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Combinatul minier Valea Jiului avea 
extrase, de la începutul lunii, aproape 
2000 TONE DE CĂRBUNE

PESTE PLAN
La începutul celei de-a doua săptă- 

niîni a lunii februarie. Combinatul mi
nier Valea Jiului totaliza, peste sarcini
le planificate de la începutul lunii, un 
plus de aproape 2000 de tone, drept ur
mare a măsurilor adoptate de conduce
rile colective ale combinatului și între
prinderilor miniere pentru îndeplinirea 
ritmică și depășirea sarcinilor de plan 
pe acest ultim an al cincinalului 1976- 
1980.

• Șapte întreprinderi miniere — 
Bărbăteni, Paroșeni, Petrila, 
Dilja, Lonea și Lupeni — au 
împreună, peste prevederile 
două zile ale lunii 3323 tone 
bune.

• Cea mai mare Producție 
suplimentar o obține fruntașa
luna ianuarie — mina Bărbăteni — un 
plus de 1734 tone de cărbune cocsifi- 
cabil, fiind urmată de o altă fruntașă 
din luna trecută — mina Paroșeni —

Vulcan, 
extras, 

primelor 
de căr-

cx trasă 
Văii din

cu 800 tone de cărbune extras peste 
prevederi.

• întreprinderilor miniere care în 
luna ianuarie și-au realizat sarcinile 
planificate li s-au alăturat în acest 
început de lună și minele : Vulcan cu 
plus 217 tone; Dilja — plus 139 de 
tone și Lonea cu plus 117 tone de căr
bune.

Succesele prezentate dovedesc o pu
ternică mobilizare colectivelor de
muncă, hotărirea lor fermă, nestrămu
tată de a întîmpina alegerile de la 9 
martie cu fapte demne de muncă, ca
re să ilustreze atașamentul minerilor 
la politica științifică a partidului nos
tru, care să demonstreze cu agrumen- 
tul faptelor că ei, oamenii adîncurilor 
știu să răsplătească eforturile făcute 
de partidul și statul nostru pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă, pen
tru creșterea 
de trai al lor 
popor. (D.G.).

In această săptămînă ac
tivitatea de pregătire a ale
gerilor de deputați în Ma
rea Adunare Națională și 
în consiliile populare de la 
9 martie intră într-o nouă 
etapă care evidențiază, 
prin sensurile ei, conținutul 
profund al democrației 
noastre socialiste : adună
rile populare pentru depu
nerea candidaturilor. Cam
pania electorală este o 
acțiune de mare. valoare 
politică, desfășurată în at
mosfera de vie însuflețire 
patriotică, sub semnul an
gajării depline a tuturor/ 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului pentru înfăptu
irea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
Xll-Ieâ al partidului, de 
amplificare a cadrului de 
participare a întregii nați
uni la conducerea societă
ții, proces stimulat de re
centul forum al democra
ției și unități socialiste.

Prin trăsăturile de con
ținut care le definesc, a-

dunările populare pentru 
depunerea candidaturilor 
au semnificații majore în 
viața politică, economică și 
social-culturală, reliefînd, 
într-o formă sintetică, ca
litatea Și nivelul conștiin
ței omului în România de 
azi. Candidații sînt cetă
țeni care dovedesc, prin 
fapte dense și palpabile, 
o superioară calitate mo- 
ral-politică și profesională, 
devotament, spirit novator 
și abnegație în înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului nostru, a întregului 
popor. Această unitate de 
gînd și faptă va trans
forma . toate întîlnirile din
tre candidați și alegători 
în autentice tribune ale de
mocrației, de dezbatere des
chisă a tuturor realizări
lor de pînă acum ale Văii 
Jiului, cît și ale perspecti
velor economice, sociale. 
Posibilitățile de largă re
prezentare a tuturor oa
menilor muncii în organul 
suprem și în organele lo- 

ale puterii de stat — 
propuși, printre altele, 
mulți candidați pen- 

uri singur loc de de
putat — formează baza ți
nui dialog multilateral, 
implicînd o înaltă respon
sabilitate față de progresul 
societății socialiste.

în toate localitățile Văii 
Jiului — după delimitarea, 
numerotarea și denumirea

cale 
sînt 
mai 
tru

în perioada care a trecut; 
a circumscripțiilor electo
rale, constituirea comisi
ilor electorale, întocmirea 
listelor de alegători — se 
acționează în continuare 
pentru amenajerea caselor 
alegătorilor și pregătirea 
unor programe cultural-e
ducative adecvate impor
tantei acțiuni politice- din 
viața națiunii noastre. O 
expresie, deosebit de Eloc
ventă pentru unitatea din
tre principiul democratic) 
și acțiunea socială .concre
tă este instituirea adunări
lor populare sub genericul 
„Tribuna democrației“ — 
noua .inițiativă a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul’: NICOLAE
CEAUȘESCU, destinată a- 
dîncirii procesului de par-: 
ticipare a tuturor cetățeni
lor la viața țării. In actu
ala etapă a campaniei e- 
lectorale; în cadrul mahir 
festărilor „Tribunei demo
crației", de larg ecou cetă
țenesc, prilejuite de întîl
nirile dintre candidați și 
alegători, se accentuează 
noua calitate morăl-politi- 
că și patriotică a oameni
lor muncii izvotîlă din pre
ocupările "aste de -a par
ticipa direct la întreaga 
viată ecbnomico-socială din 
Valea Jiului, la conduce
rea și înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al Xll-lea 
al partidului.

IMUCQTITUI E «alizate la îertnen 
ii f Cu 111IILE și de calitate

in luna ianuarie, nu v-ați onorat 
angajamentul asumat, nu v-ați realizat 

sarcinile de plan

Ce întreprindeți pentru 
redresarea producției ?

Inter'ocutorul nostru de azi 
ing. Ion Vasilescu, 

directorul
— Tovarășe director, 

deși în ancheta între
prinsă de ziarul nos
tru nu v-arii consemnat 
opiniile cu privire la 
posibilitățile de reali
zare a planului pe lu
na ianuarie, au existat 
motive obieetive de am
bele părți, totuși, ca
dre din conducerea în
treprinderii au răs
puns afirmativ. Reali
zările lunii ianuanie 
nu au confirmat însă 
previziunile. Ce s'-â în- 
timplat ? A fost un op
timism... neîntemeiat 
sau a intervenit... ne
prevăzutul?

— Nici optimismul nu a 
fost exagerat și nu a in
tervenit nimic neprevăzut.

'1 
minei Dilja

— Atunci de ce nu 
v-ați realizat planul ?

— De fapt planul 
ianuarie l-am realizat 
nu l-am realizat. Din 
pacitățile pe care le avem 
în funcțiune am extras la 
nivelul sarcinilor planifi
cate pe aceste capacități, 
abataje și sectoare. Spre 
exemplu, sectorul I și-a 
depășit planul la produc
ție pe seama sportîlui de 
productivitate cu peste 
1000 kg pe post, iar secto
rul III a extras la nivelul 
planului obținînd o pro
ductivitate, pe sector, de

Convorbire consemnată de 
Dorin GHEȚA

Brigadierul Teodor 
Flutur și ortacul lui, Du
mitru Acasandrei, de 
la sectorul VI investi
ții al minei Lonea au 
toate motivele satisfac
ției. In ianuarie briga
da și-a depășit sarcini
le de plan cu 16,1 la su-

necontenită a nivelului 
și al întregului nostru

lunii 
și... 
câ-

Constructorii din Petrila 
se străduiesc, promit, dar trebuie 
și sprijiniți să-și realizeze sarcinile

(Continuare in pag. a 2-a)

