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La temelia unor înalte
Promovarea tehnologiilor

productivități a muncii

concepție românească

Plenara Consiliului
Național al oamenilor 

uncii
. Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, luni, 19 
ianuarie, în sala Radiotele- 
viziunii au început lucră
rile Plenarei 
Național al 
Muncii.

Tovarășul N 
Ceaușescu a fost 
nat, la intrare,

Consiliului 
Oamenilor

In asigurarea creșteri
lor de plan la producția 
fizică de cărbune cocsi. 
ficabil a I.M. Lupeni, 
sectorul III ocupă în a- 
cest an un loc primor
dial. De la o medie 
800 
cest 
salt 
300 . _
sută din ponderea 
ducției pe sector se 
trage mecanizat. Pe 
ceasta cale, nivelul 
nificat al productivită
ții muncii medii în abata
je sporește față de rea
lizările anului trecut cu 
500 kg/post iar pe sec
tor cu 250 kg /post.

— Funcționăm la

tone/zi în 1980, 
an înregistrează 
zilnic de sarcină 
tone. Peste 90

de 
a- 
un 
de 
la 

pro- 
ex~

a-
pla-

cu comple- 
încredin- 

exploatare 
' : mineri 

omogene, 
Costadhe 

Matyuș 
Pregăti-

taje dotate 
xe românești, 
țațe pentru 
unor brigăzi de 
puternice și 
conduse de ' 
Grigore, Laszlo 
și Mihai Blaga. 
rile le realizăm, de ase
menea, cu brigăzi de 
mare forță și competen
ță, conduse de Gheorghe 
Belei și Petru Belbe, în 
a căror dotare se află

în abatajele sectoru
lui III al I.M. Lupeni

ora 
actuală în sector cu do
uă abataje mecanizate 
și un abataj frontal cu 
susținere metalică — 
ne-a declarat inginerul 
Alexandru BLAJ, șeful 
sectorului III. Cei de-al 
doilea complex, de 
SMA-2, fabricat 
I.U.M. Petroșani, a 
ti'al în funcțiune în 
doua jumătate a 
decembrie, obținîndu-se o 
productivitate medie a 
muncii de 12,85 tone/ 
post. înaltă, așadar. Am 
conturat deja prin lu
crări de pregătire un
nou panou de exploata
re în stratul 3, unde vom 
introduce al treilea com
plex mecanizat, tot de 
tip SMA-2. Prin progra
ma de lucrări pe 1981 
vom asigura, începînd cu 
trimestrul II, funcționa
rea continuă a trei aba-

tip 
la 

in
ft 

lunii

pregătirilor. Calificarea 
înaltă și policalificarea 
membrilor tuturor bri
găzilor asigură premise 
bune pentru sporul de 
productivitate scontat. 
Prin formele de organi
zare adoptate, conside
răm, de asemenea, că am 
eliminat barierele ce 
pot sta în calea unei pro
ducții ritmice, continuu 
ascendente în sector. ’

Iată ce ne-au declarat 
și alte cadre de bază din 
sector l

Laszlo MATYUȘ, șef de 
brigadă: „Complexul
SMA-2, pe care l_am in
trodus în luna decem
brie în stratul 3, a fost 
mutat chiai- de brigada 
noastră din stratul 4. A 
fost „probat", așadar, de 
noi înșine, fiind experi
mentat și omologat la noi 
în sector. Este un uti
laj deosebit de reușit al 
constructorilor de la 
I.U.M.P., fiind ușor ma
nevrabil, rezistent, grin
da glisantă asigurînd 
ușoara prindere a cope- 
rișului, mare stabilitate 
și posibilități foarte bu
ne pentru podirea feliei 
următoare. Pe fiecare 
schimb, dispunem de 
cel puțin patru munci
tori policalifioați. Iată 
de ce, repet, împreună cu 
cei patru șefi de schimb —

i c o 1 a e 
întîmpi- 

de nume
roși bucureșteni, care l-au 
ovaționat și aclamat înde
lung.

Participanții la plenară 
au salutat, la rîndul lor, cu 
deosebită căldură pe secre
tarul .general al partidu
lui.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul ședinței plenare au 
luat loc tovarășul Ilie Ver- 
deț, alți tovarăși gin con
ducerea de partid și de 
stat, precum și miniștri, 
membri ai Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun_

cil, alte cadre din econo
mie.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a adoptat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi :

1. — Raport asupra mo
dului cum s_a îndeplinit 
planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 
1980 și principalele sarcini 
ale planului pe anul 1981;

2. — Raport asupra măsu
rilor luate de ministere, 
centrale și întreprinderi 
pentru aplicarea hotărîrilor 
conducerii superioare de 
partid, în scopul reduce
rii consumurilor de mate
riale, materii prime, ener
gie, combustibil și valori
ficării resurselor recupera
bile ;

3. — Planul de acțiune 
privind organizarea adunări
lor generale ale oamenilor 
muncii pentru analiza pe 
bază de bilanț a activității 
desfășurate în anul 1980;

4. — Planul de muncă al 
Consiliului Național al Oa_

monitor Muncii în perioada 
ianuarie — decembrie 1981 ;

5. — Aprobarea norme-, 
lor de reprezentare a dele-* 
gaților la Congresul Con-? 
siliilor Oamenilor Muncii.

