Dediu raportează un 
plus de 814 tone cărbune. 
Elocvent, nu ?

ÎNCEPĂTORI,
î PE UNDE CIRCULAȚI?

In primul semestru a] 
acestui au, Cooperativa 
meșteșugărească ,,Unirea" 
a obținut rezultate econo
mice bune, deși a fost o 
perioadă în care sistemati
zarea orașului Petroșani a 
determinat mutarea mul
tor unități ale acesteia. A- 
nalizîndu-și propria acti
vitate, oamenii muncii, au 
sdos în evidență, în mod 
realist, critic și autocritic, 
că acest bilanț — produc
ția marfă vîndută și înca
sată : 100,4 la sută ; pro
ducția netă : 113,82 la su
tă ; planul de beneficii 
(156 000 lei) realizat 200 
Ia sută ; productivitatea 
muncii: 103,4 la sută — 
putea fi superior dacă 
toate unitățile și-ar fi în
deplinit sarci
nile (un nu
măr de 46 u- 
■nități nu și-au 
realizat pla
nul semes
trial). .-idunarea generală a 
reprezenta nț i lor oamenilor 
muncii a fost cadrul in care 
s-au semnalat atît defi
ciențele mtîmpinate în 
muncă (în general aprovi
zionarea cu materiale, ce
ea ce indică faptul că lu
crătorii din compartimen
tul aprovizionare nu-și fac 
datoria așa cum se cuvine, 
deși, stocurile supranor- 
maifve înregistrează 5 246 
mii lei 1) cît și preocupă
rile autentice de a promo
va inițiative în diversifica
rea prestărilor de servicii 
către populație, în realiza^ 
rea unei calități superioa
re a activității. în acest 
spirit au vorbit Ana Ma- 
kai (care a expus deficien
țele existente la unitatea 
5 — coafură, mai ales în 
latura electrică și în sta
rea căștilor, semnalînd va
loarea concursurilor pro
fesionale și a schimburilot 
de experiență care n-au 
mai avut loc de cine știe 
cînd), Eugen Nemeș (am
plasarea necorespunzătoa- 
re a centrului de primire 
pentru curățătorie), Cons
tantin Bălan (necesitatea 
unui spațiu pentru expu
nere cu vînzare in piața 
orașului), Ana Han și Eva

Șandor (nu se manifestă o 
atenție corespunzătoare 
pentru frizerii, domeniu lă
sat la voia întîmplării, 
după cum au spus vorbi
toarele).

Traversînd o etapă în 
care s-au întîmpinat și 
destule greutăți, în activi
tatea cooperativei a exis
tat, totuși, o preocupare 
continuă pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Sînt u- 
nități fruntașe (65 și 44 — 
auto moțo — conduse de 
Constantin Simion și, res
pectiv, de Nicolae Mun- 
teanu, 9 — instalații e- 
lectrice, 20 — instalații sa
nitare, 55 — tinichigerie, 
57 — uz-casnic și multe 
altele) cu rezultate econo
mice remarcabile. Iată de 
ce ar fi binevenită o cons

fătuire între 
șefii unități
lor cu activi
tate foarte 
bună și cei 
care nu-și re

alizează planul. Astfel de 
acțiuni pot promova și i- 
nițiative noi in diversifi
carea serviciilor către 
populație, iar un sondaj de 
opinie în rîndul locuitori
lor din Petroșani și Petri- 
la ar putea fi folositor co
operativei pentru a desfă
șura o activitate pe baza 
unor criterii științifice, a 
opțiunilor populației. O- 
dată cu aceste posibilități 
și rezerve, nefolosite pe 
deplin în perfecționarea 
profesională, în cooperati
vă, în secții și unități tre
buie să existe o mai pro-' 
nunțată muncă de edu a- 
ție, cu atît mai necesară 
cu cît este încă mare nu
mărul absențelor nemotiva- 
tc, al întîrzierilor si al 
lucrărilor de slabă calita
te. Numai printr-o astfel 
de concepție novatoare, u- 
rientată ferm și consecvent 
spre calitate și eficiență, 
receptivă la propunerile 
oamenilor muncii care 
beneficiază de activitățile 
cooperativei, sistemul ser

viciilor cătnj? populație poate 
satisface, Ia parametri ca
litativi superiori, cererile 
populației.

T. SPATARU

„Ne ion respecta 
angajamentul 

luat"
(Urmare din pag. I)

niei de front nu se pune. 
Ceea ce trebuie însă este 
ca întregul personal — și 
în .această direcție depu
nem strădanii serioase — 
să înțeleagă foarte bine 
că de valorificarea inte
grală a condițiilor create, 
a celor de care dispunem 
depinde atît creșterea 
producției de cărbune, cît 
și sporirea retribuției, pen
tru că, în fond nivelul de 
retribuție trebuie să re
flecte rezultatele obținute 
în activitatea productivă.

Ce aș dori să mai pre
cizez este că în luna au- 
gușt vom realiza media 
zilnică pe care ne-arn pro 
pus o. iar în luna urmă
toare ne vom ridica la 
nivelul prevederilor de 
plan. Cu alte cuvinte ne 
vom respecta angajamen
tul luat.

2. Prima noastră sarcină 
este să atingem nivelul 
prevederilor de plan și a- 
bia după aceea să recupe
răm minusul, fapt care se 
va petrece din trimestrul 
IV al acestui an.

Ss cere o nouă calitate
(Urmare din pag. I)

I Orice șofer începător 
i știe că pe porțiunile de 
i drum cu două benzi pe 
i sensul de mers are 
| dreptul să circule nu- 
i mai pe prima bandă, 
î începătorii Bura Lu

cian Brutus (3 IID 3484) 
și Iacob Eugen (1 HD 
2645) au uitat această 
prevedere legală și au 
luat-o pe banda de la 
axul drumului. Amenda 
plătită și avertizarea că 
la o nouă abatere de a- 
cest fel vor fi supuși 
reexaminării, sperăm să 
fie învățătură de minte. 
Și lor și altor... înce
pători.

