
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

roșu
încheierea Conferinței mondiale 

a Comitetelor naționale 
pentru A. I. T.

ANUL IXL, NR. 10 259 «ÎMBATĂ, 7 SEPTEMBRIE 1985 4 PAC. — 50 BANI

TÂRII.QT MAI MULT CĂRBUNE!

Pe marginea ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Cărbune 
suplimentar, 

venituri 
suplimentare
Recenta ședință a Comi

tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a avut 
loc miercuri, 4 septembrie, 
sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a 
stabilit noi măsuri de în
tărire a răspunderii tutu
ror factorilor de condu
cere din industria extrac
tivă pentru realizarea 
planului, demonstrează în
că o dată marele efort pe 
care îl face partidul nos
tru pentru asigurarea in
dependenței energetice a 
țării. Potrivit prevederi
lor măsurilor recent apro
bate, personalul de con
ducere, tehnic, economic și 
de altă specialitate din 
unitățile industriei ex
tractive care îndeplinește 
planul la producția de 
cărbune, țiței, minereuri 
neferoase va beneficia de 
prime lunare de pînă la 
10 la sută din retribuția 
tarifară, în raport cu pro
centul de depășire reali

zat.

Sing. Remus BECUȘ, 
șef sector I, 
I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Petre Ghiungius, din cadrul brigăzii conduse de 
de muncă cu rezultate bune în 

Foto: O, GHEORGHE
Schimbul minerului

Cezar Butnariu de Ia I.M. Vulcan, o formație 
frontul cărbunelui.

>£

Producții peste plan
Acționînd pentru a da viață măsurilor stabilite 

de recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
colectivele întreprinderilor miniere din Valea Jiu
lui își exprimă prin fapte de muncă hotărîrea de a 
face totul pentru creșterea producției wde cărbune. 
In ziua de 5 septembrie, din abatajele întrefjrjn- 
derilor miniere Aninoasa și Paroșeni au fost extra
se aproape 50 de tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Pe primul loc în întrecere, cu o producție su
plimentară de 1312 tone de cărbune extras în pri
mele cinci zile ale lunii septembrie se situează co
lectivul I.M. Lupeni.

Este demn de remarcat că producțiile suplimen
tare au fost obținute în abatajele dotate cu susți
nere și tăiere mecanizată prin creșterea producti
vității muncii. (V.S.)

CALiTATEA CĂRBUNELUI
| oțdro&ferua de cvHțlu/îță

Prea mari penalizările ca 
să nu fie luate în seamă

La producție mare, din 
păcatev și penalizare ma
re. Așa se întîmplă de 
o bună bucată de vreme 
la mina Lupeni din cauza 
calității slabe a cărbune
lui livrat preparației. Și 
asta, în condițiile în care 
marea majoritate a pro
ducției extrase este trecu
tă prin instalația Trommel- 
concasor, odată cu folo
sirea la întreaga capacita
te a schipurilor. Dar, cu 
toate că aproape 90 la su

tă din producție este tre
cură prin instalația de 
separare, neglijarea pro
blemei calității cărbune
lui la celelalte puncte de 
recepție, respectiv gale
ria de coastă și pilierul, a- 
trage după sine o creștere 
nepermisă a procentului de 
cenușă și, deci, a unor 
penalizări corespunzătoa
re din cauza calității. Da-

Ghcorghc CIIIRVASA

La București s-au înche
iat, vineri, lucrările Confe
rinței mondiale a comitete
lor naționale pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui cu tema : „Tineretul a- 
nului 2000 — Participare, 
Dezvoltare, Pace".

Importanta manifestare 
găzduită de capitala țării 
noastre a reunit delegații 
ale comitetelor naționale 
pentru A.I.T. din 67 de țări 
de pe toate continentele, 
precum și reprezentanți ai 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, ai O.N.U., 
UNESCO, UNCTAD, O.I.M., 
P.N.U.D., ai unor organiza
ții internaționale speciali
zate îu problemele tinere
tului.

Timp de patru zile, par- 
ticipanții au procedat la un 
larg și aprofundat schimb 
de opinii, informații și ex
periență privind înfăptuirea

Vulcanul, mai frumos, mai prosper
Un fapt de necontestat: 

de la un an la altul, Vulca
nul a cunoscut o perma
nentă ascensiune pe verti
cala urbanizării. Moder
ne blocuri de locuințe, cu 
spații comerciale la par
ter, lăcașuri de cultură și 
învățămînt, noul bulevard, 
hala agroalimentară și 
— mai de curînd — com
plexul de alimentație pu
blică sînt dovadă că edilii, 
locuitorii sînt preocupați 
de modul cum arată și 
este gospodărită urbea 
lor.

— Planul valoric la lu
crările efectuate prin con
tribuția'în bani a locuito
rilor este, în acest an, de 
250 mii lei, ne spune to
varășul Vasile Sufletu, se
cretar al consiliului popu
lar al orașului. In prime
le trei trimestre, 150* mii 
lei au fost alocați execu
tării unor lucrări edilitar- 
gospodărești, cum ar fi 
reparații și amenajări de 
trotuare, împrejmuiri, pre
cum și amenajarea noului 
lac de agrement de pe 
Valea Lupșească; tot
aici, amintesc și acțiunile 
gospodărești, de punere la 
punct a unor apartamente 
degradate din microcar-

COLECTIVE FRUNTAȘE
Colectivul S.U.C.T. 

Petroșani și-a confir
mat, recent, fruntașii 
în întrecere pe prime
le 8 luni ale anului. Pe 
primele trei locuri s-au 
situat, colectivele co
loanelor III Lupeni, IV 
Petroșani și I Lupeni. 
La individual, pe pri
mele locuri se află con
ducătorii auto Dumitru 
Băzăvan și Petru Co
bori (coloana Vulcan), 
Anton Kovacs, Andrei 
Novac și Mihai Strau- 
binger (coloana Petro
șani), Viorel Mihăilă, 
Livius Mariș, Wilhelm 
Miclea și Nicolae Mol- 
doveanu de la secția 
utilaje grele. (Vasile 
BELDIE) 

programelor de marcare a 
Anului Internațional al Ti
neretului, adoptarea unor 
politici naționale referitoa
re la viața și activitatea 
tineretului, locul și rolul 
tinerei generații în lumea 
contemporană, contribuția 
pe care tineretul a adus-o 
șl o poate aduce la promo
varea progresului economic 
și social, democrației și pă
cii, la soluționarea proble
melor complexe ale vieții 
internaționale.

In cadrul ședinței de în
chidere, participanții au 
adoptat o Moțiune prin ca
re se exprimă președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cea mai profun
dă gratitudine pentru me
sajul adresat Conferinței, 
iar guvernului și poporului 
român călduroase mulțu
miri pentru condițiile asi

tierul 3 B. Pentru tri
mestrul IV, avem în ve
dere repararea și amena
jarea de noi terenuri de 
joacă pentru copii.

In întîmpinarea 
Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare

In discuția purtată la 
Consiliul popular al ora
șului Vulcan am abor
dat și capitolul referitor 
la munca patriotică a 
locuitorilor. Am reținut că 
planul de 30 milioane de 
lei, prevăzut în 1985, a 
fost deja realizat la 31 au
gust, evenimentul fiind
dedicat aproapiatului Con
gres al consiliilor popur 
lare. Ce s-a înfăptuit în

Investițiile anului 1985

Zile decisive pe șantierul 
noii preparații Livezeni

Conform graficului, la 
finele lunii septembrie se 
prevede pornirea în pro
be tehnologice a liniei de 
preparare în noua prepa- 
rație din Livezeni. Pe 
vastul șantier al viitoarei 
preparații constructorii și 
montorii din brigada 2 Li
vezeni a I.A.C.M.M. Petro
șani se află într-o aprigă 
competiție cu timpul pen
tru a respecta termenele 
de punere în funcțiune a 
obiectivelor de investiții 
de care depinde pornirea 
primei linii de preparare.