In ziarul de azi;
• CHEMAREA LA ÎNTRECERE - 
adresată de Liceul industrial Petroșani, 
către toate liceele din județul Hunedoara 
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S-a împămîntenrt 
Lonea, și la alte între
prinderi, o tradiție mi
nerească,; într-o anume 
zi de la începutul lunii, 
șefii de brigadă se string 
să discute cum și-au fă
cut datoria împreună cu 
ortacii lor, ce obiective 
vor ataca în perioada 
următoare. Am partici
pat, sîmbătă, la bilan
țul „Zilei brigadierului", 
am fost martorul deci
ziei unanime a șefilor 
de .
te la lumină, pe fiecare 
schimb, cel puțin 1000 
tone cărbune, acțiune 
care va asigura îndepli
nirea șj depășirea sarci
nilor de plan și a anga
jamentelor asumate în 
întrecerea 
Cumpănind bine, 
oameni simpli, care 
mandatul ortacilor 
au propus soluții, 
împărtășit din expert

fost martorul deci-

brigadă de a scoa-

socialistă. . 
acești 

au 
lor, 
au

Odată cu dezvoltarea sa 
industrială, ilustrată în
deosebi de extinderea pre- 
parației de cărbuni și pu
nerea în funcțiune a fa
bricii de mobilă, orașul 
Petrila își va spori în a- 
cest an zestrea de edificii 
sociale cu 97 apartamente 
noi, un atelier școală cu 
120 de locuri, dispensarul 
uman, laboratorul de pa
tiserie Și cofetărie (extin
dere și etajare), căminul 
cultural din Cimpa. La 
modul în care constructo
rii au trecut la înfăptuirea 
acestor obiective încă din 
prima lună a 
vom referi în 
mează După 
constructorii 
au realizat în
43 de apartamente 
sarcinile de plan, 
nile pe anul în curs — 
spunea maistrul principal 
Valentin Chira — sînt mo
bilizatoare și pe deplin 
realizabile". La elevația

anului, ne 
cele ce ur- 
cum se știe 
din Petrila 
anul trecut 

peste 
„Sarci-

tronsonului H a blocului 55 
unde lucrează în prezent 
dulgherii lui Ion Gyorgy, 
cantitatea de beton tur
nat apropie stadiul lucră
rii de prevederile graficu
lui, iar faptul că elemen
tele din beton care vor 
constitui viitoarele aparta
mente sînt turnate în po
ligonul propriu în pro
porție de 70 la sută, per
mite constructorilor rea
lizarea obiectivului la ter
menul planificat. La blo
cul nr. 53 cu 32 de apar
tamente, fundația este tur
nată, după cum ne-au spus 
constructorii, în proporție 
de peste 70 la sută. Tur
narea betonului continuă. 
In momentul prezenței 
noastre pe șantier șoferul 
care adusese beton a fost

Toina ȚAȚARCA ■ j| '

(Continuare în pag. a 2-a)

Sfat pentru 
împlinirile viitoare

tineri, 
mani- 
de a 

curînd 
frun-

ența lor, cei mai 
ambițoși, și-au 
testat hotărîrea 
prinde cît mai 
ritmul brigăzilor
tașe. Sînt doar tovarăși 
de muncă, au învățat 
meserie unul de la altul. 
Astfel, Dumitru Paras- 
chiv a fost ucenicul ves
titului Iosif Clamba, cel 
care, la rîndul lui, a 
deprins tainele mineri
tului de la consăteanul 
său Ion Miclea III. Ilie 
Chițoiu, doar de șase 
luni forhaier, l-a avut 
îndrumător pe Marin 
Ciubăr. Toader Flutur, 
miner care a săpat 12 
puțuri pînă acum, maî 
are 9 luni pînă la pen-

sie, dar nu-și face griji 
cu brigada, băieții lui 
s-or descurca .bine, 
schimbul lui Matei Mu- 
reșan „de randament 
mare", spre exemplu, în
carcă 60 de vagonete cu 
steril intr-un șut. Lui 
Clamba nu îi e teamă 
că „elevul" lui Paraschiv 
v-a obține rezultate mai 
bune, dimpotrivă, chiar 
dacă ortacii lui au lan
sat chemarea către toți 
„cameriștii" din Vale, să 
cîștige, cei mai buni. 
„Garda ținură" a secto
rului IV, reprezentată 
prin Constantin Buzaru 
și Nicolae Golea, a de
monstrat concret o care 
este misiunea șefului de

, brigadă, în primul rînd 
om politic în abataj, e- 
ducator al tinerilor. Și 
concluziile erau argu
mentate prin fapte, pro
ducția brigăzii lui Golea 
a sporit cu 20 la șută 
în ianuarie, față de de
cembrie. Noul în tehno
logie a fost îmbrățișat 
deopotrivă, șeful de 
schimb, Eugen Tiba de 
la sectorul II s-a referit 
la metoda lor experimen
tală — grinzile îngropa
te nu vor mai fi 
decuplate; în locul „fieru
lui" se vor întrebuința 
tuburi în ' vatra preaba- 
tajului, se vor obține e- 
conomii însemnate, 
va cîștiga timp.

Ion VULPE
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Chemare la întrecere

Puternic mobilizat de 
Xll-leă »1 partidului,

hotărîrile ma reiui forum al comuniștilor, Congresul 
hotărit să-și consacre întreaga putere de muncăal .

procesului de formare a tinerei generații, colectivul școlii noastre cheamă la în
trecere toate liceele din județul Hunedoara, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective în cadrul concursului „Școala noastră, casa noastră".

1. Perfecționarea continuă a metodo
logiei didactice, a măiestriei profesiona
le. prin : confecționarea de material 
didactic adecvat cerințelor învățămân
tului modern ; transformarea tuturor 
sălilor de clasă în cabinete și labora
toare, dotarea lor conform normative
lor minimale ; folosirea integrală a ba
zei materiale; utilizarea tuturor meto
delor didactice pentru asigurarea efi
cienței- maxime in predare-învățare ; 

pregătirii cadrelor di- 
individual, prezentarea 
grade didactice, partici- 

activitatea obștească, 
catedră, cercuri pedago-

perfecționarea 
dactice (studiu 
La examene de 
parea activă la 
la .ședințele de 
gjce. reciclări)-...2. Stimularea creativității și inventi
vității, cuprinderea elevilor și cadrelor 
didactice în munca de cercetare știin
țifică, prin următoarele forme : organi
zarea de cercuri cu elevii la toate o- 
biectele de învățămînt; pregătirea 
pentru concursul pe obiecte și meserii; 
realizarea lucrărilor practice de absol
vire cu caracter practic-aplicativ ; pre
zentarea cu 5 lucrări Ia sesiunea de re
ferate și comunicări științifice a elevi
lor la faza județeană ; realizarea a 8 
teme de cercetare științifică la nivelul 
catedrelor ; realizarea a 3 teme de cer
cetare în colaborare cu unitățile eco
nomice din Valea Jiului, cu aplicabili
tate imediată în producție.

3. Creșterea procentului de promo- 
vabiliiate cu 5 la sută în trimestrul I 
1989-1981 față de trimestrul I 1979-1980 
și reducerea mediocrității școlare cu 10 
ia sulă.

4. Reducerea numărului de absențe 
nemolivate ale elevilor cu 15 la sută, 
prin intensificarea muncii educative, co
laborarea cu familia, organizarea de 
raiduri la nivelul orașului, acțiuni cul
tural-sportive.

5. Depășirea planului de 
100 000 lei. din care 20 000 
lucrări de autodotare.

6. Intensificarea muncii 
ologice în rîndul elevilor 
formării lor ca cetățeni de nădejde ai 
patriei noastre socialiste. Vom promo
va : acțiuni destinate însușirii politicii 
partidului și statului nostru, cunoaște
rii trecutului de luptă al poporului, a 
educației materialist-științifice a elevi- 
l or ;

producție cu 
reprezentînd

politico-ide- 
în vederea

activele

Constructorii din Petrila se străduiesc, 
promit, dar trebuie și sprijiniți 

răcoritoare se tărăgănează. 
Această situație trebuie s-o 
înțeleagă bine constructorii 
și nu numai ei —, cu atât 
mai mult cu cît lucrarea, 
avînd termen de predare 
în anul trecut, se află și 
acum tot la nivelul parte
rului. In 18 ianuarie fie- 
rar-betoniști de la Grupul 
de construcții din Petroșani 
au fixat armăturile meta
lice ale etajului aripei noi 
a laboratorului. Construe-, 
torii și-au propus trece
rea în următoarele zile 
continuarea executării 
dărieî.

