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Pitorească imagine citadină din orașul Vulcan.Revenim la ancheta de la început de an
Azi. răspund cadre de conducere de la I.M. Vulcan Post fix la U. E. Paroșeni

1. Ing. IOSIF BO
CAN, directorul în
treprinderii; 2. AR- 
PAD CRIȘAN, pre
ședintele consiliu
lui oamenilor muncii; 
3. ILIE DIACONU, 
președintele comite
tului de sindicat.

REAMINTIM din afirmațiile făcute în 
luna ianuarie 1985 :

Ing. fosil Bocan: „Referitor la condițiile create 
pentru asigurarea posibilităților de îndeplinire in
tegrală a prevederilor de plan vreau să vă spun că 
totul se poate realiza, dar numai prin disciplină, 
corectitudine și principialitate".

Arpad Crișan : „Consiliul oamenilor muncii și 
comisiile pe probleme și-au orientat activitatea în 
acest an spre realizarea a două importante proble
me și anume : creșterea productivității muncii și 
reducerea consumurilor materiale și a costurilor de 
producție".

Ilie Diaconu : „Creăm posibilitatea unei partici
pări active a tuturor oamenilor muncii la realiza
rea integrală a prevederilor de plan, în elaborarea 
unor soluții care să vină în sprijinul realizării pro
blemelor ivite în procesul de producție".

Astăzi, cazanul nr. 5
proba focului

Garanția îmbunătățirii situației producției

realist de a privi problemele
întreprinderea minieră 

Vulcan, prin cadrele 
conducere 
începutul 
tivitate 
decît cea 
ta la încheierea celor nonă 
luni trecute din acest an. 
Firesc, ne-am adresat din 
nou cadrelor de conduce
re, căutînd răspuns la cea 
mai simplă întrebare care 
se impunea : „De ce ?“.

1 Ing. Iosif Bocan: „Pri
mul lucru care aș dori să 
fie foarte bine înțeles : că 
avem creat în ultima vre
me un colectiv bine înche
gat, așa cum era cu cîțiva 
ani în urmă colectivul mi-

de 
la 

ac-
se angaja 
anului la o 
mult mai bună 
pe care o rapor-

cei Vulcan. La 
reprezen ta n ț i lor 
lor muncii din ultima par
te a anului tremt si de la 
începutul acestui an. păre
rea unanimă era că mina 
își va îndeplini sarcinile de 
plan și am început anul 
1985 cu rezultate superioa
re sarcinilor planificate. 
Dar, datorită unor negli
jențe, pe fond tehnic, au 
apărut focuri endogene ca
re ne-au scos din circuitul 
productiv două sectoare, 
cu o medie zilnică de 500 
tone de cărbune, focuri en
dogene pe care nu le-am 
putut s t ă p î n i.
Linia de front activă imo-

adunările 
oameni-

o
■n-

bilizatâ am încercat să 
recuperăm prin suplimei 
tarea lucrărilor de pregă
tiri, indicator unde 
obținut un plus de 
1500 metri liniari.

Cu toate acestea 
ne-am îndeplinit 
derile de plan, 
front suplimentară 
creată, planul 
de pregătiri fiind depășit, 
pe parcursul celor nouă 
luni și nu la începutul a- 
nului. Fără a influența în

Dorin GHEȚA

am 
peste

nu 
preve- 

linia de 
fiind 

lucrărilor

Proba hidraulică făcu
tă luni la cazanul nr. 5, 
în fața reprezentanților de 
la I.S.C.I.R. Sibiu, a fost 
trecută cu bine, așa că în 
următoarele zile s-au con
centrat forțe sporite pen
tru finalizarea celorlalte 
lucrări care mai rămăse
seră de executat pentru ca 
astăzi acest cazan să poa
tă să intre în proba focu
lui. Intre timp au fost ve
rificate de către serviciul 
PRAM toate motoarele a- 
ferente agregatelor auxi
liare, iar ieri au început 
probele la ventilatoarele 

de gaze arse și la alimen
tatorii de praf de cărbu
ne, probe de care depin
de intrarea în funcțiune la 
timp a cazanului nr 5 și 
deci creșterea cantității de 
energie electrică produsă 
de grupul d • 150 MW. Ieri 
au continurt într-un ritm 
susținut lucrările la zidă
ria refractară unde s-au 
format echipe speciale, pe 
schimburi prelungite, care 
să asigure finalizarea lu
crărilor în cursul zilei de 
astăzi. Odată creat front 
de lucru, echipa de reface
re a mantalei metalice 
trecut deja la lucru, 
șind ca tot ieri, la

prînzului, să realizeze a- 
preape 25 la sută din to
talul lu rării i- pe care le 
au de executat In urma 
lor, echipa de refacere a 
izolației termice a început 
și ea lucrul Atît cei de 
la refacerea zidăriei re
fractare, cei care lucrează

Energia, 
problemă a noastră, 

a tuturor

la finalizarea lucrărilor la 
mantaua metalică cît și cei 
de la izolația termică și-au 
organizat munca în schim
buri prelungite pentru a 
finaliza în cursul zilei de 
astăzi toate lucrările afe
rente cazanului nr. 5 pen
tru ca să poată începe pro
bele tehnologice.

Intrucît pînă la finaliza
rea acestor lucrări au 
rămas puține ore, condu
cerea Uzin-i electrice îm
preună cu reprezentanții 
celorlalte șantiere care 
concură la executarea re
parațiilor curente de la ca
zanul nr, 5, a reparațiilor

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

Stabilizarea și calificarea 
forței de munca 

factor hotărîtor în realizarea 
de plan
Tectonica zăcă- 
mîntului în cîmpurile de 
abataj nr. 3 și 5a, stratul 
3, blocul II, întîrzierea 
punerii în funcțiune a a- 
batajelor frontale din blo
cul II ca urmare a unor 
viteze de avansare cu 
mult sub cele planificate, 
lipsa personalului califi-

Gh. SPINU

sarcinilor
Desfășurată la puțin timp 

după ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. care a adoptat 
măsuri feime cu privire la 
producția de energie elec
trică și a extracției de 
cărbune, adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii de la I.M. 
Dîlja a analizat cu exigen
ță activitatea desfășurată 
în cele nouă luni trecute 
de la începutul anului. (Continuare in pag. a 2-a)

Plusuri la lucrările de deschideri

anului cu 
împliniri în 
executarea 
deschideri,

4, Ia 
sen- 
plus 
unui

intră în

capitale și modernizarea 
cazanului nr. 1 au întoc
mit programe concrete 
de lucru pentru toți cei ca
re lucrează la cazanul 5 
și urmează să treacă la fi
nalizarea lucrărilor de la 
cazanul nr. 1. De fapt rit
mul în care se desfășoa'ă 
lucrările în aceste zile la 
cazanul nr. 1 dau garanția 
că el va putea fi repus 
în funcțiune la termepul 
prevăzut (10 noiembrie a.c.). 
Zilele trecute at sosit de 
la Alexandria toate cele 
400 de aparate de coman
dă, măsură și control pen
tru camera termică. Labo
ratorul ATM al uzinei con
dus de ing. Alfred Schmidt 
a început verificarea lor'și 
în paralel a început mon
tarea. Și celelalte șantiere 
depun eforturi susținute 
pentru finalizarea lucră
rilor prevăzute la terme
nele stabilite.