In aceste zile, ne-a in
format maistrul Ion Cîr- 
stea, s-au montat culoarele 
pentru benzile transpor
toare dintre sortare și si
lozul de cărbune brut. Ain 
atacat și lucrările de mon
tare a culoarului de benzi 
de la spălătorie, care au 
termen de finalizare 15 

gurate în vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor, 
pentru ospitalitatea de care 
s-aU bucurat cu prilejul re
uniunii de la București. Se 
dă expresie, de asemenea, 
înaltei aprecieri față de ac
tivitatea Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T. și secretariatului 
O.N.U. pentru A.I.T. pentru 
contribuția adusa la pregă
tirea și marcarea Anului 
Internațional al Tineretului 
sub deviza i „Participare 
— Dezvoltare — Pace“.

Delegații la Conferință au 
adoptat o Declarație comu
nă.

In încheierea lucrărilor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele

(Continuare în pag. a 4-a)

cele 189 mii ore de muncă 
patriotică prestate de ce
tățenii orașului ? Plantări 
de arbori și arbuști, re
parații trotuare, șanțuri 
și rigole, punerea la punct 
a 3 trasee turistice, recu
perarea de materii și ma
teriale refolosibile, ca să 
amintim doar cîteva din 
acțiunile la care au răs
puns prezent mii de locu
itori ai orașului.

— Desigur, în tot ceea 
ce înfăptuim și ne propu
nem să facem ne bazăm pe 
participarea nemijlocită a 
oamenilor muncii din oraș, 
în frunte cu deputății, ne 
precizează interlocutorul. 
Avem un sprijin perma
nent din partea deputaților 
— și aici aș aminti cîteva 
nume — Iosif Daminescu,

Gh. OLTEANU

(Conhnuare în pag a 2-a)

septembrie. Instalația de 
evacuare și stocare a 
sterilului a fost predată. 
Multe din echipele noas
tre muncesc în schimburi 
prelungite pentru a fina
liza lucrările ce le-au fost 
încredințate. Merită să 
fie evidențiați constructo
rii din formațiile condu
se de Petru Albu (lăcătuși), 
Grigore Popescu (lăcătuși- 
mohtori), Aurel Cărare 
(electricieni), Constantin 
Știucă (instalatori), care 
zilnic își depășesc sarcini
le de producție".

Un ritm intens de lucru 
am constatat și la lucră
rile din interiorul clădirii 
preparației. Au fost mon
tate mașinile de zetaj și 
centrifugele, iar la insta-

V. STRĂUȚ '

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi apartamente în Lupeni
In orașul Lupeni, constructorii din cadrul bri

găzii 40 a A.C.M. Petroșani au pregătit pentru re
cepție. 69 de apartamente în blocul nr. 2 și 12 a- 
partamente cu confort sporit în ultimul tronson al 
blocului nr. 4, toate situate în zona noului centru 
civic.

In imediata apropiere se desfășoară lucrările de 
construcție la blocurile nr. 1 și nr 3, iar pe strada 
Filimon Sîrbu a început construcția unui bloc cu 
80 garsoniere. La realizarea acestor obiective aduc 
o contribuție deosebită constructorii din formațiile 
conduse de Petru Almaș (dulgheri), Tudor Sandu 
(zidari) șî Tudor Păcuraru (fierari-betoniști).

Pînă la șfîrșitul acestui an în orașul Lupeni vor 
fi predate la cheie 148 de apartamente și cele 80 
noi garsoniere din blocul G1. (V.S.)

Inscripții
Călătorului îi șade bi

ne cu drumul, constată 
și îndeamnă o binecu
noscută zicătoare. Dar îi 
stă, chiar foarte bine, 
și cu comportarea civi
lizată...

Observația ne-o prile
juiește un recent traseu 
pe cărările turistice ale 
împrejurimilor munici
piului, ale locurilor de 
agrement. Nu sînt mulți, 
dar efectele sînt eviden
te, cei care se compor
tă, iertată fie-ne expre-

Drumeție si civilizație
> » >

sia, ca-n codru : hîrtii, 
pungi de plastic, arun
cate pe jos, cioburi de 
sticlă și cutii de conser
ve, de parcă ar fi vor
ba de tomberoane am
bulante și nu de oameni 
îndrăgostiți de natură. 
Locuri pitorești primesc 
astfel înfățișarea dezo
lantă care nu este, une
ori, departe de cea a u- 
nor platforme de rezi
duuri. Mai mult, nepăsa
rea, conjugată cu negli
jența și inconștiența,

prin folosirea focurilor și 
nesupravegherea lor, poa
te duce (și un caz recent 
dovedește că nu e vor
ba de o simplă presupu
nere), la incen
dii păgubitoare, pu- 
nînd în pericol nu numai 
frumusețea muntelui, ci 
și avuția lui.

Desigur, nimeni nu 
pretinde să ne compor
tăm pe cărările muntelui 
ca la o recepție. Dar pu
tem cere o atitudine civi
lizată, de respect față

de natură. Comportarea 
degajată nu înseamnă 
poluarea pitorescului. Nu 
înseamnă pete de urîțe
nie în peisajul care, în 
fond, a contribuit la re- 
ăreerea noastră.

Pe scurt : respectul și 
prețuirea față de natură 
nu trebuie lăsate la poa
lele muntelui. Le stă 
foarte bine și la altitudi
ne 1 Mai mult, sînt chiar 
imperative.

C.T. DIACONU
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ywcANL Prioritar pe agenda Comitetului orășenesc de partid Zile decisive
Activizarea cadrelor tehnice

Pe parcursul acestui an, 
principalele unități minie
re din Uricani s-au con
fruntat cu serioase impe
dimente care au deteriorat 
scăderea ritmului, la ex
tracția cărbunelui. In fa
ța situațiilor create, co
mitetul orășenesc de par
tid. împreună cu cele do
uă comitete de partid de 
la I.M. Uricani și cariera 
Cîmpu lui Neag au în
treprins analize amănun
țite, pe. locuri de muncă și 
tehnologii de lucru, din 
dorința de a v«m. cu toa
te mijloacele muncii po
litice, în sprijinul, colec
tivelor, ■ pentru valorifica
rea cu rezultate cît mai 
bune a capacităților de 
producție.