Pentru încadrarea 
termenele de predare 
tuturor obiectivelor de 
vesitiții social-culturale __
orașului, constructorii ' 
buie să beneficieze la timp 
de sprijinul necesar, cons- 
tînd în utilaje, materiale și 
meseriași din partea gru
pului, iar din partea consi
liului popular de o îndru
mare permanentă și efi
cientă și, mai ales, de ma
terialul lemnos necesaT 
pentru șarpanta căminu
lui cultural din Cimpa.
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(Urmare din pagina I)

U.T.C.; acțiuni politico-educative (pre
legeri, expuneri, dezbateri, dialoguri) 
sub genericul „Tribuna democrației" ; 
însușirea și aplicarea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
(în cadrul adunărilor generale U.T.C., 
informărilor politice, învățămîntului 
politic U.T.C., întîlnirilor cu partici
pant la Congres, cu activiști de partid 
și de stat, cu muncitori fruntași); or
ganizarea de cercuri politico-ideologice 
pentru popularizarea cărții social-poli- 
tice, explicarea unor noțiuni de filozo
fie, economie politică, socialism științi
fic, legislație ; obținerea de 
bune în întrecerea 
aetiv în realizarea ________ _ __ I .
luției tehnico-științifice" ; realizarea in- ț 
tegrală a planului economic al organi- i 
zației U.T.C. J

rezultate
„Tineretul, factor 
cincinalului revo-

7. Cuprtnderea elevilor în formații ț
artistice la nivelul claselor și al școlii i 

în cadrul Festivalului național „Cin- j 
tarea României", prin : prezentarea în 
ediția a IH-a cu 5 formații cuprinzînd 
145 de elevi, față de 4 formații cu 111 
elevj din ediția a Il-a ; susținerea a 2 
spectacole pe trimestru la casa de cul
tură, în cadrul serilor tineretului, și în 
fața minerilor de la minele Livezeni 
și I.M. Dîlja. i

8. Desfășurarea în condiții de securi- . 
tate deplină a instruirii practice a ele
vilor prin aplicarea măsurilor din pla
nurile de protecție a muncii și de îm
bunătățire a condițiilor de lucru, 
prin.: dotarea tuturor utilajelor și ins- 1 
talațiilor din ateliere și laboratoare cu i 
dispozitive de protecție necesare ; afi- ( 
sarea Ja toate locurile de muncă a nor
melor de protecție a muncii și a ins- I 
tracțiunilor de lucru; instruirea perio- ( 
dică a elevilor,, folosirea materialelor

de propagandă (fotografii, filme, afișe); I 
completarea la zi a tuturor fișelor in- | 
dividual© de instructaj. (

9. Gospodărirea judicioasă a materi
ilor prime și a materialelor în vederea I 
reducerii consumului de energie elec
trică, combustibil și materii prime cu
5 la sută, prin : reducerea funcționării ț 
în gol a utilajelor în atelierele școală; l 
responsabilități privind iluminatul în 
incinta școlii ; înlocuirea consumului ' 
de metale neferoase (cupru, alamă) cu ț 
oțel sau mase plastice la unele produse l 
executate în cadrul atelierelor școală.

ț
4

consultații la punctele de informa
și documentare pentru

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL ȘCOLII 

COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

viitoare
(Urmare din pagina I) •

Dialogul profesional s-a 
soldat așadar cu măsuri e- 
ficiente, care vor omogeni
za rezultatele brigăzilor, 
roadele acestui fructuos 
schimb de experiență vor 
fi evidente nu numai la 
•la sectorul 1 (plus 1134 to
ne pe ianuarie) sau IV, în 
brigăzile lui Clamba (plus 
580 tone), Cornel Țîr, Ilie 
Chițoiu sau ale celorlalți 
fruntași, cj pentru întreg 
colectivul de muncă, fi
indcă așa este firesc, îm
preună muncesc, împreună 
hotărăsc soarta producției, 
de experiența înaintată tre
buie să beneficieze, in
tr-un climat de ajutora- 
•■e î-eciprocă, toate brigă- 
»ile.

...Discuțiile au continuat 
într-o atmosferă plină de 
veselie la cabana mineri
lor de la Voievodu. Buna 
dispoziție, dansul în com
pania soțiilor și cîntecelor 
interpretate de orchestra 
minerilor, dirijată de cole
tul lor de muncă 
Brînzea, au întărit 
gerea reporterului 
Ba muncă cît și la 
tie, minerii Lonei
Bă un colectiv bine sudat 
Sufletește, care împlinește 
Speranțele puse în el.

î

Această iarnă capri
cioasă a dereglat mult 
transportul în comun, a 
pus călătorii, dar și pe 
șoferi la multe încercări. 
S-au luat nenumărate 
măsuri de îmbunătățire a 
situației de către organele 
în drept, de conducerea 
A.U.T.L., iar zilele tre
cute ziarul nostru a în
treprins un raid cu pri
vire la transportul în 
comun și aveam convin
gerea că el nu va rămîne 
fără ecou în colectivul 
respectiv. Am constatat 
nu fără bucurie, unele 
îmbunătățiri în ceea ce 
privește respectarea pro
gramului în desfășurarea 
transportului în comun. 
Și totuși, sîmbătă, 2 fe
bruarie, cînd cu toții ne 
grăbeam mai mult c® de 
obioei acasă,

Enache 
convin- 
că, atît 
distrac- 
formea-

© Astăzi, Casa de cul
tură din Petroșani orga
nizează două acțiuni a- 
tractive. La ora 17 în 
sala de lectură profeso
rul M. Bența va prezenta 
un medalion „Ștefan Lu- 
chian“, iar la ora 18, în 
sala de dans, discoteca 
tineretului va fi prece
dată de o expunere pe

nevoit să aștepte, apoi <ă 
„invite" cu claxonul auto
basculantei echipa de mun
citori care lucrează aici — 
dar care nu era pe șan
tier —, să recepționeze șl 
să așeze betonul în funda
ția viitorului bloc. Despre 
blocul 36 se pot spune pu
ține lucruri, deoarece abia 
în 18 ianuarie i-a fost 
cis amplasamentul și 
sat spațiul pe care se 
efectua în următoarele 
săpăturile mecanice.

de- 
tra- 
vor 
zile 
Pe 

șantierul atelierului școa.- 
lă, în bătaia soarelui „cu 
dinți" se înălța primul pe
rete din cărămidă. Stîlpii 
de beton, grinzile și fîși- 
ile ce alcătuiesc parterul 
viitorului atelier sînt mon
tate. „Lucrez cu șapte oa
meni, avem și materiale la 
îndemînă, numai gerul să 
ne păsuie și termenul c’i 
predare a obiectivului, 30 
august, va fi respectat" — 
ne-a declarat Gheorghe 
Ciocănoi, șeful echipei de 
zidari ce lucra aici. La cea 
mai urgentă lucrare — ex
tinderea laboratorului de

produse de patiserie și co
fetărie — cu termen de 
predare în luna septem
brie 1973, stadiul realizării 
și ritmul de lucru nu 
sînt cele dorite de Direc
ția comercială municipală 
și I.C.S.A. și A.P. Petro
șani, ca beneficiari. In 
spațiile de care dispune, 
prevăzute pentru o produc, 
lie în valoare de 400 000 
lei pe lună, laboratorul re
alizează acum produse za
haroase valorînd pînă la 
un milion de lei. Șeful u- 
nității, Iosif Demeter, ne-a 
oferit câteva cifre, soli- 
citîndu-se totodată un în
demn pentru constructori- 
Laboratorul consumă zil
nic multe mii de ouă, pînă 
la 600 kg făină și tot a- 
tîta zahăr- Aceste materii 
prime *sînt depozitate de 
mult timp pînă la intrarea 
în manoperă în spații de 
producție și de circulație, 
fapt ce creează dificultăți, 
în timp ce realizarea ex
tinderii laboratorului care 
vd cuprinde o magazie în
căpătoare și spații pentru 
secții de patiserie, bom- 
bonerie, fructe confiate și

la 
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Ce întreprindeți pentru redresarea
(Urmare din pagina 1)

aproape 2200 kg /post. A- 
veni insă un sector scos 
din producție de unde nu 
am extras nici o singură 
tonă de cărbune. Ani ră
mas sub prevederi, la ni
velul întreprinderii, exact 
eu cantitatea de cărbune 
planificată pentru sectorul 
II. La celelalte activități 
rezultatele sînt bune. La 
lucrările de pregătiri pla
nul a fost realizat în pro
porție de 102,6 la sută, iar 
la investiții de 100,6 la 
sută. Nu ani avut avarii 
deosebite, nu ne-au creat 
probleme activitățile auxi
liare care s-au desfășurat 
normal.

— Care este perspec
tiva realizării sarcinilor 

. de plan Pe luna februa
rie și trimestrul I ?