Dincolo de
(Urmare din pag. I)

ximă însemnătate pentru 
producția carierei, îmbu
nătățirea calității cărbune
lui livrat este o cerință a 
cărei importanță nu este 
înțeleasă încă de toți fac
torii responsabili, s-a ară
tat în adunare. Așa se 
explică încărcarea în ma
șinile care transportă căr
bunele a bulgărilor de ste
ril, neglijarea alegerii aces
tora atît de către excavato- 
riști și mineri, cît și de 
către muncitori în gara 
Bărbătcni. Slăbește aten
ția acordată calității mai

a muncii de propagandă în 
ansamblu.

Activitatea practică, re
zultatele înregistrate la 
extracția cărbunelui, nea
junsurile care mai persis
tă în munca unor colecti
ve aduc o deplină confir
mare justeței orientărilor 
și indicațiilor trasate Ia 
recenta consfătuire de lu
cru. Astfel, la cele două 
întreprinderi miniere de 
pe raza orașului nostru, în 
celelalte unități este nece
sar să se acționeze cu și 
mai multă fermitate ca 
pînă acum pentru întări
rea exigenței și afirmarea 
spiritului de neîngăduință 
față de unele abateri de 
la disciplina de producție. 
Trebuie să recunoaștem că 
o seamă de abateri — și 
este suficient să ne refe
rim la faptul că, chiar și 
unii membri de partid fac 
repetate absențe nemotiva
te — au fost posibile da
torită scăderii exigenței 
în organizațiile de partid. 
Acțiunile educative și mo
dalitățile prin care noi am 
avut în vedere să acționăm 
pentru formarea convinge
rilor comuniste nu au dat 
rezultate în toate cazurile, 
ele fiind uneori încărcate- 
de formalism. Acum înțe
legem mai bine necesita
tea de a îmbina învăță- 
mîntul politico-ideologic 
cu activitatea concretă a 
colectivelor, cu preocupă
rile lor economice, de a 
îmbogăți conținutul adu

nărilor generale prin dez
bateri care să cuprindă 
referiri nemijlocite la ati
tudinea și activitatea co
muniștilor, a cadrelor de 
specialiști, astfel ca aces
tea să acționeze ca adevă
rate școli ale educației co
muniste, revoluționare. Pu
tem să spunem că altele 
ar fi fost rezultatele co
lectivelor noastre miniere 
dacă în adunările generale 
comuniștii ar fi întreprins 
analize minuțioase asupra, 
participării tuturor cadre
lor, repartizate pe locuri 
de muncă, mai ales la bri
găzile rămase în urmă, da
că ar fi fost dezbătute cu 
maximă răspundere ati
tudinea acelor ..specialiști" 
care nu îndeplinesc nici 
prevederile de intrare în 
subteran, sau dacă erau 
analizate alte aspecte ale 
activității fiecărui membru 
de partid, a fiecărui ca
dru tehnico-ingineresc.

întărirea răspunderii, 
afirmarea spiritului mili
tant, revoluționar, sînt în 
măsură să conducă la eli
minarea neajunsurilor din 
domeniul disciplinei, la 
creșterea participării oa
menilor muncii, a cadrelor 
de specialitate la soluțio
narea problemelor fiecărui 
loc de muncă. în lumina 
acestor orientări, prin ri
dicarea muncii politico-i- 
deologice la un nivel ca
litativ superior, vom con
tribui nemijlocit la îmbu
nătățirea realizărilor eco
nomice, la accelerarea rit
mului de progres al pa
triei.

succese, în actualitate — exigențele
ales în schimburile de du- 
pă-amiază și de noapte cînd 
lipsește controlul din par
tea personalului de supra
veghere. Iată cauzele care 
au determinat ca pe primul 
semestru cenușa la produc
ția livrată Să fie cu 1,5 
puncte mai mare decît pre
văd normele de calitate. 
Mai toți vorbitorii, între 
care inginerul șef electro
mecanic Zeno Bar, ing. 
Ghcorghe Krausz, șeful 
biroului producție, maistrul 
principal Mihai Soncolioș, 
Eliodor Mihăileanu, șeful 
sectorului mecanizare, exca- 
vatoristul Florea Stăncu-

lea, ing. Dumitru Albescu, 
directorul carierei, s-au re
ferit la necesitatea străda
niilor pentru folosirea la 
parametri superiori, cu e- 
ficiență sporită, a utilajelor 
din dotare, mai ales a fo- 
rezclor, excavatoarelor și 
autobasculantelor, pentru 
intensificarea eforturilor in 
vederea reducerii costuri
lor de producție, îndeosebi 
a consumului de energie și 
combustibil și amplificării 
acțiunii de recuperare, re- 
condiționare și refolosire a 
pieselor de schimb. Desi
gur, pentru a obține rezul
tatele necesare în această

acțiune, pe lingă îmbunătă
țirea dotării cu mașini u- 

’ nelte a atelierului, se im
pune intensificarea acțiu
nilor de calificare și per
fecționare a personalului.

Pregătirea și perfecționa
rea profesională a colecti
vului, îndeosebi a noilor 
încadrați, pe măsufa sarci
nilor sporite ce stau in viitor 
în fața carierei și întărirea 
ordinii și disciplinei în 
toate schimburile și la toa

rte punctele de lucru, au 
fost subliniate ca cerințe 
de prim ordin pentru îm
bunătățirea activității de 
viitor a colectivului. Au

fost relevate în acest sens, 
perpetuarea unor abateri 
disciplinare — părăsirea 
locurilor de muncă, neres- 
pectarea tehnologiilor de 
lucru, a normelor de pro
tecție a muncii — carențe 
care reclamă intensificarea 
muncii educative, întărirea 
climatului de responsabili
tate față de activitatea pro
ductivă.

Adunarea a dat glas ho- 
tărîrii întregului colectiv 
al carierei de a-și valorifi
ca superior toate resurse
le, de a-și mobiliza energi
ile pentru ridicarea reali
zărilor la cote superioare, 
pe măsura exigențelor spo
rite ale recentelor docu
mente de partid.