O primă constatare, fă
cută cu prilejul analizelor, 
se referă la cadrele de 
bază care conduc schimbu
ri și revire. La mina U- 
ricahi, de pildă, o seamă 
de conducători — cum 
sînt loan Busuioceanu, 
loan Costea, Petre Bucu- 
rescu, Izidor Timișan. 
Constantin Drăgan, Con
stantin Iacob și mulți al
ții — acționează cu mul
tă răspundere, pe schim
buri, sau în fruntea unor 

colective, pentru îndepli
nirea sarcinilor politice și 
profesionale. Constatarea 
se referă, în mod obiec
tiv, la faptul că în timp 
ce unii sînt activ impli
cați în soluționarea pro
blemelor tehnologice, al
ții — e adevărat mai pu
țini la număr — se men
țin într-o ipostază care 
nu le face cinste. Pentru 
combaterea stării de au- 
tomulțumire, recent, au 
fost trecuți în producție 
unii maiștri minieri, care 
au desfășurat o activitate 
slabă, necorespunzătoare, 
renunțîndu-se la „aportul" 
lor în conducerea revire- 
lor,

— Avem în atenție să 
întărim permanent exi
gența la nivelul conducăto
rilor locurilor de muncă 
— ne-a declarat Petru Fă
gaș, secretar adjunct al
comitetului orășenesc de 
partid. In mod evident, 
în sprijinul organizațiilor 
de bază, al colectiv'’! or 
vor veni și recentele mă
suri cu privire la stimula
rea cadrelor tehnice, eco
nomice și de altă specia
litate, adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. Concomi
tent cu aplicarea lor, or- 

*ganul orășenesc și comi
tetele de partid din cele 
două unități vor intensifi-

Recrutarea
viitorilor preparatori

Tot din Uricani, consem
năm preocupările organu
lui orășenesc de partid 
consacrate accelerării lu
crărilor la un important 
obiectiv de investiții. Este 
vorba despre viitoarea 
preparație a cărbunelui. 
Colectivul de construc
tori, condus de ing. Eugen 
Sigheti, este puternic mo
bilizat și desfășoară ' o 
activitate susținută, <^xe- 

cutînd lucrări care cer de
ja un grad înalt de speci
alizare. In mod frecvent, 
unul din membrii biroului 
comitetului orășenesc se 
află în mijlocul construc
torilor pentru a găsi solu
ții, cînd se ivesc proble
me aparte, pentru a nu în
trerupe ritmul bun al lu
crărilor. Interlocutorul nos
tru, ne-a vorbit despre 
angajarea activă a for
mațiilor conduse cu mul
tă abnegație de George 
Matei, Dorin Sîngeorzan, 
Octavian Goguță, Cornel 
Dabekzy, care obțin în

ca acțiunile politice, de 
întărire a răspunderii ca
drelor tehnice, pentru
creșterea contribuției 
la ^realizarea planului.

și calificarea

lor

mod frecvent depășirea 
normelor de lucru la con- 
strucții-montaj.

Colectivul de construc
tori acționează, așadar, cu 
toată abnegația pentru 
grăbirea lucrărilor. Vi
itoarea preparație prinde 
contur. Nu peste’ mult timp, 
probele tehnologice vor 
marca înscrierea în cir
cuitul economic a unui o- 
biectiv de mare impor
tanță pentru ramura ex
tractivă. Consemnarea pe 
care o facem se referă la 
viitoarea forță de muncă a 
preparației, pentru asigu
rarea căreia se cer de pe 
acum întreprinse măsuri. 
Un rol important revine, 
în profil teritorial, orga
nului orășenesc de partid, 
consiliului popular care 
trebuie să contribuie efec
tiv, împreună cu factorii 
de resort, la recrutarea și 
calificarea muncitorilor, 
la constituirea unui pu
ternic și stabil colectiv de 
pieparatori. (I.M.)

(Urmare din pag. O

lația de flotație s-au pre
dat 80 la sută din baterii. 
„Singurul motiv de îngri
jorare în legătură cu res
pectarea termenului de 
punere în funcțiune, ne-a 
retalat maistrul Dumitru 
Balea, îl constituie lipsa 
cablurilor electrice, de di
ferite tipodimensiuni, ne
cesare finalizării montaje
lor".

Cot la cot cu montorii, 
în hala viitoarei spălăto
rii, muncesc cu abnegație 
zidarii și betoniștii din
formațiile conduse de
Constantin Nastase și 
Gheorghe Gîrban, care
toarnă și șlefuiesc pardo
seala. In urma lor, geam
gii lui Teodor Stefănuț 
montează geamurile, iar 
în exterior, zidarii din 
echipa lui Andrei Toma 
lucrează la finisarea fața
dei. In primele rînduri ale 
celor mai harnici se află 
si dulgherii lui Gheorghe 
Doca si fierarii-betoni.ști ai 
lui Alexandru Tonciules- 
cu ..oameni de bază ai 
brigăzii nr. 2 din Live- 
zeni“, dună cum ni i-a 
recomandat maistrul prin
cipal Ton Tășcău.

Există, deci, după cum 
am constatat, condiții pen

tru respectarea termenu
lui de punere în funcțiu
ne a instalațiilor în pro
be tehnologice. „In ceea ce 
ne privește, ne-a . spus 
ing. Adrian George, * ad
junctul șefului brigăzii nr. 
2 Livezeni, am stabilit 
toate măsurile pentru a- 
sigurarea unui ritm intens 
de lucru, zi de zi, pentru 
respectarea termenului de 
predarea lucrărilor de 
construcții și montaje con
form graficului. In unele 
puncte se lucrează în 
schimburi prelungite. Au 
fost organizate formații 
care muncesc și noaptea, 
la montaje pe fluxul teh
nologic din spălătoric-flo- 
tație. Singurul motiv de 
îngrijorare îl constituie, 
într-adevăr, asigurarea ca
blurilor electrice".

Zilele care au mai ră
mas pînă la termenul de 
pornire în probe tehnolo
gice a preparației sînt 
decisive. Constructorii 
acționează cu toate forțe
le. cu hărnicie și compe
tență. Dar eforturile lor 
trebuie sprijinite de be
neficiar. prin urgentarea 
aprovizionării cu cabluri
le electrice, fără de '’are 
lucrările de montai nu 
pot fi finalizate.

Prea
(Urmare dm pag. 1)

că in primul semestru si
tuația părea că s-a îmbu
nătățit oarecum la toate 
punctele de recepție, iată 
că în luna iulie ea s-a în
răutățit din nou, nici unul 
dintre punctele de recep
ție nereușind să se înca
dreze în limitele admise de 
plan. De exemplu, la ga
leria de coastă conținutul de 
cenușă este de 50,8 la su
tă, la schip de 46,7 la 
sută (ceva mai aproape de 
plan), iar la pilier de 61,1 
la sută. După cum se ob
servă, conținutul de ce
nușă este destul de ridi
cat, în specia) la puncte
le de recepție galeria de 
coastă și pilier, unde nu 
există posibilitatea trece
rii producției prin insta
lația Trommel-concasor. 
Aici însă există posibilita
tea folosirii instalațiilor 
de claubaj, metodă aproa-

Cărbune
(Urmare din pag 1)

Inginerii, tehnicienii, 
maiștrii din cadrul secto
rului 1 al I.M. Paroșeni, co
lectiv care de peste trei 
ani, lună de lună și-a re
alizat și depășit sarcinile 
de plan, nu vor preocupe- 
ți nici un efort pentru a 
face totul în vederea asi
gurării tuturor condițiilor 
pentru ca minerii, meca
nizatorii din brigăzile lui 

Gavrilă Mesaroș și Vasile 
Cojocaru ce exploatează 
două complexe mecaniza-

mari penalizările
pe jjitată de factorii res
ponsabili de la Lupeni, a- 
firmație argumentata și 
de faptul că instalațiile 
respective nu mai funcți
onează „din cauza lipsei 
de personal *. Dacă luăm in 
calcul adevărul că penali
zările la nivel de între
prindere depășesc lunar 
20 000 tone, iar la instala
ți i de claubaj de suprafa
ță sînt necesari doar doi 
oameni pe schimb, avem 
imaginea exactă a pierde
rilor înregistrate de între
prindere pentru faptul că 
nu se găsesc doi oameni 
pe schimb care să asigu
re funcționarea neîntre
ruptă a acestor instalații..