— Planul lunii februa
rie a crescut față de pia
nul lunii ianuarie cu 2100 
tone cărbune în condițiile 
în care nu vom ave.a încă 
în funcțiune capacitățile

producției ? 
de producție ale sectorului 
II. Cu toate acestea, la ni
velul celor două sectoare, 
cărora le-a fost repartizat 
plusul de producție, vom 
realiza sarcinile de plan, 
iar prin 
Ie vom 
ce din 
sectorul
tra în continuare. In a- 
ceastă lună, la sectorul I 
vor mai intra în funcți
une două noi numere de 
abataj, iar sectorul III va 
produce la capacitate ma
ximă.

— Prin urmare, la 
nivelul întreprinderii 
nici în luna februarie 
nu veți realiza sarcinile 
planificate ?

— Ne vom strădui

depășirile pe care 
obține, vom redu- 
minusul pe care 
II il Va înregis-

ca 
minusul să fie cît mai mic, 
adică să extragem cu cele 
două sectoare cît putem 
maj mult și din sarcinile 
de plan ale sectorului II.

— Cînd va începe re
deschiderea sectorului 
II ?

•— Ineepînd de mîine (5 
februarie nai.) vom dema-

Lipsifi de simțul datoriei
martorii unui eveniment 
care dovedește că nu a 
înțeles întregul personal 
al A.U.T.L. să-și facă cu 
răspundere datoria, 
de oameni așteptau 
stația „intersecția 
Petrila".
între la,05—15,35 nu 
apărut nici un 
deșt;
(conform 
patru. In 
cînd prin 
respective 
tegiu funerar, 
rut trei autobuze la in
terval de 
— cel de 
cu nr. 31 
timul cu 
avînd ea 
Szekely. 
nici unul

Zeci 
în 

I.M. 
Așteptam, dar 

a 
autobuz, 

trebuiau să treacă 
programului) 

același timp, 
fața stației 

trecea un cor
an apă-

cite 1-2 minute 
Cimpa, apoi cel
HD 1625 și ul- 
nr. 31 HD 1124 
șofer pe Carol
Din cele trei, 
n-a oprit însă

tema: „Generația tînă-
ră — generația marilor 
împliniri socialiste".

• Doriți să mergeți la 
tratament sau odihnă în 
stațiunile Felix ? Chiar 
dacă nu v-ați procurat 
bilete, filiala Petroșani a 
O.J.T. vă oferă pînă în 
18 februarie a.c. aseme
nea bilete de 12 și 18 
zile, cu plecare în ziua 
care vă convine. Sau pu
teți opta pentru Hercula- 
ne cu bilete între 5 și

în stație. Se grăbeau. 
Oare pentru cine ?, deoa
rece călătorii au rămas 
în stație, iar ei, șoferii 
cu dificultate au putut 
depăși convoiul 
pentru a-șî croi 
pede drum spre 
șani.

In ultimul 
condus de C.S. se aflau 
aproximativ 30 de călă
tori. în stația următoare 
(barieră) l-a și ajuns din 
urmă pe celălalt de pe 
ruta Loriea — Aeroport,

Am stat de vorbă cu 
șoferul C. Szekely, apre
ciat în general ca un om 
corect— se plîngea că 

, are greutăți cu anvelo
pele — dar de data a- 
ceasta s-a grăbit și el

funerar 
mai re- 

Petro-

autobuz,

să-și ajungă colegii, lă- 
sînd călătorii să aștepte 
mai departe în stație.

De ce această lipsă de 
omenie și respect? Punem, 
nu pentru prima oară a- 
ceastă întrebare 
cerii A.U.T.L., 
ției de partid, 
'cel
de 
al

condu- 
organiza- 
deoarece 

puțin din acest punct 
vedere al problemei — 
ordinii și disciplinei 
transportul în 

mun ai- trebui să 
tisfacă cereri 
călătorilor. Se cere deci, 
ca asemenea aspecte să 
fie prelucrate cu întregul 
colectiv și să se ia mă
suri ca toți conducătorii 
auto să dea dovadă 
omenie Și de simțul 
toriei împlinite.

T. MOLDOVEANU
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ra lucrările de redeschi
dere a capacităților de 
producție imobilizate. Au 
existat preocupări deose
bite și cooperare rodni
că între oamenii muncii 
de la mina noastră, speci
aliștii ministerului și com
binatului, I.C.P.M.C., I.M.P. 
și C.C.S.M, pentru grăbi
rea redeschiderii acestor 
capacități de producție. 
Dacă nu foloseam meto
da înertizării cu azot și 
am fi recurs la metodele 
clasice, abia într-un an 
de zile am fi redeschis sec
torul

Ceea ce vreau să accen
tuez este că la mina Dîl
ja avem un climat bun de 
muncă, oamenii sînt ho- 
tăfîți să-și facă datoria 
pe deplin, să nu precupe
țească nici un efort pen
tru a redresa situația, mi
nei. Vom maj ave& greu
tăți. Redeschiderea secto
rului II nu va fi ușdUl-ă ■ 
— presupune o organiza
re fără cusur, o asistență 
tehnică la un nivel calita
tiv ridicat, dar și imobi
lizarea unor efective im
portante. Vom aV€a gre
utăți la trecerea sectoru
lui III peste un orizont, 
cu deversarea cărbunelui 
la orizontul inferior și a- 
ceasita înseamnă montarea 
unei benzi pe un plan 
înclinat, a trei benzi pe 
orizontală și patru trans
portoare TR-3 pe fluxuri 
diferite, inclusiv amena
jarea și tubarea suitoarelor 
colectoare dintre cele do
uă orizonturi. Aceste gre
utăți nu vor influența în
să realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la sec
toarele I și III. In luna fe
bruarie Și în trimestrul I, 
urmează să intre în func
țiune treptat și capacită
țile de producție ale sec
torului II.

Avem un început de 
lună bun, promițător — 
Pe Primele două zile sar
cinile au fost depășite cil 
139 tone de cărbune, cons
tituind o dovadă a capaci
tății de mobilizare de ca
re dispune mina noastră.

20 de zile, individuale 
ori în colectiv, cu plecare 
in orice zi, în tot cursul 
lunilor februarie și mar
tie. Rămîne să alegeți!

• De la A.U.T.L. au 
plecat delegați pentru 5 
noi autobuze tip UD 117 
— articulate, de fabricație 
român e’ască. Acestea vor 
spori considerabil dotarea 
parcului transportului în 
comun. Le așteptăm !

• După cum am aflat 
constructorii din cadrul

Grupului de șantiere Pe
troșani și-au propus ca 
în această lună să predea 
peste 100 apartamente. 
Este vorba de blocurile 
50 B, din Petroșani, cu 
57 apartamente, și A 2, 
din Lupeni, cu 52 aparta
mente.

• Multi 
trec zilnic ] 
zinuiui de 
desfacere a 
întreprinderii de tricota
je Petroșani. Nu întot-

cumpărători 
pragul maga- 
prezentare Și 

i . produselor

deauna însă găsesc măr
furile reprezentative, 
deoarece magazinul e a- 
provizionat doar din „ce 
pică". Poate la redeschi
derea acestuia (actual
mente închis, gestionara 
fiind bolnavă), vom găsi 
aici și mult doritele mo
dele de tricotaje.

Rubrică realizată de 
C. IOVANESCU

I



După cum se știe, marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu a fost, în săptămîna trecută, oas
petele municipiului nostru pentru a patra oară, o- 
norînd invitația comisiei municipale de șah. Mircea 
Botez, membru al comisiei, care l-a însoțit la toate 
simultanele acordate, remarca faptul că multiplul 
nostru campion s-a arătat impresionat de organiza
rea excelentă a întâlnirilor, de nivelul de pregătire 
al unor tineri sportivi din Vale De altfel, în con
vorbirea avută sîmbătă seara, fostul campion mondial 
al juniorilor concluziona:

— După părerea mea, în 
Valea Jiului, sînt foarte 
multe elemente de pers
pectivă, care, în condiții 
optime de pregătire, cu a- 
jutorul unui antrenor pri
ceput, ar putea să ajungă 
virfuri în mișcarea șahis- 
tă, nu n piuai la nivel mu- 
nicipal-,4au județean, ci 
pe plan republican.