6. —Aprobarea proiec
tului de teze ale Congresu
lui Consiliului 
Muncii.

7. Aprobarea 
zi și a datei 
Congresului Consiliilor Oa
menilor Muncii.

In continuare, lucrările 
plenarei s_au desfășurat îti 
cadrul unor grupe Pe mi
nistere sau ramuri apropia- • 
te: mine, petrol, geologie și 
energie electrică; industrie 
alimentară; economia fo
restieră și materialelor de 
construcții; construcții de 
mașini; industrie chimică ; 
construcții industriale; me
talurgie; industrie ușoară; 
transporturi, telecomunicații 
și aviația civilă.

Oamenilor

ordinii d« 
convocării

(Continuare In pag. a 4-a)
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combine de înaintare. 
In condițiile unei boga
te înzestrări tehnice, a 
gradului ridicat de me
canizare al proceselor de 
muncă — tăierea în a- 
bataje și lucrări de pre
gătire, susținerea și eva
cuarea cărbunelui — e- 
forturiie susținute pe ca
re le întreprindem pen
tru creșterea productivi
tății muncii vizează creș
terea ponderii posturi
lor direct productive, în 
paralel cu crearea con
dițiilor optime de lucru 
în aceste fronturi. Nu
meric, plasarea în fron
turi direct productive 
sporește în acest an, în 
medie cu circa 40 de 
posturi. Dispunem de un 
siloz de 1500 tone capa
citate în care deversea
ză o bandă modulară de 
300 metri, pe care se 
concentrează întreaga
producție a abatajelor și (Continuare in pag. a 2-a)

Anchetă consemnată de 
Anton Hoffman

....

«•»

Discuție utilă între 
ing. Tiberiu Săbău, șe. 
ful serviciului aeraj și 
brigadierul Toth Kolo- 
man de la I.M. Bărbă- 
teni.
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ÎN ATENȚIA NAVETIȘTILOR
In vederea descongestio

nării transportului în co
mun cu autobuzele și re
ducerii numărului acestora 
de pe traseul Lupani — Pe
troșani și pentru a veni 
în sprijinul deplasării, mai 
ales a elevilor și studenți
lor din Lupeni și Vuloan 
la Petroșani, începînd de 
astăzi, 20 ianuarie trenul 
local Petroșani — Lupeni 
și retur va circula după 
un nou orar. în conformi
tate cu noul grafic de Cir
culație trenul personal nr. 
2732 va pleca din Petro
șani la ora 5,33 și va sosi

la Lupeni la ora 6,07. Din 
Lupeni, trenul personal nr. 
2731 va pleca la ora 6,40 
și va sosi în Petroșani Ia 
ora 7,21. La prînz, trenul 
personal 2734 va pleca din 
Petroșani la ora 14,30 și 
va sosi la Lupeni la ora 
15,03, iar după-amiază, tre
nul personal 2733 va ple
ca din Lupeni la ora 15,32 
și Va sosi în Petroșani la 
ora 16,13. Abonamentele 
pentru călătoriile cu trenul 
se eliberează din stația 
C.F.R. Lupeni și de la A.. 
genți a de voiaj* Petroșani.

O liouâ etapă a dezvoltării 
urbanistice a orașului Vulcan

înfăptuirea consecventă 
a prevederilor înscrise în 
documentele Congresului 
al XiUea al P.C.R., care 
poartă pecetea gîndirii re
voluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, 
a însemnat pentru orașul 
Vulcan o dezvoltare urba
nistică fără precedent. Mii 
de familii de o.ameni ai 
muncii s-au mutat în 
partamente noi, au 
construite noi străzi, 
pus în funcțiune întreprin
derea de confecții și alte 
noi capacități productive, 
școli, grădinițe și breșe. 
Acest program de îmbuna- 
țire a calității vieții, de 
dezvoltare a orașului va 
cunoaște cofe superioare în 
noul cincinal 1981—1985.

Pentru orașul .Vulcan, 
anul 1981 reprezintă o 
nouă și importantă eta
pă pe calea dezvoltării ur
banistice. In acest an car
tierele moderne ale ora
șului se vor extinde înspre 
perimetrul actualei „co
lonii Cocoșvar". Sistema
tizarea nouă a orașului 
va înainta cu circa 600 
ml pe largul bulevard 
„Victoria", iar pe locul 
caselor „de colonie" din 
străzile de jos ale cartie
rului „Cocoșvar" vor fi 
ridicate 12 blocuri P + 4, 
cuprinzînd apartamente

Mai grijulii ca de obi
cei, tăcuți, gindi- 
tori, pe dealul Ins
titutului urcă studen
ții. Se vorbește puțin și a- 
tunci încet. B sesiune. 
Pentru unii, prima din 
viața lor de studenți, pen
tru' alții... La ușile amli- 
teatrelor se răsfoiesc cu 
înfrigurare cursuri, se con
sultă caietele de seminar. 
Mîinile 
mintă, 
strînge 
se cite 
luat", „i 
picat ?", 
tentul ?“. 
trebări...