Intr-un cuvînt, la Uzina 
Electrică din Paroșeni un

Gh BOȚEA

Sectorul de investiții al 
întreprinderii Miniere 
Petrila încheie cea de-a 
zecea lună a 
semnificative 
ce privește 
lucrărilor de
Plusul înregistrat repre
zintă 15 la sută din pre
vederile planului, prin
tre fruntași situîndu-se 
brigăzile conduse de 
Constantin Borș, Ion Pop 
și Vasile Pavel. In pre
zent se acționează la fi
nalizarea unei galerii di- (S.B.)

recționale în stratul 
adîncirea puțului 
trai sub orizontul 
150 la executarea
siloz colector între orizon
turile plus 100 și plus 
150. Se estimează că 
cest harnic colectiv 
muncă va încheia acest 
an cu o depășire a sarci
nilor de plan de peste 
300 de metri la lucrările 
min rre de deschidere.

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

Importante depășiri la 
producerea stîlpilor 

hidraulici
Colectivul de muncă de 

la Secția de stîlpi hidrau
lici din Vulcan raportea
ză, la zi, importante depă
șiri ale sarcinilor de plan. 
Astfel, la producția marfă 
sporul este de aproape Î0 
Ia sută, în vreme ce plusu
rile înregistrate la pro
ducția globală sînt de pes
te 9 la sută. De subliniat 
faptul că aceste împliniri 
sînt rezultatul creșterii pro
ductivității muncii, ind,- 
cator la care s-a obținut o 
depășire cu mai bine de 
30 la sulă a nivelurilor 
prevăzute. (S.B.)

IN ZIARUL DE AZI :

• Viața de partid : Par
ticiparea cu părți sociale, 
în atenția organizațiilor 
de partid

• Vă informăm

(In pag a 2-a)

• Ancheta noastră : Ob
stacole artificiale în dru
mul ziarului spre abonați

(In pag. a 3-a)

ACTUALITATEA- IN
LUME

(In pag. a 4-a)
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Participarea cu părți sociale, Un mod realist de a privi problemele
în atentia•

Fe agenda de lucru a 
organelor și organizațiilor 
de partid, creșterea numă
rului de oameni ai muncii 
din unitățile economice ca
re participă cu părți soci
ale la constituirea fondu
lui de dezvoltare econo
mică, în condițiile prevă
zute de Legea nr. 3/1982, 
constituie una dintre acți
unile de mare importanță, 
cu profunde rezonanțe pa
triotice. In acest sens, bi
roul Comitetului municipal 
de partid a sprijinit și 
sprijină permanent activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid din în
treprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului, în scopul 
sporirii continue a numă
rului de participanți cu 
părți sociale în creșterea 
substanțială a acestor fon
duri de dezvoltare la fie
care unitate economică în 
parte.

Astfel, printre metodele 
folosite cu eficiență de or
ganele de partid din între
prinderi s-au numărat dis
cuțiile individuale, mun
ca politico-educativă des
fășurată în rîndurile oa
menilor muncii pentru cu
noașterea de către aceștia 
e avantajelor de care be
neficiază participanții, sti- 

Stabilizarea și calificarea 
forței de muncă

(Urmare dm pag. I)

cat, în special mineri și 
ajutori mineri, avariile și 
defecțiunile electromeca
nice au constituit princi
palele cauze pentru care 
nici un sector de produc
ție nu și-a realizat sarci
nile de plan. Pe de altă 
parte, 14 brigăzi producti
ve, dintr-un total de 16, 
nu și-au îndeplinit preve
derile stabilite. La baza 
nerealizărilor de către ce
le 14 brigăzi a fost indis
ciplina în muncă, înre- 
gistrindu-se un număr de 
aproape 12 000 om zile de 
nemotivate. S-a arătat în 
adunare că, în condițiile 
menținerii absențelor de 
la serviciu, inclusiv zile
le libere și concediile în 
regim de lucru continuu, 
un muncitor din subteran, 
prestează în medie 18 zi
le pe lună, rezultînd un 
coeficient de prezență de 
60 la sută. Cu toate că în 
abataje posturile planifica
te au fost realizate, pro
ductivitatea muncii la a- 
ceastă activitate a fost cu 
21 la sută mai mică decît 
cea planificată. Și totuși 
la mina Dîlja, în anul a- 
cesta pe lîngă toate a- 
ceste neîmphniri s-au re
alizat și lucruri bune. S-a 
introdus metoda de ex
ploatare cu abataje fron
tale și tavan de rezisten
ță care a condus la creș
terea productivității mun
cii cu 12 la sută, iar în 
continuare generalizarea 
acestei metode va cuprin
de toate sectoarele de

organizațiilor de partid
mularea exemplului co
muniștilor etc. Totodată, 
s-a acționat în vederea 
urmăririi și coordonării ri
guroase a acestei activități, 
pentru păstrarea unei evi
dențe stricte a încasărilor 
și mai ales a folosirii de 
către unitățile economi
ce a fondurilor de dezvol
tare constituite.

Viata de partid
Rezultate bune în direc

ția generalizării acțiunii 
s-au înregistrat în marea 
majoritate a întreprinde
rilor. Se cuvine a eviden
ția însă activitatea desfă
șurată de organizațiile de 
partid din unele între
prinderi economice care au 
reușit să cuprindă aproa
pe în întregime personalul 
încadrat la această acțiu
ne ceea ce demonstrează o 
muncă politică deosebit 
de eficientă, o înțelegere 
deplină a semnificației po
litice și sociale a partici
pării cu părți sociale. Ast
fel sînt I.U.M.P., C.C.S.M.,
I.F.A.  „Vîscoza" Lupeni, 
Direcția comercială a mu
nicipiului, Fabrica de Mă

producție. Tot pentru per
spectivă a fost înlocuit 
transportul discontinuu cu 
vagonete cu transportul 
continuu pe benzi de cau
ciuc, fapt ce a condus la 
creșterea extracției de 
cărbune în luna octombrie 
cu 300 tone pe zi față de 
media zilelor din lunile pre
cedente. In cuvîntul lor 
Dumitru Oprea, Ion Liska, 
Ion Reisz, Dinu Năstase, 
Dumitru Buga, Constantin 
Blidea, Anton Moldovan, 
Ilie Costachc, Virgil Stă- 
nescu, Iosif Gonczi și 
Emerik Kovacs și-au ex
primat hotărîrea de a în
treprinde totul pentru a 
răspunde apelului secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, dc a spori pro
ducția de cărbune energetic.