Confruntarea' cu marele 
maestru internațional a- 
testă dîrzenia și cunoștin
țele șahiștilor din Vale. 
Astfel, dacă la simultanul 
de la Lupeni, Florin Gheor
ghiu a obținut 32 de victo
rii din 32 de partide, iar 
la Deva a avut la pasiv 
doar nouă remize din 37 
de întâlniri, disputa șahis- 
tică din foaierul Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani (40 de mese) a 
avut un alt deznodămînt. 
Tehnicianul Ion Munteanu 
de la l.R.l.U.M.P. a reușit 
performanța de a-1 învinge 
pe unul din primii opt ju
cători din lume, creditat 
cu un coeficient ELO de 
2605 puncte. Ion Rusticea- 
nu de la B.A.T.. lăcătușii 
Teodor Berințan de la l.M. 
Petrila și Iosif Smida de 
la l.M, Livezeni, studentul 
Csaba Bărbos au luptat „de 
la egal la egal" cu cîștigă- 
torul turneelor de la No- 
visad. Lone Pine, Phila
delphia etc., înregistrînd 
onorate remize. Pioniera 
Cristina Bădulescu, de la 
Școala generală nr. 6, în 
vîrstă de numai 12 ani, a 
dat o replică neașteptată 
marelui maestru internațio- 

__nal, doar spre final, o mică 
inexactitate a privat-o de 
un rezultat de excepție.

Florin Gheorghiu descoperă, pe viu.
posibilitățile de afirmare a șahului din Voie

Zff „deschidere', sini
necesare „primele mutări" 
spre marea performanță

Partide disputate s-au în
registrat și la simultanul 
de la Casa universitarilor, 
dar toți cei 18 parteneri ai 
profesorului de limbă și 
literatură român, Florin 
Gheorghiu (suferind de o 
viroză), au fost siliți să în
cline steagul.

In consecință, vizita lui 
Florin Gheorghiu a stîrnit 
un mare interes, s-a cons
tituit într-un eveniment 
deosebit, de emulație a 
șahului în Vale, a trezit 
ambiții de revitalizare a 
acestui sport. Or, în cam
pionatul județean evolu
ează o singură echipă mix
tă, Preparatorul Lupeni. 
In competiția municipală 
activează Preparatorul II 
Lupeni, Minerul Paroșeni, 
Concepția, C.F.R, și I.U.M. 
Petroșani, Preparatorul Pe
tri la, eu rezultate modeste, 
care nu reflectă potenția
lul șahistic al municipiului 

Minerul Paroșeni a debutat cu o victorie
. 'In prima etapă a campionatului municipal de 

■¥aTi pc echipe, Minerul Paroșeni a învins cu 4 — 0 
pe l.M. Dilja. Rezultatul este cu atit mai meritoriu, cu 
cit reprezentativa minerilor din Paroșeni participă pen
tru prima oară la o competiție oficială. (Marius I. 
Ciortea" student) .

nostru. Sportul celor 64 
de pătrățele, deși nu nece
sită investiții mari, nu se 
bucură încă de atenția me
ritată. Un exemplu ni se 
pare concludent. Astfel, 
cînd învingătorul multcon- 
testatului supercampion 
Fisher și-a exprimat dorința 
de a vizita clubul șahiști-

lor din Petroșani, organi
zatorii au înălțat din u- 
meri, deoarece nu doreau 

- să-1 introducă în minuscula 
încăpere de la casa de cul
tură, unde se găsesc doar 
trei mese și patru jocuri 
de șah... Competițiile de 
masă au un caracter festi- 
vist, de campanie, atrage
rea tinerilor pentru practi

Marele maestru internațional Florin Gheorghiu a 
avut probleme deosebite la simultanul de sîmbătă 
seara, susținut în foaierul Casei de cultură din Pe
troșani.

carea sportului minții se 
desfășoară sub zodia în
tâmplării. In școli, la case
le pionierilor și șoimilor 
patriei, în întreprinderi și 
instituții, șahul ar trebui 
să dețină supremația, mai 
ales în anotimpul hibernal, 
dar, din păcate, dezintere
sul manifestat de factorii 
responsabili pe linie de 
sport, afectează activitatea 
competițională. Iată deci, 
deși există posibilități certe 
de afirmare, declarația ma
relui maestru internațional 
Florin Gheorghiu se cons
tituie într-un argument de 
greutate, deocamdată, a- 
eeastă disciplină sportivă 
este ținută în... șah etern 
de considerente subiective, 
care pot fi înlăturate de 
activiștii sportivi de pasiu
ne. Trebuie însă ca „prime
le mutări** să se facă de 
acum, cînd ediția de iar
nă a „Daciadei** se află 
în plină desfășurare, cînd 
ecoul simultanelor susținu
te de șahistul numărul 1 
al României este încă viu 
în conștiința opiniei spor
tive din Vale.

Ion VULPE

Schiorii din Valea Jiului, 
la faza de zonă...

Ea faza județeană « 
campionatelor republicane 
de copii, juniori și școlari, 
ce a vut loc la Vulcan, 
în cadrul competiției dota
te cu „Cupa U.T.C.**, la 
schi fond și biatlon a?u 
participat circa 100 concu
renți.

Iată cuceritorii titlurilor 
de campionii județeni pe 
categorii de vîrstă și ai 
tocurilor doi și trei : Fete 
1: 1. Luminița Trandafir, 
C.S.Ș. Petroșani; 2. Gyon- 
gyi Penczak, C.S.Ș. Lp- 
peni; 3 .Gabriela Pop, 
C.SJȘ. Petroșani ; Fete n : 
1. Lucia Scurtu, 2. Pauli
na Frîncu, 3. Melania 
Czimbalmoș, toate de la 

C-S.Ș. Petroșani. Junioare 1: 
Violeta Mihăiasă; Juni
oare II: Elena Căpîl- 
nean, ambele de Ia C.S.Ș. 
Petroșani: Băieți I: 1. A-

...și la „Cupa Predeal*4
In zilele de 2 — 3 fe

bruarie lotul de schi fond 
al Clubului sportiv școlar 
Petroșani, ce își desfășoară 
pregătirile în orașul Vul
can, a participat la compe
tiția de nivel republican 
dotată cu „Cupa Predeal**.

La startul întrecerilor 
s-au aliniat 306 concurenți, 
din numeroase cluburi și 
asociații sportive din țară.

Reprezentanții muncipiu- 
lui nostru au avut o com
portare bună, clasîndu-se 
pe locuri fruntașe la majo
ritatea probelor. S-au evi
dențiat : Fete I: Luminița 
Trandafir, locul I; Copii I: 
Daniela Mureșan, locul IX»;

Premieră în Valea Jiului
Clubul sportiv școlar 

din Petroșani, împreună 
cu comisia municipală de 
schi, organizează în zile
le de 9 și 10 februarie 
a.c. la Valea de Pești o 
competiție de schi fond 
dotată cu trofeul „Cupa 
Văii Jiului**. La întreceri 
participă schiori de la 
cluburile sportive școlare 
din Miercurea Ciuc, To- 
plița, Gheorghieni. Brașov 
precum și de la cluburile

drian Flaidăr, 2. Ernest 
Czimbalmoș, 3. Alin Ogan. 
că, toți de la C.SJȘ. Petro
șani ; Băieți II: 1, Ion.
Crișu, 2. Ion Frîncu, ambii 
de la C.S.Ș. Petroșani, 8. 
Gavrilă Ferencz, C.S.Ș. Lu
peni ; Juniori: Marius Po
pescu, C.SJȘ. Petroșani.

Pentru faza de zonă a 
campionatelor republicane 
școlare, județul Hunedoara 
va fi reprezentat de schi- 
orii fondiști din Valea 
Jiului după cum urmea
ză : Fete: Melania Czim-. 
balmos, Voica Amza, Vio-: 
teta Mihăiasă, Lucia Rubu, 
Anișoara Merfu, Maricica 
Palade, Dora Mihalciuc. 
Băieți: Marius Popescu,
Profirei Todeilă, Gheor- 
ghe Coșoreanu, Vasile Săl- 
ceanu, Florin Marcu, Vio
rel Merfu, Gavrilă Fe
rencz, Constantin Bric.

Băieți I: Ernest Czimbal
moș, locul IV, Adrian Flai
dăr, locul IX. Fete II: Lu
cia Scurtu, locul IX ; bă
ieți II: loan Crișu, locul V | 
junioare II: Elena Căpîl- 
nean, locul VIII.»

La ștafetă, ambele echi
pe au ratat, ca și la „Cupai 
Brașovia**, la mare luptă, 
șansa de a ocupa un loc pe 
podium, situîndu-se pe lo
cul IV la băieți II prin 
loan Frîncu, Adrian Flai
dăr, loan Crișu și la junioa
re II prin Lucia Scurtu, 
Paulina Frîncu și Elena 
Căpîlnean.