DIN NOU STAREA
TEHNICĂ

i Am mai publicat no-
1 te de avertizare asupra i 
î stării tehnice a autove- i 
i hiculelor aflate în cir- i 
i culație. Se vede treaba 
I că nu toți au înțeles. ;
i Altfel nu se explică ;
î faptul că șoferii Bulbuc , 
I Iosif (31 HD 5163, pro- i 
i prietate a U.M.T.C.F.) ; 
I și Vass Zoltan (31 IID i 
1 4753, proprietate a ț 
î I.J.T.L. Petroșani) au ; 
i fost găsiți în trafic con- i 
i dueîndu-și mașinile Ca- i 
i.re aveau defecțiuni la ;
i sistemul de direcție. Ei I 
i s-au ales cu sancțiuni, î 
1 dar s-ar cuveni să le i 
i fie părtași și revizorii i 
I tehnici care au permis i 
i ieșirea în cursă a ma- 1 
i sinilor defecte. Ce zi- i 
1 ceți tovarăși conducă- i 
I tori ai unităților res- i 
i pective ?
; ACCESUL INTERZIS I
1 MAȘINILOR GRELE ! :
| Avem un bulevard i 
I frumos — Bulevardul i 
j Republicii — îl vrem 1 
i îngrijit și curat. Este i 
| «Teci justificat că s-a in- i 
; terzis accesul mașinilor ; 
I grele prin noul centru ;
i al orașului. Nu toți în- 1 
i-țeleg însă această ra- ■ 
f țiune și încalcă inter- i 
i dicția amintită. Unul i 
î dintre ei este Bobeanu î 
: Petre care în diminea- î 
i ța zilei de 11 august a ij 
i intrat cu autobascu- p 
i lanta 31 IID 6641 prin : 
î centrul • orașului. Aver- i 
ș tismentul îl adresăm 1 
i și celor care sînt ten- i 
1 tați să nu respecte in- i 
i terdicțiile dc a opri și i 
î staționa pe Bulevardul î 
î Republicii și strada I 
; N. Bălcescu. Nu trebu- ș 
£ le uitat că semnul e | 
i pus să fie respectat, | 
i iar cine se grozăvește... i : ’ ș

★
I Duminică, 14 august j 
î a.c. au dreptul să circu- 5 
1 le autovehiculele pro- ș 
; prietate personală pur- Ș 
; tind numere de înma- I 
i triculare CU SOȚ.

i. Rubrică realizată cu ; 
sprijinul Biroului î 

î circulație al Miliției 
! municipiului Petroșani i

■-
.. 'f '

SERVICIILE LA O1SPO2 IȚI A DlJMNIsavoaSTRA

H în zilele de lucru, echipele de 
instalatori sanitari ale dispeceratului 
E.G.C.L. din cartierul Aeroport — Pe
troșani, efectuează reparațiile solicitate 
de cetățeni, între orele 7,30—22. Dumi
nica sînt rezolvate, uneori provizoriu, 
numai reparațiile urgente (spărturi ivi
te în coloanele de alimentare cu apă etc.). 
Cetățeni, solicitați instalatorii sanitari 
ai dispeceratului din Petroșani pentru 
toate reparațiile necesare în apartamen
tele dumneavoastră la telefon : 41 861 I

Ea S-au mutat în spațiile noi de la 
parterul blocului IA, vizavi de comple- 

| xul comercial „Ilermes" : centrul de
I primire a obiectelor pentru spălat ori 
I curătat chimic ; unitățile de înregistrări 
I ___________ _______________________ —

muzicale și de geamuri și rame. în ace
lași bloc se mută din blocul .1-2, car
tierul Aeroport și unitatea de bijuterii, 
toate ale cooperativei „Unirea".

gg Facem cunoscut cetățenilor aron
dați la magazinul alimentar nr. 6 din 
strada Anton Pann — Petroșani, că uni
tatea este închisă pînă inclusiv dumini
că, 14 august, pentru lucrări de reno- 
va’re-igîenizare. Magazinul va fi deschis 
luni, 16 august, în ținută primenită.

Duminică, 14 august, este deschisă 
între orele 8—20, pentru satisfacerea ce
rințelor publicului, formacia nr. 16 din 
cadrul complexului comercial „Parîngul", 
cartierul Aeroport.

0 NUMEROȘI mineri 
s-au referit,. în recentele 
adunări ale .reprezentan
ților oamenilor muncii, 
la necesitatea reînfiin
țării „școlii brigadieru
lui". S-a arătat că la o 
asemenea școală pot ti 
discutate multe probleme 
legate de acordul global, 
fluxul continuu, autocon- 
ducere si autogestiune.

• RADIOAMATORII se 
vor afla duminică in 
masivul Paring pentru 
a lua parte la campiona
tul național, ediția 1983, 
pe frecvențe de unde 
scurte și ultrascurte.

e PREOCUPAȚI 
buna desfășurare a 
culației feroviare pe

vă informăm

de 
cir-

li-

niile interne, preparato
rii, în colaborare cu ce
feriștii au început ample 
reparații la podurile de 
fier pe care ie 
trează,

e RECENT 
sectorului VIII, 
mecanic, al minei Petrila 
a sărbătorit ieșirea la 
pensie a muncitorilor- 
specialiști Teodor Blag, 
Ervin Moslan, loan Lerk 
și Carol Vereș. Sărbăto
riții au fost călduros fe
licitați de colegii de mun-

adminis-

colecti vul
electro

• ÎN PIAȚA VICTO
RIEI din Petroșani a fost 
reluată activitatea pentru 
eliberarea de noi ampla
samente, în vederea con
tinuării construcției de 
locuințe.