Pentru realizarea în a- 
nul 1986 a unei producții 
medii zilnice de 2011 tone, 
cu 31 la sută mai mult 
decît a fost prevăzut în a- 
nul acesta, pe lîngă pro
blemele rezolvate, care au 
o importanță majoră pen
tru mină, trebuie acționat 
pt ntru stabilizarea și ca
lificarea forței de muncă, 
încadrarea formațiilor de 
lucru cu efectivele necesa
re. Trebuie acționat pen
tru derambleierea puțu
lui auxiliar nr. 3 în vede
rea atacării la timp a lu
crărilor de deschidere la 
orizontul 300, concomi
tent cu executarea lucră
rilor contrafront din par
tea estică a cîmpului mi
nier. 

tase Lupeni, I.G.C.L. Dar 
dacă în aceste unități eco
nomice acțiunea are un 
caracter de masă, în uni
tățile aparținătoare CMVJ 
lucrurile se situează la po
lul opus. Aceasta demon
strează o slabă preocupare 
din partea organelor și or
ganizațiilor de partid și ale 
C.O.M. din unele unități, 
o înțelegere superficială a 
necesității generalizării ac
țiunii. Cele mai slabe re
zultate în această direcție 
le au I.M. Valea de Brazi, 
I.M. Dîlja, I.M. Livezeni și 
IM. Uricani. Din aceste 
exemplificări rezultă că în 
direcția sporirii număru
lui de participanți cu părți 
sociale la fondul de dez
voltare economică al uni
tăților economice există în
că multe posibilități. Este 
dc datoria organelor și or
ganizațiilor de partid din 
Întreprinderile respective, 

a consiliilor oamenilor mun
cii să acționeze cu răspun
dere pentru perfecționarea 
activității în acest dome
niu pentru obținerea unor 
rezultate superioare, așa 
cum unele întreprinderi au 
obținut, pentru ca Intr- 
adevăr această acțiune să 
se si.ueze la înălțimea e- 
xigențelor.

Vasile COCHECI

Oficiul județean de turism, filiala Petroșani, 
asigură oamenilor muncii din Valea Jiului petrece
rea cît mai plăcută a concediilor și sfîrșitului de 
săptămină. Foto: Robert TAVIAN

(Urmare din pag. 1)

nier" ol acestei cariere este 
un... fost atacant pe te
renul de fotbal — ing. Ale
xandru Naidin, acum cobo- 
rît în subteran, lată-l acum 
în această funcție condu- 
cînd colectivul din carieră, 
pe fostul mijlocaș al „Mi
nerului" Lupeni : Dumitru 
Stelian. Ca un făcut ajuto
rul lui nu este altul decît 
fosta extremă a „Mineru
lui", loan Lucuță I

Dacă pe teren ei au fost 
exemple de dăruire, sînt și 
aici — „sufletul" a tot ce 
„mișcă" în carieră 1 Din da
tele furnizate de loan Un- 
tea, șeful sectorului X (de 
care aparține cariera) re
zultă că „la zi" în această

(Urmare din pagina I)

mod hotărîtor, dar totuși 
cu influență negativă în 
realizarea sarcinilor pla
nificate, o „contribuție" la 
nerealizări au avut-o și 
neasigurarea la timp a 
unor materiale și piese de 
schimb (covoarele de ban
dă) și calitatea slabă a 
acestora. Probleme de in
disciplină nu am avut, pu
tem spune chiar că ordi
nea și disciplina au fost 
întărite, iar în ceea ce 
privește stabilizarea per
sonalului muncitor am 
obținut, de asemen'". re
zultate pozitive — peste 
300 de nou încadrați fi
ind stabilizați".

N.K. — In urma discu
țiilor purtate a reieșit că 
numărul acestora putea fi 
mai mare dacă și
calitatea a- 
partamentelor ar fi fost la 
un nivel, cel puțin egal, 
cu confortul dorit de ori
ce locatar.

2. Arpad Crișan: „Și în 
condițiile cînd nu ne-am 
realizat integral preve
derile de plan, la zi, 
am obținut totuși un 
beneficiu de 5 000 000 lei, 
cu aproape 2 000 000 lei 
mai mult decît aveam 
sarcina de plan. A contri
buit la acest succes redu
cerea cheltuielilor la 1000

Oamenii 
„comoara"
lună depășirea planului in
dică în dreptul carierei un 
plus de peste 1 500 tone 
de cărbune.

Ca orice șantier, căci așa 
este și cariera Victoria — 
un vast șantier al muncii, 
situat la altitudine, are di
ficultățile sale. in primul 
rînd — accesul mașinilor. 
Toamna, cînd ploile înmoa
ie drumul abrupt, sau (și 
mai rău I) iarna cînd ninso
rile fac acest drum aproape 
inaccesibil, conducătorii au
to dau dovadă de adevă
rată vitejie, cărînd cu ma- 

de lei producție marfă și 
mai ales a cheltuielilor 
materiale. Sigur, se poate 
spune că ne-am realizat, 
cel puțin parțial, princi
palele sarcini pe care ni 
le-am propus la început 
de an pentru consiliul oa
menilor muncii, dar, atîta 
vreme cît nu ne-am rea
lizat sarcinile de plan la 
producția de cărbune ex
tras, nu înseamnă că 
ne-am făcut pe deplin da
toria. Și vinovați sîntem 
toți de aceste nerealizări, 
pentru că angajamentul a 
fost al tuturor. Un aspect 
pe care nu l-am stăpînit 
în întregime constituie 
munca cu cei nou înca
drați. A fost unul din 
punctele noastre slabe 
spre care ne orientăm ac
țiunile viitoare".

3. Ilie Diaconu: „Starea 
disciplinară la mina noas
tră nu este dintre Cele

Cazanul nr. 5 
intră în proba focului

Urmare din pag >■ 

grup imens de oameni, a- 
semenea albinelor, și-au 
împărțit munca pe dome
nii de activitate pentru a 
putea finaliza lucrările 
prevăzute conform grafi
celor, astfel încît în timpul 
iernii energia electrică li

Consfătuiri ale comisiilor de control 
al oamenilor muncii

La Uricani, a avut loc o 
consfătuire cu reprezen
tanți ai tuturor comisiilor 
de control al oamenilor 
muncii din cadrul unită
ților economico-sociale de 
pe raza orașului. In cadrul 
consfătuirii au fost pre
zentate rezultatele bune 
obținute cît și neajunsuri
le care mai există în acti
vitatea comisiilor din u- 
nele unități economice. S-a 
recomandat ca, în timpul 
care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, să contri
buie substanțial la reali
zarea sarcinilor pe care le 
au iar unde s-au semna
lat lipsuri să se între
prindă acțiuni pentru în
lăturarea lor.

D‘! asemenea, a fost a- 
nalizată activitatea echi

coboară 
din munte 
șinile lor cărbunele, de aici 
de la poalele brazilor, jos 
în oraș. Nume ca Florin 
lancu, Sandu Cîmpean, 
Gheorghe Sabău, Francisc 
Kiss, G h e o g h e Hagi, 
Nicolae Toma, Gheorghe 
Popa, Nicolae Bondoc, Mar
cel Morariu sau Petre De- 
diu — fără a avea certitu
dinea că am epuizat lista 
— ilustrează cum nu se 
poate mai bine acest ero
ism cotidian pornit în fie
care dimineață de la cota 
852 metri I

Desigur, realizările carie

slabe. Concediile medica
le au scăzut, iar numărul 
absențelor nemotivate nu 
a crescut la cei care pres
tează efectiv posturi. Nu
mărul absențelor ne
motivate, a crescut cu 
cei c a r e au plecat 
fără să mai vină după ac
tele necesare desfacerii 
contractului de muncă. 
Sigur, activitatea noastră 
va continua pe această 
linie, dar mai avem încă 
multe de făcut pentru s 
elimina toate problemele 
cu care ne confruntăm".