Prof. Alfred IMLING 

sportive Dinamo Brașov 
și Voința Miercurea Ciuc, 
și bineînțeles, cluburile 
sportive școlare din Va
lea Jiului.

Avînd în vedere parti
ciparea a peste 80 de 
concurenți, sperăm ca 
reprezentanții municipiu
lui nostru să aibă o com
portare meritorie atit la 
întrecerile sportive, cît și 
ca organizatori.

Fotbal
POLITEHNICA TIMI

ȘOARA — JIUL PETRO
ȘANI: 2 — 0 (0—0). Cu 
toate că această partidă de 
verificare s-a disputat pe 
terenul Politehnica se pot 
face cîteva considerațiuni 
pe marginea evoluției echi
pei Jiul. Prima constatare 
a fost aceea legată de evo
luția de ansamblu a echi
pei, Se observă o omogeni
zare tot mai deplină, o mai 
bună sudură între compar
timente. Linia de fundași 
— în care au excelat Bădin, 
calm și sigur, precum 
și Bedd, foarte prompt în 
cîteva situații critice — și-a 
făcut datoria pe deplin, li
nele deficiențe s-au observat 
la Miculescu ale cărui gre
șit din prima repriză — 
două la număr — i-au 
creat emoții lui Ca vai. Mij
locașii, conduși cu inteli
gență de Ciupitu, au aco
perit bine terenul dar în 
anumite momente au ju tt 
prea dispersat. I s-ar putea 
cere lui Varga să joace 
mai ordonat, să lege mai 
bine pasele în fazele de 
atac.

In ceea ce privește ata
cul, o mențiune specială 
pentru Sălăjan și Bucures- 
cu ale căror incursiuni au 
demonstrat forța de atac a 
Jiului chiar și în deplasare.

Desfășuarea jocului se

Un scor prea sever
poate caracteriza ca fiind 
favorabilă Jiului care, in 
prima repriză, a stăpînit 
mai bine jocul, țesătura sa 
de pase punînd în dificul
tate apărarea timișoreană. 
Revelatoare in acest sens 
sînt cele două ocazii ratate 
în prima repriză. In min. 
20 Bucurcscu scapă singur 
și dintr-un unghi dificil 
șutează slab spre poartă 
permițîndu-i lui Barna să 
evite golul, în min 22 șu
tul lui Stoica de la 25 me
tri întîlnește bara trans
versală. De cealajtă parte 
gazdele au beneficiat de 
o bară prin Nedelcu în min. 
43. Același Nedelcu irosise 
o situație favorabilă în 
min. 33 cînd mingea se o- 
prise în noroi.

Repriza a doua se desfă
șoară sub aceleași aspecte

Victorie facilă
MINERUL LUPENI — 

METALURGISTUL SADU : 
5 — 1 (3—0). Continuînd 
suita partidelor de verifi
care, divizionara C de fot
bal Minerul Lupeni a întâl
nit duminică, pe teren 
propriu, Metalurgistul Sa- 
du, parteneră de întrecere 
din seria a Vil-a. După o 
partidă spectaculoasă, în 

pînă în min. 60 cînd se 
produc schimbări în masă. 
Sînt introduși jucătorii de 
rezervă, în majoritatea lor 
tineri fără experiență. Că
derea echipei noastre nu 
întârzie și în min, 65 după 
un fault al lui Pocșan în 
careu. Roșea deschide sco
rul din 11 metri ; 1 — 0. 
Nu trec decît 4 minute și 
scorul se modifică datorită 
lui Lața care liber din 
colțul careului de 16 me
tri înscrie : 2 — 0.

Iată echipa Jiului : Ca- 
vai, Bedo (P. Grigore), Mi
culescu (Cîobănică), Rusu, 
Bădin (Popa), Ciupitu, Stoi
ca (Pocșan) Varga (Lasoni), 
Sălăjan (Enescu), Bucures- 
cu (Colceag), Stoichiță (Vî- 
nătoru).

Alexandru TATAR 

care gazdele au fost supe
rioare la toate capitolele, 

’Minerul a obținut victoria 
la un scor categoric de 
5 — 1 (3—0). Punctele în
vingătorilor au fost înscrise 
de Covaci, Leordean, Voi- 
cu, Leca (din 11 m) și Săt- 
măreanu. A redus din han
dicap Andreescu.

Popicarii divizionari din Petrila, 
in pregătire pentru returul campionatului

Echipa Jiul Petrila care 
activează în seria Nord a 
diviziei A de popice ă în
cheiat turul acestui cam
pionat, clasîndu-se pe lo
cui V (9 4 0 5 23 827 p.d.= 
8 puncte) din cele zece 
combatante. Returul înce
pe la data de 24 februarie 
și se anunță o întrecere 
viu disputată (mai ales 
pentru echipele aflate în 
zona fierbinte a clasa
mentului).

După ședința de analiză 
s-au stabilit măsuri care să 
ducă la o mai bună pregă
tire a echipei. Intrucît an
trenorul echipei, prof. Va- 
leriu Pișcoi, se află în con
cediu medical, antrena
mentele se desfășoară sub 
conducerea maestrului 
sportului Victor Miclea și 
a instructorului Rudolf 
Kozma. In perioada 15—21 
ianuarie a.c. s-a făcut pre
gătirea fizică pe teren va
riat, iar în prezent se des
fășoară pregătirea tehnică 
a echipei în vederea trece

rii probelor de control. 
Condițiile de pregătire nu 
sînt în prezent propice, în
trucât popicăria cu patru 
piste a Asociației sportive 
Preparatorul Petrila, este 
neîncălzită, iar echipamen
tul de antrenament necores
punzător. Comitetul sindi
catului l.M. Petrila și Aso
ciația sportivă Jiul din lo
calitate au datoria să ia 
măsuri pentru îmbunătăți
rea condițiilor de pregăti
re, să rezolve împreună cu 
conducerea Asociației Pre
paratorul Petrila crearea 
condițiilor optime la baza 
respectivă. De asemenea, 
conducerea minei să acor
de sprijin asociației sporti
ve în amenajarea și mO- 
denizarea propriei arene 
sportive. E vorba de a a- 
menaja 4 piste și în mod 
deosebit turnarea pistelor 
cu material plastic, condiție 
obligatorie de participare în 
viitor în campionatul di
viziei A.

Lotul actual este urmă
torul : Victor Miclea, Ru
dolf Kozma, Constantin 

Dobrică, Bella Schuler II, 
Mihai Ernest, Arpad Cris- 
tea, Ioan Surugiu, Ioan 
Scorțea, Ioan Popa și Va- 
leriu Pișcoi. A mai fost 
promovat Nicolae Croitoru 
din echipa a H-a a minei 
Petrila.

A. SLABII

VOLEI

Gazdele n-au 
pierdut nici 

un set
In ziua de 4 februarie 

a.c. sala de sport a I.M.P. 
a găzduit întâlnirea din ca
drul compionatului jude
țean la volei feminin, din
tre Parîngul — Ștința Pe
troșani — C.S.Ș. II Deva. 
După un joc viu disputat 
victoria a revenit cu scorul 
de 3 — 0.echipei gazdă care 
nu a pierdut nici Un set. 
La buna desfășurare a în
tâlnirii și-a adus contri
buția arbitrajul bun prestat 
de I. Ciortea din Petroșani.



Steagul roșu MARȚI, 5 FEBRUARIE 198fl

^CTUZlUT/4T~ezl INF

K. I
Sudan

Convorbiri ale delegației P.C.R.
KHARTUM 4 (Agerpres). 