• SPEOLOGICA. Un
grup de membri ai eercu- j 
lui de speologie „Pia- ■ 
tra Roșie" Valea Jiului I 
participă, în perioada . 
10—22 august, la lucră- I 
rile de amenajare din I 
zona carstică Cetățile | 
Ponorului — Bihor. (R. j 
Vențel)
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In curînd, la Casa de cultură din Petroșani, îsi redeschide cursurile 

UNIVERSITATEA CULTURAL-ȘTIINȚIFICÂ
Pe urmele materialelor publicate

Cu inima, înainte de toate

Activitate cu largi valențe educative, prin in
termediul căreia oameni ai muncii de diferite vîrste 
își regăsesc preocupările, pasiunile, vocația, Univer
sitatea cultural-științifică creează cadrul optim a- 
firmării personalității umane și, în același timp, își 
îndeplinește menirea de adevărată școală a științei 
și culturii, artei și sportului. Despre Universitatea 
cultural-științifică de la Casa de cultură din Petro
șani, care urmează să-și redeschidă în curînd cursu
rile, despre gîndurile de perspectivă de aici, am 
stat de vorbă cu tovarășa Margareta Chiorcanu, 
instructor-mctodist la - acest așezămînt.

— Anul de învățâmînt 
1983—1984 al Universită
ții cultural-științifice de 
pe lingă Casa de cultură 
începe, ca și în ceilalți 
ani, în luna septembrie. 
Oamenii muncii din re
ședința de municipiu vor 
beneficia de diferite 
cursuri care popularizea
ză politica internă și ex
ternă a partidului, legile 
țării, dezvoltarea științei 
și tehnicii, probleme ale 
mediului înconjurător. De 
asemenea, cursurile noas
tre își propun educarea 
materialist-științifică, pa
triotică și estetică a oa

REVERBERAȚII
• ION ȚIG ANTELE, U- 

ricani : Proza, din lipsă de 
spațiu, n-o putem publica. 
Poezia rămîne pentru o 
eventuală publicare.

• MIRCEA CARSTEAN, 
Aninoasa : Ginduri fru
moase, dar din păcate, re
alizarea artistică este mai 
puțin reușită. Adresați-vă 
cenaclului literar „Panait 
Istrati" de pe lîngă Casa 
de cultură din Petroșani. 

Notă

Directori „interimari• **

• COSTICA ȘTEF'Ă-
NESCU, I’etrila : Versu
rile dumneavoastră „oca
zionale" (sînt scrise, după 
cum spuneți, cu prilejul u- 
nei „scurte ședințe" în ca
drul sectorului III, unde 
lucrați) suferă de lipsă de 
poezie, deși exprimă sen
timente frumoase. Poezia 
patriotică nu înseamnă 
doai' cîteva lozinci de ge
nul „Hai să punem umă
rul /Sarcina să ne-o înde
plinim". Pentru asta exis

Prezenta notă se referă la atmosfera de provizo
rat care s-a întronat la două din cluburile sindicate
lor din Valea Jiului. Despre ce este vorba ?

De mai bine de un an, la. clubul sindicatelor din 
Lupeni situația nu este deloc în regulă. Mai concret, 
există director și nu există, deși sînt... doi directori. 
Mai detaliat, directorul retribuit al clubului lucrează 
la comitetul sindicatului de la mină, iar la club di
rector „neuns" este un tovarăș pontat ca ajutor mi
ner în subteran. Dacă trebuie relații nu se pot obține 
de la nici unul. Cel de la sindicat te trimite la cel 
de la club, iar cel de la club motivează că este va
gonetar Și uite-așa. Să ne mai mirăm că de la Lu
peni. centru cu vechi tradiții culturale, nu s-a califi
cat nici o formație în faza finală a Festivalului na
țional „Cîntarea României" ?

Aceeași problemă, dar cu alte date, la clubul sin
dicatelor din Uricani care din 25 decembrie 1982 
funcționează (cum-necum) tot fără conducător. Forme 
sînt făcute, propuneri există, dar în aproape 8 luni 
n-a mai venit aprobarea. Nu interesează pe nimeni ?

Credem că aceste două cazuri (care impietează a- 
supra bunei desfășurări a activității culturale din 
cele două orașe) impun Consiliului municipal al sin
dicatelor o analiză exigentă, dar mai ales, măsuri 
grabnice. Trebuie 1

M. BUJOR

menilor muncii. Vom des
chide cursuri de cultură 
generală, limbi străine, 
cursuri de conversație în 
limbi străine (o noutate 
în domeniu) pentru copii 
preșcolari și școlari. Vom 
continua cu cercurile de 
gimnastică de întreține
re pentru copii și adulți, 
cu cele de filatelie și 
chitară.

— Noutăți ?

— Anul acesta inten
ționăm să deschidem și 
cursuri de dansuri popu
lare, cultură cinemato
grafică, teatru pentru

tă brigăzi artistice. Poezia 
este altceva.

• ADRIAN CORNEL E
NI ICA, Petroșani: Ală
turăm și noi urările de bi
ne pentru „nea Matei" al 
d umneavoastră.

• VASILE MATEI, Pe
troșani : Pasiunea dum
neavoastră pentru carica
tură și epigramă este fru
moasă. Din păcate, ceea 
ce ne-ați trimis nu întru
nește condițiile de publi
care. Mai. reveniți, even
tual treceți pe la redacție.

• ANONIM, Petroșani: 
Aveți dreptate in legătură 
cu inardvertențcle din 
„Sonetul de duminică" (pu
blicat în numărul din 17 
iulie a.c.). Ne surprinde to
tuși atitudinea dumnea
voastră, care, „împreună" 
cu cîțiva intelectuali" ați 
preferat „celebritatea din 
umbră", adică anonimatul...

ESCU 

copii și adulți, care cre
dem că vor atrage mulți 
pasionați în jurul lor.

— Un loc aparte il o- 
cupă cercurile tehnico- 
aplicative.„

— într-adevăr, față de 
alți ani vom diversifica 
gama cercurilor tehni- 
eo-aplicative, ținînd cont 
de cererile oamenilor 
muncii. Preconizăm des
chiderea cercurilor de 
depanare radio, depanare 
TV, tehnică fotografică, 
cineclub, mecanică-auto 
pentru începători, brode
rie, croitorie, dactilogra- 
fie. Tot în cadrul Univer
sității va continua să fi
ințeze clubul „Femina", 
precum și vechile noas
tre acțiuni „Amfiteatrul 
artelor", „Curierul juri
dic", brigăzile științifi
ce. Această diversitate 
de acțiuni vizează cu
prinderea unui numai cit 
mai mare de oameni ai 
muncii la cursurile noas
tre.