Modul realist în care 
sînt privite problemele cu 
care se confruntă colecti
vul minei Vulcan dă o ga
ranție certă că acestea vor 
fi eliminate, pentru că 
numai ce] care știe unde a 
greșit poate acționa cu răs
pundere și fermitate pen
tru a înlătura cauzele ne- 
împlinirilor.

vrată să se ridice la nive
lul sarcinilor planificate. 
Așadar, energeticienii de 
la Parcșeni răspund prin 
fapte de muncă la hotărî- 
rile adoptate de conduce
rea de partid
și de stat în recenta ședin
ță a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al 
P.C.R.

pelor de control al oame
nilor muncii. S-a relevat 
rolul pozitiv al acestor e- 
chipe, dar și neîmplinirile 
care persistă în activitatea 
lor.

Atenția s-a concentrat a- 
supra cerinței întăririi ro
lului comisiilor, asupra mo
dului cum trebuie să se 
facă un control exigent și 
eficient pentru eliminarea 
în viitor a tuturor neajun
surilor care se manifestă 
la nivelul unităților econo
mico-sociale.

In finalul consfătuirii s-a 
trecut la realizarea unei noi 
organizări a echipelor de 
control al oamenilor mun
cii.

Florin BEJAN 
corespondent

rei din luna trecută, cînd 
plusul s-a cifrat la peste 
3 500 tone nu va putea 
fi repetat în noiembrie 
sau decembrie. Sînt 
condiții obiective, — 
cele naturale constituie 
un exemplu — care trebuie 
să se ia în considerare. Ră- 
mîne însă, peste toate, pro
ba mojoră de devotament, 
de muncă făcută cu pasiu
ne și deplină dăruire și an
gajare de colectivul carierei 
pentru ca de aici, de sub 
Oboroca „să coboare" căr
bune cît mai bun, mai mult 
și mai ieftin. Să pornească 
spre țară, spre satisfacerea 
nevoii de lumină și căldură. 
Este elementul care contea
ză cel mai mult în vasta și 
minunata biografie a aces
tor oameni.

MUNCA PATRIOTICA.

IPrin acțiuni de muncă pa
triotică, uteciștii minei 
Bărbăteni au recuperat din I subteran o cantitate de
100 kg de cupru, care va 

Ifi predată la întreprinde
rea specializată, pentru 

• reintroducerea în circui- 
I tul economic. (Gh.O.)

■ ESTRADA. Teatrul mu- 
l zical „C. Tănase" prezin

tă la Casa de cultură din 
Petroșani patru atracti
ve spectacole de divertis
ment. Vor evolua pe sce
nă Stela Popescu, Al. Ar- 
șinel, Corina Chiriac, Cor- 
relia Vorvoreanu, cuplul 
comic fantezist Anton și 
Romică, ansamblul de 
balet și formația instru
mentală. Regia artistică 
este semnată de Bițu Făl- 
ticeanu. In spectacol — 
intitulat „Boema, bucuria 
mea !“ — un moment fol
cloric susținut de Lumi
nița Roman. Așadar, în 4 

și 5 noiembrie, începînd cu 
orele 17 și 20, estrada ne 
așteaptă. (Al.II.)

MEDICALA. Acum, în 
prag de iarnă cînd există 
pericolul contractării mai 
repede a gripelor, suge
răm celor de la circum
scripțiile sanitare 1, 2 și 3 
din Petroșani să acorde a- 
sistență elevilor la orice 
oră din zi. De ce ? Pentru 
că se pare că acest lucru 
se face doar la anumite 
ore. De exemplu, la circa 
nr, 3, pe ușă, stă scris : 

„Toți elevii vor solicita 
consultații la cabinetul 
școlar (la intrare prima 
ușă)". Dar la intrare, pe 
ușa indicată scrie : „marți, 
joi și sîmbătă nu este pro
gram după ora 15". Atunci 
se așteaptă pînă a doua zi, 
dar după-amiază. De ce 
plimbați copiii pe drumuri, 
tovarăși doctori ? (Gh.S.)

SUGERAM celor în 
drept să treacă 
măcar odată pe 
strada Tineretului din Pe
troșani. Poate vor simți și 

dumnealor, cu această o- 
cazie, mirosul degajat de 
containerul amplasat la 
intersecția străzii mai sus 
amintite cu o altă arteră, 
tocmai în apropierea vadu
lui comercial al cantinei 
restaurant de pe strada 
Ilie Pintilie. Și, poate, vor 
lua măsuri corespunză
toare I (Gh.O.)

EXCURSIE. Filiala O.J.T. 
Petroșani ne informează 
că organizează, duminică, 3 
noiembrie a.c., o excursie 
la Bocșa, în vederea urmă

ririi meciului de fotbal din 
etapa a XIII-a a Campiona
tului național, divizia B, 
seria a IlI-a: „Metalul" 
Bocșa — „Jiul" Petroșani. 
Plecarea, duminică dimi
neața, ora 6, de la Filia- I 
la O.J.T. Petroșani. Alte I 
relații la sediul filialei. 1 
(G.C.)

Rubrică realizată do I 
II. ALEXANDKESCU
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Prezentul și viitorul producției
Pe Nicolae Bocor, bri

gadier fruntaș de la în
treprinderea minieră Ani- 
noasa, l-am cunoscut, pri
ma dată, „la suprafață'1, 
în timpul unui raport la 
sector. Era, de fapt, într-o 
zi de odihnă, dar nu-1 
râbdase inima să stea a- 
casă, venise, aici, între ai 
lui, pentru a afla ce făcu
seră, în acel schimb, or
tacii săi. Și mai ales pen
tru a putea pregăti șutul 
următor, cu șeful de 
schimb.

Mai apoi, aveam să-l 
văd, pe brigadier și pe 
ortacii din schimbul în 
care se afla, în abatajul 
cameră în care munceș
te acum brigada sa. 
Calm, sigur pe sine, ști
ind ce trebuie făcut în 
orice moment, evenimen
tele nesurprinzîndu-1 ni
ciodată nepregătit. L-am 
întrebat acolo, între pe
reții de cărbune : ce-i 
trebuie unui miner ca să 
fie bun brigadier ? Răs
punsul m-a încîntat, prin 
exactitatea sa, sunînd ca 
o profesiune de credință: 
pe lîngă competență și 
autoritate profesională, 
trebuie să gîndească ur
mătoarele mișcări, ca un 

jucător de șah. Trebuie 
să știe, în orice moment, 
care este pasul de făcut, 
dacă intervine cutare sau 
cutare lucru nou. Dacă se 
oprește, să zicem, fluxul 
de transport, atunci bri
gada să fie gata cu ma
teriale pentru a face ar
mări. Sau dacă, să pre
supunem, este nevoie de 
mai multe forțe intr-un
Z>/ZZZZZ//Z/Z//Z)’/ZZZZ7/ZZ/ZZ////ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZr«

BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ

TITLUL DE MINER

anume punct al fronta
lului, brigadierul trebuie 
să știe care anume oa
meni dintre ortaci sînt 
cei mai potriviți la acel 
loc. Comparația cu șahul 
nu este o figură de stil 
abstractă. Nicolae Bocor 
gîndește la viitorul pro
ducției și al brigăzii nu 
numai cu cîteva schim
buri în avans. Mișcările 
sale îmbrățișează, ca să 
spunem așa, o perioadă 
mai mare de timp. Și 
ele se referă atît la uti
laje („le întreținem ca 
pe ochii din cap, pentru 
eă sînt sculele noastre"), 

ci și la oameni. La cei 
care îi vor lua locul. La cei 
care, crescuți la școala 
brigăzii sale, vor merge 
în alte abataje în care 
ncee.'-itâțilq producției mi
ne: o cer. Cum este, de
ja, cazul lui Florea Io- 
ncscu, Dumitru Luca, 
Fianeisc Racoți, ei înșiși, 
acum, conducători de for
mații, după ce i-au fost 

ortaci și „ucenici". Sau 
cum este cazul lui Vasi- 
le Rednic și Nicolae Bu- 
riman, deveniți artifici
eri. Sau al inginerului Do- 
rel Jugaru, plecat la 
institutul de mine din 
rîndurile brigăzii și reve
nit, la sector, ca APM-ist.

Pe lîngă toate acestea, 
Nicolae Bocor, ca briga
dier, este și un pedagog. 
Ințelegînd să dea el, pri
mul, exemplu. S-a mutat 
din Petroșani la Aninoasa 
tocmai pentru a fi cît mai 
aproape de brigadă și de 
problemele ei. De ortaci 
și de problemele lor, ca
re pot fi și de altă natură 

decît profesională. Cind 
apar situații mai aparte, 
brigadierul este plin de 
tact, dar ferm. Ne arată 
două cazuri recente : doi 
dintre tinerii mineri o 
luaseră pe calea deloc bu
nă a nemotivatelor și in
disciplinei. S-a discutat cu 
ei, au fost reprimiți, au 
fost înțeleși să li se mai 
acorde o șansă. Procedeul 
a dat rezultate numai pe 
jumătate : cel care nu a 
răspuns prin fapte ajuto
rului tovărășesc, a trebuit 
să părăsească brigada și 
mina. Brigada a avut nu
mai de cîștigat.

Performanțele brigăzii 
lui Nicolae Bocor sînt 
multe : au lucrat în a- 
bataje cu trepte răsturna
te, au folosit noile teh
nologii; dar nu se o- 
presc aici, așa cum șeful 
de brigadă nu se mulțu
mește cu locul II la in
dividual, obținut în între
cerea socialistă, anul 
trecut. Pentru că el și 
brigada lui răspund pre
zent... prezentului pro
ducției, dar se gîndesc și 
acționează și în numele 
viitorului acestei produc
ții.

C.T. DIACONU

Obstacole artificiale 
în drumul ziarului spre abonați

UN PROGRAM... DEFICITAR
Se știe că pentru cetă

țeni, indiferent de vîrstă, 
nevoia de informații, setea 
de a cunoaște noul, inedi
tul și cotidiana evoluție a 
lumii este alimentată în 
primul rînd prin ziar. Un 
cotidian are rolul de a a- 
duce în fața cititorului tot 
ceea ce setea de informație 
a acestuia pretinde. Dacă 
însă pe drumul de la edi
tor la cititor apar sincope, 
acestea se datorează (de 
cele mai multe ori) difuzo
rului. Un asemenea exem-

D E Z I N
La ora vizitei noastre la 

I.U.M.P. (11 și 30 de mi
nute) ziarul „Steagul roșu11, 
încă nu venise. De la co
mitetul de partid sîntem 
informați că, de obicei zia
rul ajunge în uzină între 
orele 11 și 12,30, iar uneori 
și mai tîrziu. Nu vorbim 
de ziarele de sîmbătă și 
duminică, acestea ajung

DE CE CU DOUA-T 

piu îl constituie chioșcul de 
lîngă cinematograful „Uni
rea11 din cartierul Aeroport 
— Petroșani. Avînd un pro
gram nejudicios stabilit 
(deschis abia la ora 8 !) a- 
cesta refuză pur și simplu 
pe majoritatea celor ce avizi 
de informație ar dori să 
lectureze ziarul la ora ple
cării spre serviciu sau 
cursuri. Considerăm că — 
în acest caz — măsura de 
rezolvare a situației nu are 
nici un motiv să întîrzie I 
(A.T.)

ERES?
luni, după ora 14, deci du
pă terminarea programului 
pentru schimbul I, sau chiar 
marți. Ciudată este optica 
unora de la difuzarea pre
sei ! Oare tovarășii care 
răspund de acest sector al 
P.T.T.-ului nu știu care este 
importanța prezenței presei 
locale și centrale la locul 
de muncă ? (Al.H.)

EI ZILE INTIRZIERE?
Oaspeți ai Văii Jiului

Teatrul dramatic 
din Constanța la Casa de 

cultură din Petroșani 
„Tache, Ianke și Cadîr“, sau omenia 

împotriva
Dc multe ori ne izbim 

de ziduri, aparent de ne
trecut, construite pe fal
se valori. Ziduri mari, 
reci, ziduri ce ne separă 
în momente de răscruce. 
„Tache, Ianke și Kadîr11 
■— povestea plină de tîlc 
a luptei dusă de priete
nia adevărată împotriva 
bîrfei, a ipocriziei masca
te sub înfățișarea inten
țiilor așa zis „lăudabile,11 
— aduce în fața specta
torului o astfel de bătă
lie dusă cu armele sati
rei, umorului împotri
va prejudecăților, a îm
părțirii oamenilor pe al
te criterii decît cele fi
rești.

Și atunci cînd aceas
tă poveste este istorisită 
cu vervă, cu adevărată 
trăire scenică, așa cum

Propunere înfăptuită
Intr-una din adunările 

generale ale organizației 
U.T.C. de la Compania de 
pompieri Petroșani, tinerii 
au hotărît să efectueze 
muncă patriotică în între
prinderi din orașul nostru. 
Sergentul Tudor Roman a 
propus ca această acțiune 
social-cetățenească să se 
facă la depozitul din Is- 
croni al C.P.V.I.L.F. pentru 
a contribui la însilozarea 
produselor agroalimentare 
necesare aprovizionării 
populației în timpul iernii. 
Astfel, în ziua de 26 octom
brie, după-amiază, un grup 
de uteciști au participat la 
descărcarea unui vagon cu 
cartofi precum și la trans
portarea lor în depozit.

S-au evidențiat, prin mun
că deosebită, sergent Tudor 
Roman, soldații fruntași 
Dumitru Colț, Marinei Moi- 
neag, Ion Basarabă, Gheor- 
ghe Rotaru și mulți alții 
care au muncit cu hărni
cie, manifestînd o bună 
comportare și disciplină, 
așa cum trebuie să fie un 
ostaș apărător al cuceriri
lor revoluționare ale popo
rului nostru.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

prejudecăților
au făcut-o actorii Teatru
lui dramatic din Constan
ța, aflați în turneu în Va
lea Jiului, desigur că 
valoarea artistică a spec
tatorului este dublă, cum 
dublă este și satisfacția 
spectatorilor.