— Cu prilejul participării 
sale ■ la lucrările Congre
sului Uniunii Socialiste 
Sudaneze, delegația P.C.R., 
condusă de tovarășul Lu
dovic Fa.zekaș, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R,. a avut convorbiri 
ou Peter Gatkouth, mem- • 
bru. al Biroului Politic al 
C.C, al U.S.S., vicepre
ședinte al înaltului Consi
liu Executiv al regiunii de 
sud, Hilari Logali, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al U.S.S., cu miniștrii 
energiei și minelor, coo
perării, comerțului și -apro
vizionării, agriculturii și 
resurselor naturale ai re-

giunii de sud. In cadrul 
convorbirilor s-a reliefat 
evoluția ascendentă și pe 
multiple planuri, a relați
ilor româno-sudaneze, ca
re au la bază înțelegerile 
și documentele convenite 
eu ocazia întrevederilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și Gaafar Mohammed 
El-Nimeiri, președintele 
Republicii Democratice 
Sudan. S-a subliniat dorin
ța comună de a se am
plifica și aprofunda în 
Continuare relațiile politi
ce, economice, culturale și 
în alte domenii

Soweto

Reuniune în sprijinul cererilor 
tinerilor de culoare

JOHANNESBURG 4 (A- 
gerpres). — La inițiativa Or
ganizației studenților din 
Zania (AZASO) și a . Con
gresului studenților sud-a- 
fricani (COSAS), la Soweto 
— marea suburbie africa
nă a Johannesburg ului — 
a avut loc o reuniune, la 
care au participat cîteva 
mii de persoane, organiza
tă în sprijinul cererilor ti
nerilor de culoare din

R.S.A. pentru îmbunătăți
rea condițiilor lor de în- 
vățămînt. Participanții, in
formează agenția Associa
ted Press, s-au pronunțat 
în unanimitate pentru re
tragerea militărilor din 
școlile din Soweto și au 
denunțat, totodată, costul 
prohibitiv al învățămîntu- 
lui pentru populația de cu
loare din Republica Sud- 
Africană.

Inundații în Brazilia

Criza
politică 

din Islanda
REYKJAVIK 4 (Ager

pres), — Criza politică din 
Islanda a intrat într-o nouă 
fază, după ce Gunnar 
Thoroddsen, vicepreședin
tele Partidului Indepen
denței, cel m M mare din 
țară, a anunțat că va. în
cercă să . formeze, o nouă 
coaliție guvernamentală.: 
El a precizat,' într-o decla
rație făcută la posturile 
de radio, că va intra în 
tratative cu Partidul Pro
gresist și cu Alianța Popu
lară. în vederea sondării 
posibilităților de formare a 
unuj cabinet tripartit.

Reprezentanții acestor 
două formațiuni politice 
au anunțat la rîndul lor, 
că sînt gata să înceapă ne
gocieri în vederea soluțio
nării cri'zși guvernamen
tale cu grupul lui Tho
roddsen, primele contacte 
urmînd să aibă loc astăzi.

Sri Lanka

Manifestări cu ocazia 
zilei naționale

participarea președintelui 
republicii, Junius Richard 
Jayawardene, și a primu
lui ministru., Ranasinghe 
Premadasa. într-un mesaj 
adresat cu acest prilej 
poporului, șeful statului a 
lansat o chemare pentru 
sporirea efortului general 
în vederea întăririi econo
miei țării. ;

COLOMBO 4 (Agerpres). 
— In Sri Lanka s-au or
ganizat luni manifestări 
sărbătorești eu ocazia zilei 
naționale, cucerirea inde
pendenței țării, la 4 febru
arie 1948, Principala acți
une a avut loc în locali
tatea Matara,. aflată la cir
ca 100 mile de capitală, cu

Cristina ; 
care ne

Moartea

RIO DE JANEIRO 4 
(Agerpres). — Creșterea 
nivelului fluviului Sao 
Francisco a provocat inun
dații în statul brazilian 
Minas Gerais, soldate cu 
moartea a 29 de persoane. 
15 000 de locuitori au ră
mas fără adăpost.

Precipitațiile abundente

afectează și alte zone ale 
Braziliei. Fină ac'um 10 000 
de persoane au fost ne
voite să părăsească regiu
nea de litoral a statelor 
Sao Paulo și Parana, iar 
alți 10 000 de oameni au 
rămas fără adăpost în 
insulele din apropierea 
frontierei cu Paraguayul.

PESTE 4 500 DE PER
SOANE au participat la o 
demonstrație, organizată la 
Greensboi’o (statul Carolina 
de Nord), împotriva Ku- 
Klux-Klan-ului. ^Demons
tranții purtau pancarte 
prin care se cerea, interzi
cerea acestei organizații și 
a activităților sale.

Manifestația, notează a- 
genția United Press Interna
tional, a fost organizată în 
memoria celor cinci persoa
ne ucise la Greensboro, in 
urmă cu trei luni, de mem
bri ai Ku-Klux-klan-ului.

VICEPREȘEDINTELE 
Ghaneî, Graft Johnson, a 
lansat un apel tuturor sta- 
telor Africii pentru adînci- 
rea cooperării dintre ele, 
ca o modalitate de accele
rare a procesului de depă
șire a handicapului sub
dezvoltării — informează 
publicația „The Ghanaian 
Times"

EMIRATELE ARABE 
UNITE au hotărît majora
rea prețului gazelor liche
fiate cu 6,96 la sută, anun-

ceasta reprezintă o arma
tă de 100 000 de muncitori- 
copii, între opt și 15 ani, 
plătiți cu salarii minime 
pentru o activitate de pa-

Intr-un amplu reportaj 
intitulat „Adulți la nouă 
ani", agenția France Presse 
scrie': Copiii din Napoli, 
din această „lume a treia" 
europeană, nu sînt altceva tru pînă la zece ore pe zi. 
decît mii de muncitori cu 
brațele ce își încep activi
tatea la opt-nouă ani. Mau
rizio, de 10 ani, este tîm- 
plar. El și-a pierdut tova
rășul de muncă din atelier, 
pe Salvatore, care are opt 
ani, ,cU -cîteva luni în .ur
mă, cînd brațul .colegului 
a fost retezat de, un. fîerâș- . 
trâu electric. In ziua a- 
ceea, orașul Napoli a plîns, 
iar Salvatore a primit o 
pensie de invaliditate. Lo-

. renzo de 12 ani, este comi
sionar: el cară prin oraș o 
remorcă veche, plină de 
chiuvete și de alte obiecte 
de <uz casnic. Există, apoi 
sulele de Paolo și Peppino, 
de opt-nouă ani, care fac 
scaune împletite, descarcă 
camioanele cu legume în 
piață în zorii zilei, lucrea
ză în baruri ducînd cafe
lele. Mai sînt, de aseme
nea, zidari, pantofari ca 
micul Costanzo, care la 12 
ani lucrează într-un ate
lier semi-clandestin, unde 
își pierde sănătatea, și 
mulți, — mulți alții — scrie 
într-un comentariu din Na
poli agenția France Presse.

Cu ajutorul cifrelor, am
ploarea acestei drame este 
pe deplin cunoscută. Un 
napolitan din trei este co
pil, iar din șapte copii, 
unul muncește. Concret, a-

Nimeni nu 
date.

O ziaristă 
nora Puntillo. care a făcut 
o anchetă asupra acestei 
probleme, afirma, între al-

contestă aceste

italiană. Eleo-

tele : „Dacă într-o zi 
acești copii ar putea ho
tărî să-și întrerupă munca, 
Napoli ar fi paralizat, iar 
industria sa s-ar prăbuși". 
Sindicatele confirmă, la 
rîndul lor, această afirma- 

. ție : „Oficial, la Napoli nu 
există fabrici care să pro
ducă mănuși din piele, dar 
niciodată nu s-au exportat 
mai multe mănuși ca a- 
cum. Se fac clandestin, le 
fac copiii". Se remarcă, de ' 
asemenea, că atunci cînd 
se reduce cu 20 la sută for
ța de muncă din industria 
producătoare de încălță
minte, producția crește 
cu... 300 la sută, datorită 
activității depuse de copii 
și de femei, în atelierele 
clandestine.

Invățămîntul este obli
gatoriu în Italia pînă la 
14 ani, dar' cînd consulți 
registrele școlare din Na
poli, 90 000 de* elevi * lipsesc 
la apel. In centrul orașu
lui, sau în cartierele mize
re, 2.7 la sută dintre copiii 
de vîrstă școlară fac „școa
lă" în ateliere sad in co
merț. Iată una dintre rea
litățile p'e care nimeni nu 
mai încearcă să le ascun
dă. In .1977,. Președinția 
Republicii a interzis prin 
decret de lege participarea 
copiilor sub 14 ani la acti- 
Vități- industriale. Legea 
mai specifică faptul că 
după 1'1 ani se beneficia
ză de dreptul de securitate 
socială. Aceste măsuri au 
fost luate pentru că, în 
zece ani, 500 de copii au 
fost victime ale unor acei- . 
den te. grave de muncă, iar 
alți 108 au paralizat dato- 

activi- 
medii

' rilă depunerii unor 
tăți industriale în 
deosebit de toxice.