Reconstituire sau fabulație istorică 7
Cînd o evocare istprică 

debutează cu descrierea 
Baniței a Parîngului, Vîl- 
canului etc., interesul ci
titorului din Valea Jiului 
sporește, iată motivul care 
ne-a îndemnat să lecturăm 
cu interes romanul lui 
loan Roman „Cavalerii da- 
nubieni". Pe fondul răz
boaielor dintre daci și ro
mani este țesută o palpi
tantă poveste de „capă și 
spadă", menită să asigure 
osmoza real-mitic, cultul - 
„cavalerului danubian"
sau „trac" stîrnind multe 
și interesante controverse 
între istorici. Reconstitui
rea istorică apelează la e- 
venimente și personaje re
ale (Traian, Decebal, Lon
ginus, Quietus, Călind ro- 
mos etc), consemnate de iz
voarele clasice, dar scriito
rul populează acțiunea și 
cu eroi personali, inven- 
tînd, spre exemplu. un 
nepot al cinstitului sol al 
regelui Burebista, Acor- 
nion. de data aegasta în 
postură de trădător. . Dacă 
pe vremea lui Asachi se 
accepta ideea că Dochia 
moștenește mitic o străbu
nă dacă. loan Roman ră- 
m’ne credincic acestei 
ipoteze depășite, dar nu
mele de Dochia ca și alte
le întilnite în roman nu 
au nimic comun cu ono
mastica traco-dacă Topo
nimele în care se desfă

— Din punct de vedere 
organizatoric ?

— Casa de cultură are 
toate condițiile pentru 
desfășurarea la un nivel 
corespunzător a cursuri
lor. Consiliul științific al 
Universității s-a orientat 
spre crearea unui colec
tiv de lectori și instruc
tori bine pregătiți, per
sonalități cunoscute în 
fiecare domeniu, care 
vor reuși să asigure o 
bună pregătire cursan- 
ților. înscrierile pentru 
cercurile tehnico-aplica- 
tive se fac, pe bază de 
cerere, zilnic, la secreta
riatul nostru, între orele 
8—13 și 17—2D. Adresăm 
comitetelor de sindicat, 
consiliilor orășenești de 
cultură, conducerilor în
treprinderilor precum și 
din unitățile de învăță- 
mînt apelul de a orienta 
doritorii spre cursurile 
noastre și a le crea con
diții de participare.

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

șoară acțiunea sînt con
temporane nouă, iată de 
ce stîrnește nedumerirea 
faptul că celebrul coman
dant maur Lusius Quietus 
are de gînd să cucerească 
Banița (etimonul ban are 
la origine numele unui ca- 
gan avar, desigur ulterior 
istoric), romanii luptă la 
Adamclisi (în turcește în
seamnă biserita omului).

JWJTE DE LECTURA

„CAVALERII

iar Velatos drumețește 
spre Fcldioara (etimon ger
man). Mai grav, alaiul lui 
Traian (98—117 e.n.) ajun
ge la Roma și trece pe 
lîngă termele lui Diocle- 
țian (284—305 e.n.) I? Per
formanță scriitoricească 
rară, la care ar rîvni chiar 
Dante, fiindcă pentru a 
omogeniza timpurile istori
ce, marele florentin a fost 
silit să-și transfere eroii 
în lumea de apoi.

în „Epilogul nibelun- 
gic", aluzie la capodopera 
germană medievală — u- 
nul dintre primele izvoare 
în care sînt semnalați ro
mânii, autorul relatează 
despre niște oameni har

Acum o lună, această 
pagină găzduia o notă 
critică intitulată „Apel la 
solicitudine" care se re
ferea la imposibilitatea 
tinerilor din satul Jieț, 
lucrători la minele Pe- 
trila, Lonea sau la cele 
din Petroșani de a bene
ficia de condiții vie rccre- 
ere în cadrul așezămîn- 
tului lor cultural. „Cine 
de pe raza orașului Pe- 
trila se încumetă să îm
brățișeze entuziasmul și 
pasiunea molipsitoare a- 
le acestor tineri ?“, ne 
întrebam atunci.

Și iată că răspunsul 
n-a întîrziat mult. De 
la tovarășul loan Orza, 
secretai al Comitetului 
orășenesc de partid, am 
aflat că tinerii din Jieț 
s? pot adresa eu toată 
încrederea forurilor cul
turale din oraș pentru a 
li se rezolva doleanțele

în imagine, formația 
de dans modern de Ia 
clubul sindicatelor \ ul 
can, instruită de Rodi- 
ca Cibian.

nici care „scoteau sclipi
rea roșie a metalului și 
strălucirea neagră a pă- 
mîntului trecută prin focul 
veșniciei din și dc sub 
roca dilră", aluzia la ex
ploatarea cărbunelui pro
duce nedumerire, fiindcă 
primele mine de cărbune 
ființează în Valea Jiului 
in cea de-a doua jumătate 
a secolului trecut. Ce se

întîmplă, în viziunea Iui 
loan Roman în „anul 445, 
în luna lui Cireșar, ziua 
a opta" ? Ei. bine, există 
un voievod al valahilor 
Radu, care discută cu fiul 
său Vlad. Descoperire fără 
precedent în istoria noas
tră ! Lăsînd la o parte nu
mele slave ale eroilor, pî- 
nă acum nu am avut ști
ință de existența unei for
mațiuni statale românești, 
in secolul V e.n. Culmea 
ridicolului istoric, evocîud 
o luptă dusă în anul 143 
la Sucidava, Radu voievod 
susține că romanii trecuse
ră Istrul pe podul „cons
truit de Constantin cel 
Mare". Caz imposibil, în- 
trucît cele trei legiuni ro

justificate. Există posi
bilitatea transferării u- 
nor materiale de practi
că culturală de la clubul 
sindicatelor Petrila, din 
școlile orașului și aceas
ta nu durează prea mult. 
Deci, se poate 1

Acest mod, de rezol
vare, prompt și compe
tent, în lumina sarcinilor 
trasate recent de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, lucrătorilor 
din domeniul propagan
dei, credem că merită cu
vinte de laudă și apre
ciere. Pentru că. se știe, 
cultura, crearea unui 
cadru în care oamenii 
să-și desăvârșească per
sonalitatea, nu se fac cu 
hîrțogării și note de co
mandă, ci, înainte de 
toate, cu inima.