Sîmbătă seara pe sce
na casei de cultură, Emil 
Bîrlădeanu, Alexandru 
Mereuță și Jean lonescu 
au strălucit, făcînd din 
istorisirea poveștii lui 
Tache, Ianke și Kadîr, o 
bijuterie teatrală.

Publicul din Petro
șani, deși prezent în nu
măr foarte mic, i-a răs
plătit pe actorii veniți 
de la Pontul Euxin cu 
aplauze calde, bineme
ritate.

Un cuvînt de aprecie
re trebuie rostit pentru 
Gheorghe Jora, regizo
rul spectacolului, ca și 
pentru scenografia bine 
construită, utilitară su
gestivă, semnată de 
Constantin Ciubotariu.

H. ALEXANDRESCU

întemeierea unui cămin 
presupune statornicirea u- 
nor durabile sentimente în
tre membrii viitorului cu
plu, bazate pe știmă și 
respect reciproc, accepta
rea unor obligații materia
le și morale, care să apere 
„celula de bază" a societă
ții noastre. Căsniciile gen 
„loterie11 sau care condi
ționează sentimentele unui 
partener șchioapătă cu 
vremea, de multe ori e- 
șuează, iar divorțul sau a- 
bandonul familial au, din 
pă me, repercusiuni dra
matice nu atît pentru foș
tii soț și soție, cît pentru 
tinerele vlăstare ale fami
liei, copiii, E drept, des
părțirea este cîteodată sin
gura soluție, dar, trecînd 
la „refacerea vieții11, unii 
părinți uită elementarele 
îndatoriri, abandonînd în 
voia soartei copiii Mai 
mult chiar, sînt semnalate 
cazuri cînd ura dintre pă
rinți se răsfrînge, pe ne
drept, asupra propriilor

Practica elevilor face parte din amplul proces 
educativ în care sînt angrenați tinerii de vîrstă șco
lară din municipiul nostru. In imagine, un aspect 
surprins la atelierul electromecanic al minei Lonea, 
avînd în prim plan elevii claselor a VlIl-a de la 
Școala generală nr. 1 din localitate.

Foto: Al. TATAR

progenituri, „să-l fac să 
sufere pe soțul cel sau cea 
care nu m-a meritat" de
vine „nu-mi pasă de copii". 
Iresponsabilitate, cinism, 
în fapt o condamnabilă e- 
vadire din tiparele firești 
ale familiei.

Părinți „corigenți“ 
în instanța opiniei publice

Cumpăna din căsnicia lui 
Vasile Darie s-a aplecat i- 
reversibil spre destrăma
re. Tatăl a renunțat la 
munca în mină, numai pen
tru a nu plăti pensie de 
întreținere celor trei copii 
ai săi. O vreme a dus „do
rul muncii", apoi s-a în
cadrat la cooperativa agri
colă din comuna natală, 
Lunca Banului, din județul 
Vaslui, dar venitul lunar 

abia depășește cu 118 lei 
dreptul de pensie acordat 
de lege copiilor săi. Intre 
timp datoriile de părinte 
au crescut la 38 600 lei, 
motiv pentru care soția 
(nu sînt încă despărțiți le
gal), l-a dat în judecată.

Așadar, Vasile Darie a 
preferat să nu muncească, 
a renunțat la retribuția des
tul de consistentă de la 
I.M. Vulcan numai pentru 
a-și șicana soția Mai poa
te fi numit tată cel care 
nu asigură pîinea copiilor 
săi 7

Intr-o situație similară 
se află Paulina Horvath, 
din Petrila, care și-a a- 
bandonat familia, în 1983,

La întreprinderea de Tri
cotaje Petroșani, după cum 
ne informează Elena An
tal, secretarul organizației 
de partid, presa ajunge la 
ore foarte tîrzii, iar asta 
numai în cazul în care vi
ne în ziua respectivă. Au 
fost cazuri în care ziarul 
„Steagul roșu11 a ajuns la 
abonații din această între
prindere a doua sau chiar 
a treia zi de la apariție 
(ziarele de sîmbătă și du
minică ajung și marți la 

pentru a însăila un concu
binaj în comuna gorjană 
Stoina. Din concubinaj a 
rezultat un alt copil, cel 
din căsătoria legală a fost 
repede uitat, deși hotărî- 
rea judecătorească preve
dea o pensie de întreținere 
lunară de 250 lei. Relați
ile interumane se încadrea
ză însă în codul moralei 
socialiste, Constituția și 
celelalte legi ale orânduirii 
noastre apără familia și 
cu prioritate copiii. In a- 
cest sens, fuga rușinoasă 
a părinților amintiți, re
fuzul sistematic de a se 
achita de obligațiile mate
riale (de celelalte să nu 
mai vorbim!), nu vor că
mine făiă urmări ; dimpo
trivă legislația noastră so
cialistă pedepsește aspru 
abandonul de familie. A- 
supra unor astfel de con
secințe este cazul să medi
teze și«alți părinți „cori- 
genți11 la capitolul educație 
și îngi ijire a copiilor.

Ion VULPE 

destinație !). Pe bună drep
tate Margareta lonescu, om 
al muncii din întreprinde
re, ridica problema abona
mentelor ca una din pro
blemele care depășesc ca
drul comercial. Ziarul este 
mijloc de educație și de 
informare. Ce valoare poa
te avea o informație care 
ajunge la destinație două- 
trei zile mai tîrziu ?

Aceeași situație la 
I.A.C.C.V.J., unde oamenii 
muncii primesc ziarele mult 
întîrziat.

Oare să nu existe nici un 
pic de interes pentru di
fuzarea presei ? (Al.H.)

Aflăm de la 
organele de stat 

specula
Descoperise o adevăra

tă „mină11 de aur, din e- 
fectuarea unor operații cu 
metale prețioase. Viorica 
Demeter din Timișoara a 
aflat, abia la 52 de ani 
și numai la intervenția lu
crătorilor de miliție, că 
specula cu bijuterii de aur 
este interzisă. Bijuteriile, 
circa 140 gr., au fost con
fiscate, „mina" a dat fali
ment.

PARAZITISM
Au zis adio traiului pa

razitar Miron Călugăr (48 
ani, necăsătorit) și Constan
tin Maranduc (33 ani, că
sătorit, tată a doi copii) din 
Lupeni. Li s-a prescris o 
perioadă de 3 luni • „trata-, 
ment" în dosul gratiilor, 
cu speranța că vor dispa
re sechelele „bolii" de care 
sufereau.

ACASA ȘI IN
TIRG

Educația de acasă, para
frazăm un proverb, nu se 
potrivește cu faptele... din 
tîrg. Intr-una din zilele 
tîrgului tradițional, găz
duit de piața agroalimen- 
tară din Petroșani, loan 
Barabas, elev în clasa a 
IV-a, din Vulcan, a fost 
surprins pe cînd comitea 
un furt din buzunare. So
coteala pustiului, cum că 
furturile îi asigură un 
drum în viață, s-a dovedit 
greșită. Părinții și educa
torii săi sînt obligați să-l 
învețe aritmetica cinstei, 
adică a adevăratei deveniri 
sociale.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici- 

p'ului Petroșani
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, în R. P. Polonă
Tovarășul Constantin

Dăscălescu, prim-minis
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat în ziua de 30 
octombrie 1985, la invitația 
guvernului polonez, o vizi
tă de lucru în Republica 
Populară Polonă.