■Motivele acestei 
sînt cunoscute : 
2 000 000 de adulți sînt șo
meri. fiecare trebuie să-și 
cîștige pîinea, chiar și co
piii. Cît privește remedie
rea acestei stări de fapte, 
italienii sînt sceptici. La 
tribunalul pentru proble
mele muncii din Napoli, a- 
vocații și judecătorii își 
beau cafeaua pe care le-o 
aduc, chiar la tribunal, 
barmani în vîrstă de... șap- 
te-opt ani.

drame 
cînd

Comunicat în urma convorbirilor dintre 
conducătorii P.C. Fancez și P.C. Dominican
PARIS 4 (Agerpres). — ordine economică interna- 

La Paris a fost dat publi
cității comunicatul pri
vind convorbirile purtate 
cu conducătorii Partidului 
Comunist Francez și dele
gația Partidului Comunist 
Dominican, în frunte cu 
secretarul general ai parti
dului, Narciso Isa Conde. 
Cele două delegații s-au 
pronunțat pentru o nouă

țională bazată , pe princi- i
piile independenței, demo
crației și colaborării echi- .
tabile. Comunicatul expri- ș
mă sprijinul părților față •
de toate partidele comunis- j
te și forțele democratice I
care luptă împotriva im- |
perialismului și reacțiunii, ' T
pentru libertate și demo- '
orație, pentru progres so- I
cial și socialism. ‘

ță agenția oficială de pre
să din acest stat, citată de 
Reuter. Decizia are efect 
retroactiv de la 1 ianuarie, 
anul acesta.

DUMINICA, GREVA din 
sectorul privat al siderur
giei britanice a fost re
luată, ca urmare a lipsei 
oricărui progres în regle
mentarea conflictului de 
muncă, care opune, de o 
lună de zile, pe cei 100 000 
de greviști din oțelăriile 
naționalizate direcției lui 
„British Steel Corporation").

LA INIȚIATIVA Minis
terului Sănătății din

POPULAȚIA S.U.A
Procesul de îmbătrîni-

existente... cu privire la 
topografia așezării, fi
ind descoperite edificii 
încă necunoscute.

f
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POPULAȚIA S.U.A.
Procesul de îmbătrîni- 

re a populației Statelor 
Unite s-a accentuat de 
o manieră notabilă în 
deceniul trecut, dezvăluie 
un comunicat al Birou
lui de recensămînt al

re a populației Statelor
Unite s-a accentuat de
o manieră notabilă în
deceniul trecut,, dezvăluie
un comunicat al Birou-
lui de reeensămînt al

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Capcană pen
tru rață ; Republica : O- 
glindă pentru 
Unirea : Omul 
trebuie.

PETRILA ; 
unui ghid.

LONEA: Elefantul alb?
ANTNOASA : Pline eu

nuci.; ■ ■ ■ i
■VULCAN: Adio, dar 

rămin cu tine. /
lupeni — Cultural: 

Nu pot trăi- fără lăutari; ; 
Muncitoresc ; Substitu
irea. 1

TV

10,00 Telescoală.
11,00

11,50
16,00

Dal-

Ungară și a întreprinderii 
„Medimpex", a avut loc 
la Budapesta simpozionul 
„Ulcosilvanilul în trata
mentul ulcerelor gastrice 
și duodenale". Dr. loan 
Pușcaș, și alți specialiști 
români au prezentat re
zultatele clinice radiologi- 
ce, • endoscopiee și biochi
mice ale tratamentului cu 
„Ulcosilvanil".

DUMINICA s-au în
cheiat, la Vitrysur-Sei- 
ne, în apropiere de Paris, 
lucrările Congresului Miș
cării Tineretului Comunist 
din Franța, la care au par
ticipat, timp de patru zile, 
1 400 de delegați din în- . 
treaga țară, repfezentînd 
pe cei 100 000 de tineri 
mernbri ai organizației.

I

I
I
I
I
I
I
I
I

18,05

18,25

18.50
19,00
19,20

19,40

20,10

21,50

Film serial:
las — Compania 
petrolieră Ewing.
Reluarea episodu
lui 22.
Telex.
Tenis de cîmp: 
Iugoslavia — Ro
mânia în ■ Cupa 
Davis. Transmi
siune directă de 
la Zagreb (partida 
de dublu).
Desene animate: 
„Sindbad mari
narul".
îndrumări pentru 
lucrătorii din 
gricultură.

i Revista soeial-po- 
litică TV.

i 1001 de seri. 
Telejurnal.

1 In actualitate: 
gătirea alegerilor 
de la 9 martie!
Din toată inima, 
un cîntec țării! 
Călătorie prin ța
ră mea (VIII).
Seară de teatru: 
„Omul care a vă
zut moartea" de 
Victor Eftimiu.
Premieră TV, 
Telejurnal.

E
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NOU TIP DE - 
COMBUSTIBIL

Specialiștii sovietici 
lucrează la punerea la 
punct a unui nou t p de 
combustibil pe bt__a de 
condensat de gaze. Prin 
experimentarea noului 
combustibil pe autocami
oane și autobuze Diesel, 
în orașele Buhara și Taș- 
kenț s-a constatat că to
xicitatea gazelor de eșa
pament este cu 30—40 la' 
sută mai redusă decît în 
cazul motorinei, 
, Cercetările au stabilit 
că condensatul de gaze 
poate fi folosit drept 
combustibil după o pre
lucrare simplă care se 
realizează chiar la locu-

Mica publicitate

S.U.A.
Potrivit cifrelor furni

zate, numărul , copiilor în 
vîrstă Re sub cinci ani 
a ajuns la 17,2 îtiilioane 
în 1970, la 15,6 milioane 
în J979. Numărul, copi
ilor din grupul de vîrstă 
5—13 ani a scăzut, ’ la 
rîndul său, cu 16,4 la su
tă în ultimii zece ani — rile de extracție.

PRODUS ÎMPOTRIVA... 
ȚINȚARILOR

Cercetătorul indian dr. 
Opender Krishan Koul a 
anunțat, la Delhi, desco
perirea unui produs ca
re ar permite stîrpirea 
țînțarilor. Produsul — un 
extras dintr-o plantă 
netoxică — poate ii uti
lizat cu succes atît 
supra larvelor, cît și 
insectelor adulte.

Această informație 
notează agenția Reuter 
a fost primită cu interes 
în rîndurile specialiști

lor, cu atît mai mult, cu 
cît Organizația Mondială 

angaja- 
într-un 
comba- 
a ma-

DINESCU Constantin 
mulțumește medicului A- 
drian lacob de la Spitalul 
Petroșani, secția de recu
perare a forței, de muncă, 
pentru deosebita compe
tență profesională de care 
a dat dovadă în tratarea 
lui și a celorlalți oameni 
ai muncii. (99)

3

adică, in cifre a!,-olule, 
cu șase milioane. Pro
porția lot în cadrul 
populației care, în 1970, 
era de 17,9 la sută, se 
situa la sfîrșitul lui 1979 
la 13,9 la sută.

grădinile suspen
date IN RESTAURARE

„Grădinilc suspendate 
ale Babilonului nu erau, 
de fapt, decît niște mari 
depozite de grîne și de 
vin" — a declarat șeful 
lucrărilor de restaurare 
a vechii cetăți de pe va
lea Eufratului. Potrivit 
declarațiilor acestuia, în 
cursul primei faze a lu
crărilor de resturare a 
cetății mesopotamiene 
cercetătorii au putut să 
completeze informațiile

a Săpătății este 
tă, în prezent, 
vast program de 
tere .și eradicare 
Iar iei. .

5

3

ș.
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crăs- 
naru Ana, eliberată 
preparația Petrila. Se 
clară nulă. (96)

PIERDUT legitimație 
servieiu pe numele ~
Marla, eliberată de pre
parația Petrila. Se decla
ră nulă. (97)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Teodor, eliberată de 
I M. Lupeni, Se declară nu
lă. (98)

de 
de-

de 
Faur

a- 
a

3
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ANUNȚ DE FAMILIE

FIUL și familia mul
țumesc sincer tuturor 
acelor care prin 'pre
zență și flori au luat 
parte la marea durere 
pricinuită de pierdere^ 
mult regretatului

FARKAS EMERIC
Amintirea lui va ră- 

mîrie veșnic în inimi
le noastre. (100)
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