B. M1RCESCU

REPERE
(Urmare din pag. f) 

și echității socialiste, în
datorire a tuturor oameni
lor muncii".

o VULCAN. Astă-seară, 
ir. cadrul discotecii, o dis
cuție despre dansul con
temporan și educația - este
tică a tineretului. Mîine, 
la ora 10, în parcul orașu
lui, concert de promenadă 
cu fanfara minerilor. Tot 
mîine. de la ora 13, clubul 
și-a programat o consfă
tuire pe tema „Hărnicia 
și spiritul gospodăresc, 
trăsături definitorii ale 
lucrătorilor din comerțul 
socialist".

• LONEA. Az: la ora 18, 
la club, curier juridic pe 
tema „Drepturile și înda
toririle fundamentale ale 
muncitorilor". Duminiță 
dimineața, la ora 10, la 
Căminul dc nefamiiiști 
al minei Lonea este pro
gramat un colocviu de isto
rie dedicat domnitorului 
Țării Românești, Constan
tin Brîncoveanu.

mane ar fi trebuit să aș
tepte pe malul drept al 
Danubiului mai bine dc 
150 dc ani, pînă va fi du
rată noua construcție. Ca 
și dacii, valahii luptă cu... 
paloșul, dar numele acestei 
arme de luptă vine din 
limba maghiară.

Să fie clar, nu sîntem 
împotriva evocărilor istori
ce, dimpotrivă, educația 
patriotică, mai ales a ti
nerei generații, se desăvâr
șește cultivând pildele de 
eroism ale străbunilor noș
tri. Nu sîntem insă adepții 
trunchierii sau deformării 
faptelor istorice, ai neade
vărului. Or, „Cavalerii da- 
nubicni" se dovedesc o 
ambițioasă, dar nereușita 
pastișe, după celebrul mo
del „Quo vadis". Dorința de 
constituire se confundă to
tuși cu fabulația fără suport 
factologic sau chiar logic. 
Cum redactarea („datorită 
acestui geniu care este 
însăși Deccbal" etc., etc.) 
și corectura suferă grave 
sincope gramaticale, ne 
întrebăm cum a fost lec- 
turat manuscrisul și cum 
de a ieșit de sub teascu
rile tipografiei craiovene 
un asemenea hibrid litera- 
ro-istoric. Mai ales că li
teratura română nu • duce 
lipsă de capodopere în a- 
cest domeniu.

Ion VULPE
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Manifestări peste hotare, 
consacrate 

zilei de 23 August

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și primul ministru 
al Republicii Malta

LA VALLETTA 12 (A-
gerpres). în capitala mal
tezi, La Valletta, a avut 
loc un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Dom Mintoff, pri
mul ministru al Republi
cii Malta.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis primului minis
tru Dom Mintoff un salut 
de. prietenie, împreună cu 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire persona
lii, de prosperitate popo
rului maltez.

Primul ministru al Re
publicii Malta a mulțumit 
călduros pentru mesaj și 
urările primite și a rugat

Agendă energetică și tehnîco-știintifică
• Cele 24 de state mem

bre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) au 
redus consumul de petrol șl 
gaze naturale în primul 
trimestru al anului în curs, 
se arată într-un raport al 
Agenției Internaționale pen
tru Energie, dat publi
cității la Paris. în a- 
ceste țări, consumul a scă
zut cu 7,4 la sută, respec
tiv la 364 milioane tone în 
primele trei luni ale anului 
1983, față de 393 milioane 
în perioada corespunzătoa
re a lui 1982. Această re
ducere se datorează efecte
lor încetinirii creșterii e- 
conomice și folosirii altor 
surse de energie.
• Extracția și punerea 

în valoare a cărbunelui 
în statele ASEAN (Asocia
ția Națiunilor din Asia de 
Sud-Est) pînă în anul 

să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și cele 
mai calde urări de sănăta
te și fericire personală, de 
prosperitate și progres po
porului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
al Republicii Malta a to
varășului Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cursul convorbirii 
care a avut loc au fost 
abordate probleme referi
toare la relațiile dintre 
România și Malta, precum 
și unele probleme interna
ționale.

2000 face obiectul unui stu
diu finanțat de Banca de 
dezvoltare a țărilor mem
bre. Ținînd cont de faptul 
că 25 la sută din resursele 
energetice ale acestui grup 
de țări se bazează pe căr
bune studiul ia în conside
rare necesitățile privind in
frastructura și dezvoltarea 
acestui sector.
• Producția de gaze na

turale a Pakistanului a 
fost, în primele nouă luni 
ale anului financiar 1982— 
1983, de 7 397,2 milioane 
metri cubi, față de 6 833,3 
milioane metri cubi în a- 
ceeași perioadă a anului 
financiar precedent, ceea 
ce înseamnă o creștere de 
8,3 la sută, transmite a- 
gentia pakistaneză de presă 
A.P.P.
• Un nou pas în înțele

gerea mecanismului de de
clanșare și evoluție a can
cerului a fost realizat de 
o echipă de cercetători bri

SOFIA 12 (Agerpres). în 
sala „Sredeț" din capitala 
R.P. Bulgaria a avut loc 
vernisajul unei expoziții 
de pictură contemporană 
românească. Sînt expuse 
lucrări ale unor repre
zentanți de seamă ai arte
lor plastice din țara noas
tră, înfățișînd aspecte din 
realitatea românească, din 
viața și munca poporului 
nostru, legăturile indisolu
bile ale artei contempora
ne cu tradițiile creației 
populare și spiritualitatea 
poporului nostru.

Deschizînd expoziția, A- 
leksandăr Obretenov, mem
bru corespondent al Aca
demiei bulgare de științe, 
a scos în evidență intere
sul deosebit de care se 
bucură cultura și arta ro- 
mâriească în R.P. Bulga
ria.