Dar, se pare că nu per
sonalul constituie cauza 
principală a nefuncțio- 
nării instalațiilor, ci cre
dem că e vorba de o men
talitate încetățenită, cum 
că planul se realizează fă
ră a acorda o atenție deo
sebită problemei calită

suplimentar
le pe stratul 15 cît și ce
lelalte brigăzi de pregătiri 
să trimită spre lumina zi
lei cît mai mult cărbune 
pentru economia naționa
lă, în folosul tuturor. A- 
vem toate condițiile crea
te ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să ne realizăm în 
continuare planul, să mai 
adăugăm la cele peste 
25 000 tone de cărbune ex
trase în plus sarcinilor de 
plan de la începutul anu
lui încă 6 000 de tone, 
cărbune care pentru noi 
toți înseamnă venituri 
suplimentare.

ții cărbunelui. Insă, a- 
nalizind pe sectoare sta
diul realizării sarcinilor 
de plan lunare sau chiar 
la nivel de întreprindere, 
observăm că nivelul nere- 
alizărilor se situează cu 
mult sub nivelul penaliză
rilor din cauza calității. 
Practic, nu există sector 
care să nu aibă penalizări 
lunare cuprinse între 1500 
și 3000 tone de cărbune, 
care în loc să se adauge 
la realizări se scad dato
rită unei lipse de interes 
față de calitatea produc
ției, lipsă care cîntărește 
destul de greu în balanța 
realizâriloi întreprinderii. 
Desigur, condițiile exis
tente la ora actuală la 
mina Lupeni nu exclud in 
totalitate pierderile din 
cauza calității, avem în 
vedere faptul că nu există 
fluxuri separate pentru 
cărbune și steril, dar con
siderăm că dacă la nivelul 
fiecărei brigăzi, al fiecă
rui sector ar exista preo
cupare corespunzătoare 
pentru ridicarea calității 
cărbunelui, aceasta în
tr-adevăr ar crește, cîști- 
gul fiind atît de partea 
întreprinderii cit și al eco
nomiei naționale.

Vulcanul, mai frumos
(Urmare din pagina I)

Ana Giurgiulescu, Emil 
Surdu, Mihai Gudasz,
Gheorghe Dinea, Cornel 
Rusu, Ioan Cucu și Nico- 
lae Dumitraș, care, atunci 
eînd e nevoie, mobilizea
ză cetățenii din circum
scripțiile pe care le re
prezintă, iar rezultatele a- 
cestei chemări se pot ve
dea pretutindeni.

Și locuitorii Vulcanului,

Profira Tufaru și Iuditha Naritza — prelucră
toare fire la I.F.A. „Vîscoz.a" Lupeni — două mun
citoare apreciate pentru calitatea muncii prestate.

început
In magazinele eu raioa

ne specializate în vînza- 
rea rechizitelor școlare au 
intrat peste 2 000 de alfa- 
betare. Pornim de la a- 
ceastă informație comer
cială pentru a ne aminti 
un fapt de repetabilă emo
ție : vor păși, în curînd, 
pragul sălilor de clasă, bo
bocii, elevii din clasa 1. 
Ii vom vedea, pe străzi, 
însoțiți de părinți sau 

ca de altfel toți cetățenii 
municipiului nostru, au 
primit cu viu interes pro
iectul de Lege privind 
autoconducerea, autoges- 
tiunea cconomico-financi- 
ară și autofinanțarea uni
tăților administrativ-teri- 
toriale, văzînd în preve
derile sale căile sigure de 
continuă înfrumusețare a 
localității pe care și-o do
resc pe zi ce trece mai 
frumoasă, mai prosperă.

de drum
bunici, de frații mai mari, 
grăbind spre sunetul clo
poțelului. Sînt cei mai 
mici cetățeni ai munici
piului care, iată, se anga
jează într.-una din cele mai 
frumoase aventuri umane 
— cea a cunoașterii. Și 
se cuvine să-i protejăm, 
să le ajutăm acești pri
mi pași : chiar la propriu, 
cînd se află pe drumul de 
la școală spre casă sau in
vers, la traversarea stră
zilor. Sau, ca părinți și 
învățători, (cîteodată tre
buie să fim și una și al
ta !), îndrumîndu-i cu 
gingășie și răbdare. Să 
ne amintim că și noi am 
fost în clasa întîi. Și să 
avem înțelegerea atît de 
necesară acestei vîrste fi
zice și intelectuale frage
de.

In orice caz, să le urăm 
bun sosit micilor școlari 
în băncile sălilor de cla
să, să le dorim drum bun 
în descifrarea tainelor în
vățăturii. (C.T. DIACONU)

Din dragoste de 
oameni

Fie ploaie, viscol sau 
caniculă maratonul zilnic 
al factorului poștal de la 
Oficiul din Lonea, Gheor
ghe Rotaru, continuă < on- 
traconometru, pentru a 
duce în sectorul său la 
timp ziarele, scrisorile, te
legramele, dar și pensiile.

De mai bine de un de
ceniu și jumătate acest 
poștaș conștiincios bate 
drumurile în lung și lat 
ale sectorului său. Nici
odată nu a zis că „nu mai 
urc pînă acolo, pînă la 
ultima casă dom- pentru o 
scrisoare". Datorită cin
stei, corectitudinii, dar și 
punctualității sale și-a cîș- 
tigat stima oamenilor.

Factorul Gheorghe Ro
taru, după maratonul zil
nic al activității sale, chiar 
dacă , a fost istovit 
a găsit resurse și 
a mers la liceu, unde și-a 
completat studiile. Datori
tă seriozității și conștiin
ciozității sale el îndepli
nește diverse sarcini in or
ganizația de bază a P.C.R. 
și în organizația de sindi
cat din cadrul oficiului 
poștal Lonea. fV. BELDIE)

IN ORAȘUL PETRILA 
* au început lucrările deI construcție la un nou

bloc de garsoniere. Este I vorba de blocul 85 cu 80
de garsoniere și cu ter- 

Imen de predare în ultimul 
trimestru al acestui am

Garsonierele sînt destina
te tinerilor nou încadrați 
în muncă la I.M. Petrila 
și I.M. Lonea. (V.S.)

ANIVERSARE. Cenaclul 
literar „Miner-club 2001“ 
sărbătorește aștăzi doi ani 
de la înființare. Cei ‘ 24
de membri ai clubului, 
muncitori, studenți, ingi
neri, elevi, au realizat în 
acest interval de timp 
numeroase lucrări de anti
cipație științifică găzduite 
și în paginile ziarului 
nostru. In palmaresul 
clubului sînt înscrise lo
cul III la concursul de 
creație de la Surduc (ju
dețul Timiș), și o mențiu
ne la un concurs similar 

din Sibiu, în 1984. Le u- 
răm noi succese I (Al.11.)

PE TRASEUL Petroșani 
— Lonea, în ultimul timp 
autobuzele care pleacă din 
Petroșani nu mai trec 
prin stația „Hermes" pen
tru a prelua călătorii ca
re fac „escală", venind de 
la Aeroport și îndreptîn- 
du-se spre Lonea. Suge
răm celor în drept să 
țină seama de solicitările 
cetățenilor care circulă 
spre Lonea și să reintrodu
că în traseu și stația „Her
mes", acum, cînd lucrările 

de lărgire a Bulevardului 
Republicii in zona podu
lui peste Maleia au fost 
terminate. (V.S.)

AU FOST RELUATE 
lucrările de betonare a 
DN 66 A în zona’orașului 
Uricani. Se acționează în 
ritm susținut pentru utili
zarea la parametri superi
ori a utilajelor moderne 
de betonare astfel îneît 
timpul prielnic să fie 
folosit din plin. (T.M.)