☆
Wojciech Ja- 

prim-secretar al 
al 

Muncitoresc 
președinte- 

de Miniștri 
Populare Po-

Tovarășul 
ruzelski. 
Comitetului Central 
Partidului 
Unit Polonez, 
le Consiliului 
al Republicii 
lone, s-a întîlnit, miercuri, 
cu tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, prim-ministru al 
Guvernului Republicii 
Socialiste România, aflat 
tn vizită de lucru în Re
publica Populară Polonă.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, primul mi
nistru al Guvernului Ro-

mân a transmis tovarășu
lui Wojciech Jaruzelsxi 
un cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de 
sănătate și de noi succese 
în activitatea pe care o 
desfășoară spre binele Po
loniei socialiste și poporu
lui polonez prieten.

Tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a exprimat calde 
mulțumiri pentru mesa
jul primit și a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordia
le salutări prietenești si 
cele mai bune urări de să
nătate și succese tot 
mari în activitatea 
erată prosperității 
niei socialiste și 
lui român.

Primul ministru 
vernului român a 
țiat atenția deosebită 
care conducerea 
lui și statului nostru, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă întă 
ririi prieteniei și adîncirii 
colaborării pe multiple 
planuri dintre partidele și 
țările noastre în spiritul 
stimei și încrederii reci
proce, exprimînd convin-

gerea fermă că aceasta co
respunde intereselor po
poarelor român și polonez, 
cauzei socialismului, păcii 
și înțelegerii in lume.

Primirea, desfășurată 
într-o atmosferă cordia
lă de stimă și înțelege
re reciprocă, a evidențiat 
hotărîrea comună de a se 
acționa pentru 
rea dinamică, în 
re, a conlucrării 
polone, de a se
prevnă noi căi și mijloace 
pentru adîncirea colabo
rării reciproce, pentru so
luționarea 
conomice 
mun

dezvolta- 
continua- 
româno- 

găsi îm-

mai 
consa- 
Româ- 

poporu-

al gu- 
eviden- 

pe 
partidu-

Plenara C.C. al P.C. Portughez
LISABONA 30 (Agerpres) 

—■ La Lisabona a avut loc 
plenara C.C. al P.C. Por
tughez consacrată anali
zei situației politice inter
ne din Portugalia, relatea
ză agenția TASS.

Secretarul general al 
partidului, Alvaro Cunhal, 
a arătat, în cadrul unei 
conferințe de presă că, 
în opinia participanților la 
plenară, recentele alegeri 
parlamentare au dus la 
schimbări în situația poli-

tică favorabile forțelor de
mocratice. Aceste schim
bări, a arătat el, deschid o 
fază nouă în dezvoltarea 
democrației în țară, 
muniștii declară că se 
afla în opoziție față 
un guvern monopartit 
social-democraților, 
noul 
după 
tețea 
ghez 
tatea 
de salvare națională.

Co- 
vor 
de 
al 

iar 
de 

jus-
raport de forțe 
alegeri confirmă 
opiniei P.C. Portu- 

cu privire la necesi- 
formării unui guvern

problemelor e- 
de interes co-

O
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu a avut convor
biri. cu tovarășii Zbigniew 
Messner prim-vicepreședin- 
te, și Manfred Gorywoda, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

BONN 30 (Agerpres). 
Inițiativa de la Zurich", 

grupare ce reunește apro
ximativ 80 de oameni de 
știință și politicieni din 
sudul și din vestul Euro
pei, a dat publicității Ia 
Heidelberg un apel adre
sat secretarului general al 
C C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președinte
lui S.U.A., Ronald Rea
gan, în care se cere 
nunțarea la militarizarea 
spațiului cosmic și o inter
zicere cuprinzătoare a 
experiențelor nucleare și 
a sistemelor purtătoare de 
arme nucleare. Grupa
rea „Inițiativa de la
Zurich" a fost creată în 
anul 1982 de către fostul 
ministru de externe al 
Elveției. Willy Spuhler, și 
direeto: ul din acea vreme 
al Institutului din Hamburg 
pentru problemele păcii, 
Wolf Grsf von Baudissin.

IIAGA 30 (Agerpres). — 
Elevii din Olanda au ho- 
tărît să se alăture acțiuni
lor de protest împotriva 
pericolului amplasării în 
țară a rachetelor de croa
zieră cu focoase nucleare. 
Astfel, la 1 noiembrie, 
ziua în care guvernul O- 
landei va lua hotărîrea de
finitivă în problema 
plasării rachetelor,
înceta cursurile școlare în 
130 de orașe și alte locali
tăți din țară. Se aprecia
ză că la această acțiune 
vor lua parte peste 100 000 
de elevi din Olanda

am-
vor

☆
WASHINGTON 30 (A-

gerpres). — Potrivit unui 
sondaj de opinie realizat

ziarul „Washington 
Post" și societatea de tele
viziune ABC, majorita
tea covîrșitoare a ameri
canilor se pronunță îm
potriva „Inițiativei de apă
rare strategică", relatea
ză agenția TASS. Aproxi
mativ 74 la sută din cei 
chestionați consideră ne
cesară încheierea unui a- 
cord între S.U.A. și 
U.R.S.S. privind reduce
rea arsenalelor nucleare 
și se opun pregătirilor 
pentru proiectarea unor 
arme cosmice de șoc. Du
pă părerea a aproximativ 
46 la sută din americani, 
așa-numita „Inițiativă de 
apărare strategică" va du
ce la escaladarea cursei 
înarmărilor.

Conferința miniștrilor africani 
ai comerțului

Agendă diplomatică
BUDAPESTA 30 (Ager

pres). —• Ministrul de ex
terne al Austriei, Leopold 
Gratz, a efectuat o vizită 
oficială în R.P. Ungară, în 
cursul căreia a avut con
vorbiri cu ministrul afa
cerilor externe al țării- 
gazdă, Peter Varkonyi. Cu 
acest prilej — transmite a- 
genția M.T.I. —, au fost 
analizate stadiul relațiilor 
bilaterale, și unele proble
me ale actualității interna
ționale. Părțile s-au pro
nunțat pentru 
cursei
luarea procesului de des
tindere.

încetarea
înarmărilor și re-

BAGDAD 30 (Agerpres). 
— Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a pri
mit pe ministrul relațiilor 
externe al Franței, Roland 
Dumas, aflat în vizită la 
Bagdad, informează agen
ția INA. Au fost exami
nate aspecte privind con
flictul irakiano-iranian și 
ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlo
ciu îndeosebi problema 
palestiniană. A fost apre
ciat pozitiv stadiul relați
ilor bilaterale. Roland 
Dumas a transmis șefului 
statului irakian un mesaj 
din partea președintelui 
Francois Mitterrand.