ROMA 12 (Agerpres). Am
basadorul țării noastre la 
Roma, Ion Constantines- 

tanici, condusă de Mike 
Waterfield, de la Fondul 
imperial de cercetare a 
cancerului, anunță agenția 
U.P.I. Este vorba de o pro
teină care acționează în 
mod normal în organism 
pentru vindecarea rănilor. 
Producerea acestei proteine 
este reglată de un tip de 
gene numite oncogene. Or
ganismul uman are în mod 
obișnuit 15 gene de acest 
fel. Din cauze încă neelu
cidate, în unele situații, ge
nele respective nu sistează 
producerea proteinei, ast
fel îneît ea poate provoca 
mutații în celulele țesu
turilor, în cele ale oaselor, 
ligamentelor și tendoane- 
lor, generînd tumori. Cer
cetările oamenilor de ști
ință britanici se îndreaptă 
acum spre stabilirea exactă 
a tipului de oncogene și a 
situațiilor în care acestea 
nu sistează producerea 
proteinei de regenerare a 
țesuturilor. 

cu, a organizat o conferin
ță de presă, în cursul că
reia a reliefat semnificația 
actului de la 23 August 
1944. Vorbitorul a prezen
tat pe larg marile reali
zări ale poporului român 
în anii construcției socia- 
listev în toate domeniile, 
precum și unele aspecte 
ale politicii externe pro
movate de România, de 
președintele Nicolae 
Ceausescu.

BUENOS AIRES 12 (A- 
gerpres). La ambasada ță
rii noastre din Buenos Ai
res a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia ambasa
dorul român. Ion Tudor, 
a reliefat realizările de 
seamă ale poporului ro
mân în opera de construc
ție a socialismului în pa
tria noastră. Cu acest pri
lej, au fost proiectate fil
me documentare românești.

Cursul dolarului
Joi a continuat să se 

manifeste accentuat tendin
ța de creștere a cursului 
dolarului în raport cu ce
lelalte monede occidentale 
la principalele burse va
lutare. Astfel, la bursa 
din Londra cota dolarului 
a ajuns la un moment dat 
la 8,25 franci francezi și 
2,744 mărci vest-germane, 
la închiderea tranzacți
ilor ea coborînd ușor pînă 
la 8,22 franci și 2,731 mărci 
— niveluri superioare ce
lor de la finele zilei pre
cedente. La valori apro
piate și mareînd aceeași 
tendință de creștere a fost 
cotat ieri dolarul și la 
bursa din New York. Du
pă cum relatează agenția 
France Presse, această e- 
voluție s-a înregistrat în 
pofida faptului că o serie 
de bănci centrale occiden
tale, între care Banca An

gliei și Bundesbank (R.F.G.), 
au intervenit pe piețele 
valutare pentru susține
rea monedelo? din propri
ile lor țări.

De la C. E. C.
Instrument de economisire și plăți „Contul cu

rent personal" pe care Casa de Economii și Consem- 
națiuni îl pune la dispoziția populației, este folosit 
de tot mai mulți depunători.

Avantajul specific al acestui instrument de eco
nomisire este că asigură titularilor efectuarea de 
plăți periodice și ocazionale din cont, fără ca aceștia 
să fie nevoiți să se deplaseze în acest scop la unitatea 
CEC. Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează 
aceste servicii în mod gratuit, acordînd și o dobîndă 
de 3 la sută pe an pentru sumele păstrate în contul 
curent personal.

Depunerile și plățile din contul curent personal 
se pot face în numerar sau prin virament.

Plata în numerar a cecurilor obișnuite se poate 
face de către sucursala sau filiala CEC la care s-a 
deschis contul, precum și o altă unitate CEC — sta
bilită de titular — iar plata în numerar a cecurilor 
din carnetul de cecuri cu sumă limitată se face de 
oricare sucursală, filială sau agenție CEC din țară.

Titularii de conturi pot cere virarea din cont a 
unor sume pentru plăți periodice, în favoarea orga
nizațiilor prestatoare de servicii ca : plata abona
mentelor de telefon, radio și televizor, a chiriei, pre
cum și plăți de impozite și taxe.

Contul curent personal se poate deschide oricărei 
persoane majore la sucursalele și filialele CEC din 
țară.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : B.D. intră în 
acțiune ; Unirea : Nimic 
nou pe frontul de vest, 
I-II.

LONEA : Omul Puma.
ANINOASA : La capă

tul liniei.
VULCAN — Luceafărul:

Viraj periculos.

LUPENI — Cultural :
Sindromul, I-II,

URICANI : Despărți
rea, I-II.

IV

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11,30 Cinci miliarde de 

oameni. Schimbul 
inegal. Documen
tar.

11,55 Să cînte copiii. Pro
gram artistic pio
nieresc.

12.10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă. (I)
18,00 în întîmpinarea a- 

niversării zilei de 
23 August.

18.15 Seria] științific : 
Spre anul 2000.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, 

întrecerea socialis
tă în cinstea marii 
sărbători.

19,20 Actualitatea econo
mică.

19.30 Estrada estivală.
19,40 Teleenciclopedia.
20.10 Film artistic. Șapte 

zile.
21.30 Cu mască... fără 

mască.
22.30 Telejurnal. Sport.
22,45 Invitații Televiziu

nii.

RUGBY Un remarcabil succes
Stiinta, în

Echipa de rugby a stu
denților de la I.M.P. a 
avut o comportare merito
rie în perioada competițio- 
nală, care s-a încheiat de 
curînd. Să recapitulăm: lo
cul IV în campionatul pri
mei divizii, în urma pu
ternicelor cluburi „Steaua", 
„Dinamo", „Farul" ; locul 
III în populara competi
ție „Daciada", și cîștigă- 
toare a „Cupei F.R.R.", 
pentru prima dată în is
toria rugbiului din Valea 
Jiului.