REPARAȚII. Valoarea 
totală a lucrărilor de re
parații capitale, executate 
la școlile din municipiu 

se cifrează, în acest an, la 
peste 540 U00 de lei. Echi
pele specializate ale 
I.G.C.L. au reparat aco
perișurile acestor edifi
cii, au înlocuit instalații 
sanitare și electrice, au 
făcut zugrăveli de interi
oare și fațade — în așa 
fel îneît deschiderea nou
lui an de învățămînt să 
găsească localurile așa 
cum se cuvine. (S.B.)

INIȚIATIVA. S-a luat 
hotărîrea să se confecțio
neze recipienți pentru re
cuperarea deșeurilor din

hîrtie, recipienți care vor \ 
fi amplasați pe scările 
blocurilor de locuințe. O 
inițiativă lăudabilă a con- I
siliuiui popular și asocia- , 
țiilor de locatari, a cărei 
materializare va fi, fără 
îndoială, eficientă în ce 
privește folosirea materi
alelor recuperabile. (S.B.)

Rubrică realizată de
v. stRAuț

I
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TEATRUL — o permanență a culturii minerilor
Fiecare septembrie în

seamnă deschiderea unei 
noi stagiuni a instituți
ilor noastre profesionis
te de cultură. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" nu fa
ce excepție, pregătin- 
du-se intens pentru a- 
cest eveniment cultural 
major. Este, într-un fel 
impropriu spus ' „deschi
dere de stagiune", întru- 
cît pînă la data de 15 
septembrie, dată cînd se 
estimează că va avea loc 
premiera piesei „Omul cu 
mîrțdaga" de Gheorghe 
Ciprian, marcîndu-se 
astfel noua stagiune, in- 
terpreții și corpul teh
nic nu stau. Se joacă în 
continuare, se joacă 
spectacole bune, pentru 
toți iubitorii de teatru, 
deși, datorită unor difi
cultăți de distribuție, a 
fost reluat un repertoriu 
mult prea des jucat, ceea 
ce atrage un număr mic 
de spectatori.

Iată de ce, pe lîngă 
montarea unor noi lu
crări dramatice, condu
cerea artistică a teatru
lui are obligația de a 
lua urgent măsuri pen
tru completarea distri
buțiilor acolo unde au 
apărut, ca urmare a unor 
plecări, golurile. Ne
gîndim la „Act Venetian", 
jucată doar de cîteva ori, 
la „Clopotele", la „Som
noroasa aventură", la pie

sele pentru copii și chiar 
la „Variațiuni pe tema 
dragostei", lucrări dra
matice care, fără îndo
ială, se cer a fi reluate 
și în noua stagiune.

Teatrul nostru a pri
mit în acest an noi forțe 
artistice prin repartiza
rea unor tineri-absol-

Avanpremieră 
la noua stagiune

venți ai institutelor de 
specialitate. Este vorba 
de actorii Gabriela Be- 
lu și ÎSJicolae Vîrtan, ab
solvenți ai institutului din 
Tg. Mureș, de regizorul 
Radu Băieșu și scenogra
ful Adrian Tatu, absol
venți ai I.A.T.C. Publicul 
așteaptă mult de la ti
neri, așteaptă mai ales 
un suflu nou, un anume 
entuziasm care să dea 
freamăt artistic fiecărei 
replici rostite pe scenă.

Există o tradiție de 
peste 35 de ani a acestei 
instituții, există un pre
stigiu al ei la care ar 
trebui să se țină mult 
măi mult. Posibilități ar
tistice există și este bine 
că le avem. Dacă totdea

una s-ar adăuga și am
biția necesară, îndeosebi 
din partea tinerilor, de
sigur că nu am mai ve
dea săli goale pe jumă
tate. Există un cerc vi
cios: cînd vezi de pe sce
nă o sală cu multe „go
luri", fără îndoială că 
jocul actorului suferă, 
apare uneori dezolarea, 
chiar blazarea, în același 
timp acest sentiment, pe 
care spectacolul îl per
cepe, golește și mai mult 
sala. Și, curios, în stagi
unea trecută unii dintre 
tineri au arătat o anu
mită apatie. Dacă în sală 
sînt 30 de oameni, dj_n 
respect pentru ei, cei 
care vin la teatru, dar 
și din respect pentru pro
priul act creator, pen
tru propria muncă, tre
buie jucat la fel de bine 
ca și cînd ar fi 500, dacă 
nu chiar mai bine, pen
tru a atrage noi specta
tori.

Marele George EneScu 
a dat și recitaluri în fața 
a 15 spectatori și a cîntat 
de o manieră inegalabi
lă. '

Așteptăm cu viu inte
res premierele și reluări
le acestei stagiuni.

H. ALEXANDRESCU

Cercul de artă plasti
că din cadrul clubului mun
citoresc Lupeni, a sărbăto
rit, în această perioadă, 
trei decenii de activitate, 
aniversare onorată prin ex
poziții de pictură și artă 
grafică dedicate Zilei Mi
nerului și Zilei Eliberării 
patriei. La manifestări au 
fost prezenți- și membrii

Jubileu onorat
de odinioară ai cercului, 
între care se numără 20 
de artiști profesioniști și 
profesori de specialitate, 
în vreme ce generațiile noi 
au participat, în luna tre
cută, la cea de-a cincea e- 
diție a taberei de creație 
de la Cîmpu lui Neag, Du
pă cum ne informează a- 
nimatorul acestui cerc, în
că de la înființarea sa, 
cunoscutul grafician și 
pictor profesionist Iosif 
Tellmann, în această pe
rioadă se fac pregătiri in
tense pentru vernisajul u- 
nei noi expoziții la sediul 
clubului, care va,cuprinde 
lucrări avînd ca tematică 
predilectă peisajul și chi
pul minerului din Vale.

Desen de Radu IAȚCU.

Concurs de creație
După cum ne informea

ză Consiliul Județean de 
Cultura și Educație Soci
alistă Hunedoara, in pe
rioada 3—4 octombrie la 
Deva va avea loc a Il-a 
ediție a concursului in- 
terjudețean de poezie „O- 
vid Densușianu".

Concursul — deschis 
membrilor cercurilor și 
cenaclurilor literare, tu
turor creatorilor de poe
zie care nu sînt membri ai 
Uniunii Scriitorilor și nu 
au publicate volume de 
versufi — își propune des
coperirea și stimularea de 
noi și autentice talente, 
promovarea unei poezii 
inspirate din trecutul is
toric, marile transformări 
ale anilor socialismului.

Se acordă 18 premii.
Lucrările purtînd un 

motto, vor fi expediate în 
plic pe adresa C.J.C.E.S. 
Hunedoara, Bulevardul Dr. 
Petru Groza nr. 35, Deva, 
cod 2700, cu mențiunea 
„Pentru concurs". In ace
lași plic va fi introdus un 
alt plic închis, purtînd a- 
celași motto, în interiorul 
căruia expeditorul va scrie 
numele și prenumele auto
rului, ocupația, adresa, de
numirea cercului (cena
clului) și o scurtă prezen
tare a sa (debut, reviste în 
care a publicat, premii ob 
ținute).

Termenul de trimite: ea 
lucrărilor este de 15 sep
tembrie n.e.

Horia DOBROGEANU

Bucuria dansului, frenezia pașilor, unduirea lor 
plină de grație — iată ce înseamnă, pentru privi
tor lucrarea „Dansul fetelor" — gravură în lemn 
aparținînd animatorului artelor plastice din Lu
peni, artistul plastic profesionist Iosif Tellmann. Sînt 
păstrate astfel, spre a ne îneînta privirea, nestema
te ale folclorului, adevărate mărturii ale creației 
multimilenare românești. (A.H.)