BRAZZAVILLE 30 (A-
gerpres). — La Brazzaville 
se desfășoară cea de-a 
VIII-a Conferință a mi
niștrilor africani ai comer
țului. Intr-un document 
al întîlnirii, participanții 
condamnă practicile pro- 
tecționiste ale țărilor in
dustrializate,
permanentă a datoriei ex
terne a țărilor în curs de 
dezvoltare și sumele tot 
mai mari pe care aceste 
state trebuie să le plăteas-

că pentru 
ticipanții 
dență influența negativă e- 
xercitată de companiile 
transnaționale asupra co
merțului cu materii prime, 
în condițiile în care 
controlează 
Africa,
influența acestor 
nii, s-a

importuri. Par
au pus în eVi-

ele 
producția în 

Pentru a
agravarea

reduce 
compa- 
crearea 
cootdo-

propus
unui mecanism de 
nare la unele materii pri
me.

Realități social-economice din țările în
curs de dezvoltare

DELHI 30 (Agerpres). — 
India va acorda în anii ca
re vin o atenție deosebită 
utilizării bio-îngrășăminte- 
ițor. Realizîndu-se la un 
preț de cost scăzut, acestea 
vor fi utilizate în cantități 
din ce în ce mai mari pen
tru a completa îngrășămin- 
tcle chimice, folosite pî- 
nă acum aproape exclu
siv, în scopul obținerii de 
recolte sporite.

După cum a subliniat mi
nistrul indian al agricultu
rii, Buta Singh, în cadrul 
unui seminar național pe 
această temă, desfășurat la 
Delhi, guvernul a elaborat 
un program național, care 
prevede, printre altele, în
ființarea unor centre și 
puncte speciale de produ-

cere a algelor și a unor 
plante care au proprieta
tea de a lăsa în sol o ma
re cantitate de elemente nu
tritive.

*
RABAT 30 (Agerpres). — 

După o perioadă de secetă 
prelungită, Marocul a ob
ținut anul acesta o recol
tă bună de cereale, socoti
tă a fi cea mai mare din 
ultimii 10 ani. Potrivit u- 
nor surse oficiale din Ra
bat, citate de agenția Ta- 
niug, în sezonul de toam
nă al anului trecut și în 
primăvara acestui an s-au 
obținut 
de orz, 
de grîu 
porumb, 
mînțată

2,5 milioane tone
2,3 milioane tone 
și 321 000 tone de
Suprafața însă- 

anul acesta (4,5

milioane ha) a fost cu 7 
la sută mai marc decît cea 
a anului trecut.

☆
ALGER 30 (Agerpres). —

In sistemul de Invățămînt 
. algerian au fost cuprinși

în acest an cinci milioane 
de tineri și copii, dintre ca
re 605 000 în primul an. 
Rata de creștere a numă
rului elevilor se apropie în 
prezent de 85 la sută, din 
totalul copiilor de vîrstă 
școlară, manuale pentru a- 
ceștia sînt mai multe cu 
300 la sută, față de 1980, 
iar peste 1 500 de școli au 
fost înzestrate cu labora-, 
toare și ateliere pentru e-

fectuarca 
tre elevi.

practicii de că-

☆
BANGKOK 30 

pres). — Industria 
este una dintre 
de bază ale 
thailandeze, iar 
le acestei industrii 
nelipsite la exportul 
rii. Există 
peste 800 de mari 
de textile, în care 
locuri de muncă 
600 000 de oameni 
mai mare parte a forței 
de muncă thailandeze.

Exporturile de textile au 
adus anul trecut acestei 
țări asiatice încasări de 
700 milioane dolari — no
tează ziarul britanic „Fi-' 
nancial Times".

(Ager- 
textilă 

ramurile 
economiei 

produse- 
sînt 
ță- 

în Thailanda 
fabrici 

își au 
peste 

— cea

• MONTEVIDEO. Co
mitetul Central al P.C. 
din Uruguay a hotărît con
vocarea Conferinței națio
nale a partidului în peri
oada 17—22 decembrie, se ‘ 
arată în comunicatul dat 
publicității la încheierea 
unei plenare care a ana
lizat situația din țară și a 
adoptat un document pri
vind sarcinile partidului 
comunist în cadrul alian
ței de stînga „Frontul 
Amplu" — informează a- 
genția ADN.

• BEIRUT. Agenția 
TASS anunță că trei dintre 
cei patru lucrători ai unor 
instituții sovietice, răpiți 
în urmă cu o lună la 
Beirut, au fost eliberați 
miercuri și aduși la amba
sada sovietică din Liban. 
Cel de-al patrulea a fost 
ucis — după cum s-a 
nunțat — de răpitori 
cîtva timp în urmă.

a- 
cu

• LISABONA. Datoria 
externă a Portugaliei era

la sfîrșitul anului trecut 
de 14,9 miliarde dolari, a 
declarat ministrul portu
ghez al finanțelor, Ernani 
IjOpes, citat de agenția 
Reuter.

• SAN SALVADOR. In 
cursul schimburilor de 
focuri din ultimele z:le din
tre forțele Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru E- 
l.berare Națională (FMLN) 
din Salvador și trupele tri
mise împotriva lor în de
partamentele Cuscatlan, 
Chalatenango, San Miguel

. șl Morazan, armata a 
pierdut peste 50 de sol
dați — transmit- agenția 
Prensa Latina, citind pos
tul de radio „Venceremos".

• MUSCAT. In capitala
Omanului s-au încheiat, lu
crările reuniunii Tuniștri- 
lor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Con
siliului de Coop n-are din 
zona Golfului. Participan- 
ții, nprezentînd Arabia 
Saudi.ă, Bahrei iul, Emi- 
rate’e Arabe Unite, Ku
weitul, Omanul și Qatarul, 
au întocmit agenda întîl- 
mrii la nivel înalt a G.C.G., 
care va avea Ioc luna vi
itoare, în capitala oma- 
neză ■.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Piciu; Unirea: 
Actorul și sălbaticii. I-II; 
Parîngul; Toate m se în- 
tîmplă numai mie.

PETRILA : Tații și bu
nicii.

LONEA: Căpitanul răz
bunării.

VULCAN — Luceafă
rul: Masca de argint.

LUPENI — Cultural: 
Mușchetarii în vacanță.

URIC ANI: Provocarea 
dragonului.

20,00
20,20

20,35

TV

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene 
Hunedoara.

21,00

21,05

21.20

21,50

Telejurnal.
Actualitatea în 

conomie.
Amfiteatrul arte

lor.
Ziua mondială a e- 
conomiei.
Memoria documen
telor (color).
Pagini celebre din 

opere și operete.
Telejurnal.

e-

la 3. 
20. 

știri.

RADIO
13,00 De Ia 1 

15,00 Club univers 
16,00 Buletin de
16,05 Cîntec de împlini
re — muzică ușoară ro
mânească. 16,25 Radio- 
gazeta economică. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Po
litica 
apăr 
mea.
22,00 
23,00
lă. 23,55 
de știri.

noastră. 17,35 Te 
și te cînt, patria 
18,00 O ele serii, 

O zi într-o oră.
Nocturna

24,00
muzica- 
Buletin
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