Aceste rezultate frumoa
se sînt departe de a mul
țumi conducerea asociației 
sportive sau pe membrii 
lotului, care se găsesc a- 
cum în febra pregătirii 
noii perioade competițio- 
nale, 1983/1984 cu debutul 
în ziua de 21 august, pe 
terenul din dealul Institu
tului, împotriva cunoscu
tei formații „Știința" 
CEMIN Baia Mare. Așa 
cum ne informează ing. C. 
Budică, antrenorul actual, 
„pregătirile au coincis cu 
începutul lunii iulie, cînd 
lotul lărgit al „Științei" s-a 
deplasat la Costinești, pen-

fata noului♦
tru fortificare, în tabăra 
studențească. întorși în 
Petroșani, între 24—31 iu
lie rugbiștii s-au dedicat 
acomodării la efortul ne
cesar primei divizii. Toate 
exercițiile s-au desfășurat 
în aerul curat și ozonat 
din jurul Petroșanilor, pî
nă spre cabana Rusu. în
tre 1—12 august am făcut 
pregătire fizică generală 
în regim de efort maxim, 
modalitate în care forța, 
rezistența și tehnica indi
viduală vor fi bine puse 
la punct".

Partea finală a perioa
dei de pregătire se va 
desfășura în București, 
unde „Știința" va întîlni, 
între 12—17 august, în 
meciuri de verificare, pe 
„Olimpia" (proaspăt pro
movată), „Steaua", „Spor
tul studențesc" și „Rapid".

— Noutăți ?
— în mare, lotul este 

cel dc anul trecut, adică : 
B can, Ortelecan, P. Do- 
bre, Sandu, Sușinschi, Ga- 
rofil, Drumea. Băloi, I. 
Florentin, C. Ștefan, Pa- 
lamariu. Viciu, Bonea, Chi-

campionat
riac, Catană„. Tulpan, Ma
zăre, Călin, V. Dobre, Me- 
dragoniu, Luca, Dinu, Du- 
mitraș. Am trecut pe listă 
toți jucătorii actuali, deoa
rece la fiecare meci echi
pa se va alcătui în raport 
de forma și valoarea fiecă
rui jucător în parte. A 
plecat Ghiță, iar ca nou
tăți sînt : Năstase Alex, 
sosit de la „Steaua", Ke- 
lemen V. și Al. care sînt 
în vederile noastre de se
lecționare și care vin de la 
„Minerul" Lupeni.

— Perspective ?
— Cîștigarea „Cupei 

F.R.R." ne obligă să ne 
străduim să menținem a- 
cest frumos titlu. Ne pre
gătim intens (cîte zece an
trenamente săptămînal) 
pentru campionat, unde 
atît jucătorii, cît și supor
terii „Științei" simt că a 
sosit momentul să urcăm 
una din treptele podiumu
lui de premiere. Sperăm 
că, avînd sprijinul organe
lor de conducere, să atin- 
gen acest deziderat.

— Vă dorim succes !

loan Dan BĂLAN

In ultimele zile ale lunii trecute s-a desfășurat, 
la Bistrița, finala pe țară a CupeP „Pionierul" la 
handbal, manifestare sportivă cuprinsă in marea coin 
petiție națională „Daciada", rezervată elevilor de 11- 
14 ani. Continuindu-și seria succeselor care au con
firmat valoarea și buna formă sportivă a elevilor, 
echipa Școlii generale nr. 6 din Petroșani, reprezen- 
tind județul Hunedoara, a ocupat locul trei, cistigind 
medalia de bronz. Despre competiție, despre remar
cabilul succes al acestor copii ai Văii Jiului, am so
licitat detalii de la prof. Cornelia Gherman, care a 
condus echipa pînă în etapa finală a concursului.

— Este cea mai bună 
performanță a sportului din 
școlile generale ale județu
lui în ultimii 15 ani. Cu 
acești elevi, care erau în 
clasa a VII 1-a , am mun
cit doi ani, tradiționalul 
concurs de handbal cupa 
„Diamantul negru", orga

nizat în vacanțe in Valea 
Jiului, a stimulat handba
lul din școala noastră. 
Ceea ce consider a fi im
portant în astfel de mani
festări, deci lăsînd inten
ționat la o parte valoarea 
sportului în formarea tine
rei generații, este semnifi
cația educativă a întregii 
întreceri, crearea unei at
mosfere de încredere a a-

al sportului școlar

cestor copii in forțele pro
prii, în pregătirea lor fi
zică, în talentul lor.

— Ce momente de refe
rință pentru activitatea 
dumneavoastră ați reținut 
din competiția recent în
cheiată ?

— în anul școlar care 
s-a încnei-t echipa a sus
ținut 26 de întîlniri, pier- 
zînd doar una. Este o e- 
chipă omogenă : dintr-un 
lot de 11 copii, 7 se aflau 
în clasa a VIII-a C, au 
învățat bine și foarte bine. 
Am reținut multe meciuri 
frumoase, dar cele mai im
portante au fost finala pe 
țară : echipa noastră a 
jucat cu reprezentativele 

județele. Cluj, Argeș și a 
municipiului București, 
pierzînd după o întîlnire 
dramatică — apreciată ea 
fiind cea mai frumoasă Și 
mai palpitantă din turneu 
— doar meciul cu Clujul. 
In finala mică (pentru lo
curile 3-4) ani învins, cu 
12-10, reprezentativa ju
dețului Brașov, S-au remar
cat pionierii Viorel Borbel, 
care a obținut diploma de 
cel mai bun portar al tur
neului. Andrei Anton, ju
cător de cîmp — ambii in- 
trînd de acum m atenția 
federației de specialitate — 
Marian Schiopu, căpitanul 
echipei, de fapt toți cei
lalți copii Toate intîlnirile 
din această competiție îmi 
dau o nouă perspectivă a- 
supra sportului școlar, cele 
mai importante idei des
prinse de mine folosindu-le 
de acum in metodele de 
formare fizică a elevilor, 
modelîndu-le personalita
tea, stimulîndu-lc energia 
pentru a se forma, a se 
împlini în mod armonios.

T. SPATARU

REDACȚIA $1 ADMINISTRApA : Telroșanl, sti. N. Bâlcesco - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (secții).ÎIPARUL t îipogrofio Petroșani, ștr. N. Bâlcescu • 3