întîlnire cu cîntecul popular
De curîud iubitorii fol

clorului muzical din Uri- 
cani au avut prilejul să 
aplaude doi mesageri de 
frunte ai cîntecului care, 
împreună cu ansamblul 
folcloric „Doina Gorjului", 
au prezentat un spectacol 
pe scena clubului sindi
catelor. Este vorba de Ilea
na Ciuculete și Maria Dra- 
gomiroiu. După spectacol 
am solicitat celor două in
terprete cîteva cuvinte.

— Cum găsiți această 
nouă întîlnire cu specta
torii din Uricarii ?

I. Ciuculete — Am gă
sit un public cald, receptiv, 
iubitor de folclor. ' Deși vin 
după un turneu prin țară 
cu un alt ansamblu, nu 
am putut să nu răspund 
acestei invitații.

M. Dragomiroiu — Pen
tru mine spectacolul de 
la Uricani este o premie
ră și pot spune că am ră
mas plăcut surprinsă de 
atenția cu care am fost 
înconjurată de publicul 
prezent în sală.

— Emisiunile de Radio 
și Televiziune, discurile

„Electrecord" au dus fai
ma cîntecului dv. mai ales 
prin originalitatea lor.

I.C. — Consider că ori
ginalitatea repertoriului 
trebuie să definească per
sonalitatea unui interpret. 
Iar autenticitatea transmi
terii unui cîntec popular 
ți-o dă după părerea mea 
legătura trainică cu pă- 
mîntul natal, cu zestrea 
folclorică din zona în care 
ai copilărit.

M.D. — Prin lîntecele 
mele mă simt mai aproape 
de sufletul spectatorului, 
al celor care iubesc muzi
ca în general.

— Proiecte ?
I.C. — Pregătesc un nou 

disc care sper să apară în 
luna (noiembrie.

M.D. — Am cules pie
se pentru un nou disc l.p. 
pe care-1 aștept la sfîrșitul 
anului sau începutul anu
lui viitor.

Interviu consemnat de 
FI. BF.JAN, 
corespondent

f

Experiența socială de
monstrează că, în unele 
cazuri, la baza unei in
fracțiuni sociale nu stă 
întotdeauna premeditarea, 
aparente minore abdicări 
de la sentimentul de res
ponsabilitate ori neglijen
țe, perpetuate, neeradica
te, au un efect nefast asu
pra conduitei morale. 
Pentru a preveni astfel 
de derobări de la drumul 
cinstei se manifestă ro
lul controlului și auto
controlului social; îngă
duința, formalismul sau 
chiar trecerea cu vederea 
a unor aspecte neconfor
me "ti legea creează însă 

.cadrul propice apariției u- 
nor fenomene antisociale. 
Un exemplu concret în 
acest sens este cazul fos- 
tului factor poștal Ana 
Preda din Petroșani. Prin- 
tr-o adresă a Oficiului Mu
nicipal de Poștă și Teleco
municații, expediată la 
22 martie 1985, se sesizea
ză forul superior că lucră- 
toarea poștală amintita a 
achitat, cu bună știință,

Opinia publică - pavăză a legalității !
dreptul de pensie altei 
persoane decit titularului 
indicat, propunîndu-se 
sancționarea vinovatei eu 
diminuarea retribuției, cu 
10 procente, pe trei luni. 
Cum reacționează Ana Pre
da ? Nemulțumită, își dă 
demisia.

La puțină vreme după 
această întîmplare, mai 
mulți cetățeni din cartie
rul Aeroport au sesizat o- 
ficiul poștal și noul fac
tor că nu primesc abona
mentele la presă. In fața 
acestei situații, Ana Pre
da prezintă un tabel de 
abonați și achită retroac
tiv 2720 lei, dar fapta ei 
intra sub incidența legii. 
Delapidarea din gestiune 
nu s-ar fi petrecut dacă 
abonații ar fi solicitat 
chitanțele cu regim spe
cial, care se eliberează cu 
acest prilej; de încrederea 
lor a abuzat funcționara 

publică, motivele invoca
te, „cusute cu ață albă", 
nu au darul să facă lu
mină în ceea ce privește 
nevinovăția sa.

Tot mizînd pe încrede

ANCHETA NOASTRĂ

rea oamenilor, lucrătoa-
rea comercială Eva Cre- 
țu, de la chioșcul nr. 310 
a-1 I.U.S.A. și A.P. Petro
șani, a „uitat" să afișeze 
unele prețuri, nu cântă
rea marfa sub privirea cli- 
enților, mai mult chiar 
dosea anumite fîroduse 
solicitate, pe care le vin
dea preferențial. Intenția 
de căpătuire, prin mij
loace ilicite, a devenit re
alitate și pentru faptul că 
unitatea nu a fost contro
lată de reprezentanții în
treprinderii, ori acest con

trol s-a desfășurat formal. 
Astfel, în acest chioșc am
plasat intr-o unitate in
dustrială din Iscroni, s-a 
vînduț pîine semialbă...

„dospită" la preț cu 1,25 
lei/bueată, cașul dietetic 
sporea la 10 kg eu mai 
bine de 4, diferența de 
preț. la brînza telemea de 
vacă era de 4 lei/kg. In
tr-o perioadă scurtă, a- 
buzînd, creîndu-se plusuri 
prin mijloace , frauduloa
se s-au delapidat 3 898 lei 
și dacă-s-ar fi manifestat 
aceeași „exigență" din par
tea celor care trebuiau 
s-o controleze pe gestio
nara amintită, cine știe 
cît ar fi durat calea infrac

țiunilor, desigur eu efecte 
mult mai grave pentru vi
novată. Din fericire, a ac
ționat eu promptitudine 
opinia publică, atitudinea 
oamenilor muncii a fost 
intransigentă față de cea 
care a încercat să insele 
încrederea cu care fusese 
învestită; la sesizarea u- 
nor oameni ai muncii, lu
crătorii de miliție au în
treprins cercetările de ri
goare. Opinia publică și-a 
exercitat în fapt dreptul, 
dar și obligația de a con
tribui la eradicarea ma
nifestărilor antisociale, 
mai mult chiar nu s-a 
lăsat influențată de argu
mente pseudomiloase, de 
tipul „a greșit, săraca", „nu 
și-a dat seama" etc; 14 
oameni ai muncii au de
pus mărturie, convinși că 
cel căruia Use. încredințea

ză spre gestiune valori 
materiale și bănești trebu
ie să-și facă datoria în 
mod cinstit, nu să elude
ze normele comerțului ci
vilizat.

Relatarea privind cele 
două întîmplări, aparent 
banale, nu are darul să 
facă publicitate aspecte
lor antisociale, dimpotri
vă să trezească sentimen
tul de responsabilitate tu
turor cetățenilor aflați în 
fața unor aspecte în fla
grant contrast cu legalita
tea. Nu numai organele 
îndrituite (de control fi
nanciar, miliție, judecă
torie etc) au sarcina de a 
preveni și combate mani
festările antisociale, în 
Această amplă acțiune de 
limpezire a climatului 
nostru social trebuie să-și 
aducă contribuția, cu con
secvență, de cîte ori este 
nevoie, fiecare cetățean 
sau colectiv de muncă.

Ion VULPE
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încheierea Conferinței mondiale a Agendă energetică
Comitetelor naționale pentru

(Urmare din pag. I)

ț tineretului, președintele 
. Conferinței, care a spus : 
i... îmi face o deosebită plă- 
! cere ca acum, la încheierea 
i Conferinței Mondiale a co- 
Imitetelor naționale pentru 
t Anul Internațional al Tine- 
[tetului, să evoc caracterul 
i de lucru în care s-au des
fășurat lucrările. Amplul 
■Chimb de opinii și infor
mații efectuat cu prilejul 
Conferinței a reușit să pu
nă în lumină un bogat fond 
de experiențe, acțiuni și 
politici naționale dedicate 
îmbunătățirii statutului și 
condiției tineretului, spori
rii participării sale respon
sabile la modelarea prezen
tului' și viitorului de pace 
și progres ale lumii.

Putem afirma, cu fireas

că satisfacție, că proclama
rea Anului Internațional al 
Tineretului s-a bucurat de 
un amplu ecou pe toate 
meridianele globului, că s-a 
realizat deja o accentuată 
sensibilizare a opiniei pu
blice în legătură cu opțiu
nile, interesele și aspirațiile 
fundamentale ale tineretu
lui.

Asigurarea continuității 
preocupărilor față de tine
ret este astăzi sinonimă cu 
înalta răspundere față de 
destinele viitoare ale omeni
rii.

Tineretul este vital inte
resat să acționeze, alături 
de popoare, de forțele îna
intate de pretutindeni, pen
tru soluționarea probleme-, 
lor majore ce confruntă 
astăzi omenirea, să partici
pe conștient la făurirea pro

priului său viitor.
încetarea cursei înarmă

rilor, trecerea la dezarma
re, în primul rînd la dezar
mare nucleară, lichidarea 
flagelului subdezvoltării și 
edificarea noii ordini econo
mice mondiale, democrati
zarea vieții internaționale, 
realizarea unei lumi a pă
cii, colaborării și progresu
lui reprezintă teme priori
tare ale amplei mobilizări 
.a tineretului contemporan, 
a organizațiilor sale de di
ferite orientări politice, fi
losofice sau religioase, în 
numele unui viitor pașnic 
și prosper. Asocierea ple
nară a tineretului la efor
turile de înfăptuirea a no- 
bilelpr idealuri ale întregii 
umanități se constituie în- 
tr-un important domeniu de 
preocupare a guvernelor, a

A. I. T.
organizațiilor guvernamen
tale și neguvernamentale, 
la nivel național, regional 
și internațional, atît în pe
rioada pregătitoare și de 
marcare propriu-zisă, cît și 
după încheierea calendaris
tică a Anului Internațional 
al Tineretului.

In încheiere vorbitorul a 
spus :

îmi exprim convingerea 
că aceasta va marca o în
semnată contribuție la sti
mularea ansamblului efor
turilor depuse la cele mai 
diferite niveluri —• local, 
național, regional și inter
național — pentru a face 
din Anul Internațional al 
Tineretului un moment 
semnificativ cu ample per
spective, în concordanță cu 
așteptările și interesele vi
tale ale tinerei generații.

ACTUALITATEA ÎN LU/MF
O nouă expresie a interesului deosebit față de 
personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu

Apariția la Atena a volumului „România azi"
ATENA 6 (Agerpres). — 

Interesul deosebit al opi
niei publice internaționale 
față de România socialistă, 
față de personalitatea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și-a găsit o no
uă ilustrare în apariția, la 
Atena, a volumului „Româ
nia azi” în limba engleză.

Un amplu capitol al lu
crării este consacrat perso
nalității secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Nicolae Ceaușescu — se 
arată în volum — este un 
militant și gînditor politic 
remarcabil, a cărui activi
tate este bazată pe aprecie
rea revoluționară a celor 
mai bune tradiții ale gîn- 
dil'ii sociale și politice ro
mâne, pe o cunoaștere 
profundă a realităților Ro
mâniei și a posibilităților 

' ță rii de a realiza' progrese, 
pe urmărirea atentă și per
manentă a evoluției sociale; 
astfel, Nicolae Cehușescu 
are un rol decisiv în ela
borarea politicii interne și 
externe a României și a 
programului complex de e-

dificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

In același timp, președin
tele Nicolae Ceaușescu de
pune eforturi remarcabile 
în direcția rezolvării mari
lor probleme politice și so
ciale ale lumii contempora
ne. Activitatea sa teoretică, 
viziunea sa politică relie
fează o personalitate pu
ternică, o gîndire originală, 
opusă imobilismului și dog
matismului, deosebit de re
ceptivă față de nou.

Prin profunda analiză și 
puterea de sintetizare și 
generalizare, gîndirea soci- 
al-politică, întreaga activi
tate teoretică și practică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o con
tribuție valoroasă la îm
bogățirea experienței teore
tice și practice a construc
ției socialismului.

Volumul pune în evidență 
marile realizări obținute de 
poporul român în toate do
meniile vieții economițo- 
sociale, îndeosebi în perioa
da de după Congresul al 
IX-lea al partidului, de 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destine
le națiunii noastre socialis
te.

Un important capitol al 
lucrării este consacrat pre
zentării istoriei României, 
fiind reliefate permanența 
și continuitatea poporului 
nostru în spațiul carpato- 
dunărean. „Poporul româh 
— se arată în lucrare — a 
păstrat totdeauna vie con
știința originii sale latine 
și a unității social-econo- 
mice și cultural-spirituale”.

In paginile cărții este 
prezentată lupta dusă de 
partid de-a lungul anilor 
pentru apărarea drepturi
lor clasei muncitoare, pen
tru transformarea revoluțio
nară a societății românești.

Totodată, sînt evocate pa
gini ale mișcării de rezis
tență antifascistă, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român, pentru întoar
cerea armelor împotriva 
Germaniei fasciste. Trăsă
turile definitorii ale politi
cii externe românești, ca
pitol special, subliniindu- 
se că „Obiectivul strategic 
al politicii externe a Ro
mâniei este crearea în Bal
cani, în Europa și în lume 
a unei structuri a păcii, 
înțelegerii și cooperării”.

PE SCURT
SUB AUSPICIILE Organi

zației Unității Africane 
(O.U.A.), în localitatea tan- 
zaniană Arusha se desfășoa
ră lucrările unei reuniuni 
consacrate instituirii unei co. 
munități economice in Afri
ca, în anul 2000. Pe ordinea 
de zi a reuniunii figurează 
examinarea viitoarelor sarcini 
ale comunității economice 
africane, preconizată în Actul 
final de la Lagos, adoptat de 
prima conferință economică 
la nivel înalt a O.U.A., din 
1980.

STATELE UNITE, Japonia și 
Republica Panama au căzut 
de acord să elaboreze un 
studiu privind lărgirea Cana
lului Panama sau construirea 
unei noi căi de acces inter- 
oceanice — informează agen
ția Prensa Latina, citind zia
rul „The New York Times". 
Realizarea acestui studiu va 
fi eșalonată pe o perioadă 
de patru ani începînd din 
1986.

OFICIALITĂȚILE italiene au 
lansat operațiunea denumită 
„stadioane sigure", care pre
vede ca, începînd de la 1 
ianuarie 1986, toate marile 
terenuri sportive destinate 
fotbalului să fie dotate cu 
stații de televiziune cu circuit 
închis în vederea urmăririi 
spectatorilor, spre a descura 
ja actele de huliganism — 
informează agenția ANSA.

BELGRAD (Agerpres). — 
In efortul de utilizare pe 
scară largă a cărbunelui în 
producția de energie e- 
lectrică, în localitatea iu
goslavă Sienița va fi con
struită o nouă centrală 
termoelectrică. După cum 
precizează agenția Taniug, 
șantierul noului obiectiv e- 
nergetic, de 210 MW, va 
fi deschis în curînd.

Materia primă necesa
ră va fi furnizată de mi
nele din Stavali, în curs 
de construcție, care vor 
livră anual 1 300 000 tone 
cărbune, din care circa un 
milion de tone vor fi uti
lizate de centrala mențio
nată. Rezervele de .cărbu
ne de la Stavali sînt esti
mate la 200 milioane tone.

KINSHASA (Agerpres). 
— Societatea petrolieră a 
Zairului (ZAIREP), care 
își are sediul în localita
tea Muanda, intenționează 
să-și sporească extracția 
anuală la 3 400 000 barili, 
în 1985, față de 1 822 576 
barili anul trecut. Pentru 
atingerea acestui obiec
tiv, transmite agenția 
MAP, „ZAIREP" vizează 
o intensificare a forajelor 
în cele cinci cîmpuri pe
trolifere aflate în exploa
tare. Două dintre acesta, 
Tshiende și Kinkoni, fur
nizează peste 1 400 dc ba
rili pe zi. Este avută, de 
asemenea, în vedere des
chiderea unor noi puțuri 
extractive, pe lîngă cele 
80 aflate în prezent în 
exploatare.

In prezent, Zairul reali
zează o producție zilnică

de 10 000 barili de petrol 
brut.

☆
BRASILIA (Agerpres).

— Eforturile depuse pen
tru înfăptuirea „Planului 
proalcool", lansat în Bra
zilia în 1975, au fost în
cununate cu succese nota
bile. Astfel, după cum in
formează revista „Petrole 
Informations", 70 la sută 
dintre vehiculele noi bra
ziliene utilizează drept 
carburant alcoolul hidra- 
tant, produs din trestia de 
zahăr, iar celelate auto
vehicule funcționează cu 
amestec de benzină (80 la 
sută) și alcool (20 la sută).

Efectul pozitiv al acestei 
măsuri asupra balanței e- 
nergetice a țării constă în 
aceea că ponderea petro
lului a scăzut la circa 30 
la sută, față de 45 la sută 
în 1975. Se prevede ca, în 
acest an, producția de al
cool să atingă 10,7 mili
oane tone.

4S1
ISLAMABAD. (Agerpres)

— O serie de noi obiective 
pentru extinderea bazei e- 
nergetice sînt în prezent 
în construcție în Pakistan. 
Intre acestea figurează un 
grup energetic cu o putere 
instalată de 1 060 megawați, 
lucrările urmînd a fi în
cheiate în actualul an fi
nanciar 1985—1986, infor
mează agenția China Nouă.

Pakistanul produce în 
prezent 4 339 megawați e- 
nergie electrică, din care 
2 897 megawați sînt obți
nuți de la centralele hidro
electrice, iar 1 442 de la 
centrale geotermice.

TOT DESPRE 
ALCOOL

Săptămînă de săptă- 
mînă, în această rubri
că reamintim condu

FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aventuri în Ma
rea Nordului; Unirea: 
Fapt divers; Parîngul: 
Fata care vinde flori.

LONEA: Rămășagul.
ANINOASA: Avertis

mentul, I—II.
VULCAN: Adela.
LUPENI: Sandokan, ti

grul Malayeziei.
URICANI: Kramer

contra Kramer.

de circulație, eare a i
fost evitat în ultimul i 
moment. De acum con- i
ducătorului amintit i-a =
fost acordat timp pen- ;
tru reîmprospătarea cu- |
nostintelor teoretice i

*- ' 3
privind conducerea au- i
tovehiculelor pe dru- j 
murile publice.

MAXI TAXI
fi

Unii conducători auto ț
3 profesioniști și-au fa- 3 

cut un obicei ca vineri | 
dimineața să vină în | 
piața agroalimentară a | 
orașului Petroșani cu ; 
mijloace de transport 
proprietate de stat pen- I 
tru a-și face aprovizio
narea. In această si- j 
tuație s-au aflat ieri 
dimineață conducăto
rii auto de pe autovehi
culele înmatriculate cu 
numerele 31 HD 6165, 
31 IID 7829, 21 IID 2099, 
31 HD 8276 (de la Auto
baza de transport 
C.M.V.J.), 31 IID 6578
(A.U.T.L.), 41 BV 829 
(I.U.G.T.C. Brașov) și 

37 B 3592 (I.U.C.C.F.
București, lot Petroșani).

☆

Duminică, 8 septem
brie a.c., au drept de 
circulație autoturisme
le proprietate persona
lă înmatriculate sub 
număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului cir1- 
culație al Miliției mu

nicipiului Petroșani

cătorilor auto despre 
consecințele condu
cerii autovehiculelor pe 
drumurile publice sub 
influența alcoolului. 
Majoritatea conducăto
rilor auto amatori și 
profesioniști au înțe
les că legea nu iartă pe 
cei care se încumetă să 
plece la drum după ce 
s-au înfruptat din „li
coarea lui Baclius". Din 
păcate mai sînt unii
conducători auto care 
sfidează legea. In a- 
ceastă săptămînă au
fost depistați de agenții 
de circulație următo
rii conducători auto :populare ; Gala de

senului animat; „Al
bă ca zăpada"; Șah; 
Moment poetic ; In 
pregătirea forumu
lui consiliilor popu
lare. înaltă respon
sabilitate cetățeneas
că. Reportaj ;. Tele- 
sport : Seleețiuni din 
Concursul de inter
pretare și creație de 
muzică ușoară ro
mânească Mamaia 
’85.
Phenian ’85 (c). 
Săptămîna politică. 
Telejurnal.
Magistralele Epocii 
Ceaușescu (c) Repor
taj- • J -
Teleencicloped ia. 
Seleețiuni din Gala 
concursului de in
terpretare și crea
ție de muzică ușoa
ră românească „Ma
maia ’85“ (c).
Film artistic 
„Cursa n-a fost 
bandonată”. 
Telejurnal.

Pentru executarea lucrărilor de remedierea 
defectului de pe conducta principală de aduc- 
țiune 0 600 mm de la Taia, I.G.C-L. Petro
șani anunță restricții in distribuirea apei po
tabile in ziua de 8 septembrie 1985, cînd fur
nizarea apei în zona Nord și cartier Carpați 
din Petroșani se va face între orele 5—8 și 
13—15.

Marian Dimian (3 IID 
34Î4). Samuil Kulcsar 

(3 HD 4964), Marian Du- 
ța (2 IID 1125), Tibcriu 
Biro (1 IID 8451), Cos- 
tică Manea (2 HD 3086) 
și, de ce nu, Și un 
profesionist, Francisc 
Iosif Kiss (31 SJ 2234).
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Toți .aceștia au fost 
sancționați cu 500 lei 
amendă și permisele re
ținute în vederea sus
pendării.

GRABA STRICĂ.»
întreprinderea minieră

Anînoasa
organizează concurs pentru ocuparea a do

uă posturi de adjunct șef sector producție și un 
post de șef sector electromecanic.

Condițiile vor fi cele prevăzute de Legea 
57/1974 și Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în data de 25 sep
tembrie 1985, la I.M. Aninoasa. Informații su
plimentare la biroul OPIR, telefon 43616.

Grăbindu-se, Grigo
ri Hodor, r îndurător 
auto la U M.T.C.F. De
va pe autovehicolul 
31 HD 8582, a uitat se 
pare că depășirea este 

: interzisă în vîrfurile de 
i pantă cu vizibilitate re

dusă sub 50 de metri.
! Graba lui putea să du

că la un grav accident 
î.....................................  -

mo-
în

N.R. 
dificări 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice 
Hunedoara.

Eventualele 
intervenite

Județene

TV.

19,35
20,00

20,50

13,00
13,05

Telex.
La sfîrșit 
mînă (c) i

de săptă-
Melodii-.22.15

(c)
a-
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