Pe coridoarele Institu
tului de mine din Petro
șani nu lipsesc emoțiile, 
bucuriile și inerentele su
părări prilejuite de ac
tuala sesiune de examene. 
La Consiliul A.S.C. l-am 
căutat pe studentul Va
ier iu Ursan, președintele 
asociației. Apare după un

tuturor se fră- 
nodul cravatelor 
prea tare. Mai ie- 
un coleg. „L-ai 

,Clt ?", „Ce ți-a 
„Te ajută asis_ 

'... Și cite alte în.

a_ 
fost 
s-au

timp zîmbind. A obținut 
a doua notă de 10 la a- 
ceastă sesiune. Poate ple- 

, ca liniștit la București;
face parte dirt biroul U- 
niunii Asociației Studen-

moderne, cu cîte 2, 3 și 4 
camere.

Beneficiarul a preluat 
la începutul lunii ianuarie, 
întregul volum de lucrări, 
care cuprinde 378 de a- 
partamente și 108 garso
niere. Proiectele pentru 
primele 184 de 
mente au. fost 
constructorului, 
la sfîrșitu! lunii 
proiectele vor fi predate 
în întregime. O parte din 
populația cartierului va 
fi mutată încă din pri
mul trimestru al anului 
1981 în apartamente mo. 
derne, în blocurile 7 și 19. 
Astfel vor fi eliberate toa
te amplasamentele 
lor blocuri. De fapt 
unea s-a și declanșat- Pi-

aparta- 
predate 

iar pină 
ianuarie

noi- 
acțU

nă în prezent sînt elibe
rate și asigurate amplasa
mentele pentru blocurile 
55 și 62 cu cite 52 de 
apartamente, 37, 39 54 și 
60 cu cite 20 de aparta
mente fiecare. Practic li 
S-a asigurat astfel cons
tructorilor front de lucru 
suficient pentru primele 
două trimestre ale anului.

In zona vechiului cen- 
tru, pe stradă Republicii, 
unde va fi amplasat nou# 

modernul bloc cu 108și

Ion RUJOI
vicepreședinte al 

Consl .tulul popular 
orășenesc Vulcan

(Continuare in pag. a 2 a/
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SECTORUL II AL I.M. URICANI

Pe locul de frunte al întrecerii
Colectivul de sector cu 

sarcinile cele mai mari la 
producția fizică de cărbu
ne cocsificabil a miner U- 
ricani, sectorul II, ocupă 
în această lună locul ' de 
frunte al întrecerii. Pină 
ieri, vrednicii mineri de 
aici au extras peste preve
derile de la începutul anu
lui 342 tone de cărbune 
cocsificabil. în entuziasta

întrecere a brigăzilor de . 
mineri din Uricani, reali
zări superioare prevederi
lor raportează formațiile cu 
renume cîștigat prin hăr
nicie și bună organizare 
conduse de Dumitru Bor- 
noiu, Ion Nicolae, Evian 
Bob, Ștefan Baciu și Gheor
ghe Scorpie.

Ilie COANDREȘ. 
corespondent

dintre cei vcm'ți aici să sesă pierzi bătălia de la ta
blă". Aceleași lucruri le-am pregătescă pentru minerit, 
aflat și de la colegul său

l.U

aceste - se- ; ialiat și de la colegul său rămîne de la
Nelu Floria, de Ia studen- siuni cu amintiri de neș. 
ții Ion Roman (II, ing.),
Gheorghe Avram (II,

Sesiune de examene la I.M.P,

EMOȚII..., BUCURII...
ților Comuniști din Ro
mânia și are unele pro
bleme de rezolvat. Stăm 
de vorbă despre sesiune. 
Merge bine. Sînt foarte 
multi studenți care du 
obținut note mari. De la 
Facultatea de mine am în- 
tîlnit pe studentul Ion 
Bărbosu, din anul III, u- 
nul dintre cei cu note nu
mai de 9 și 10. „Cum e?“ 
„Păi cum să lie, sesiune... 
Dacă ai învățat la timp, 
te-ai ținut de cursuri și 
seminarii, ți-ai programat 
riguros timpul, n-ai cum

sing.), Maria Copîndean 
(II, topo).

Și la Facultatea de 
mașini și instalații minie
re o parte din studenți 
trec prin „focul" exame
nelor. Au ieșit „învingă
tori" cu note de 9 și 10 
studenții Radu Sorin (III), 
Nagy Elisabeta, Rodica 
Bădescu, Teofil Ciortea, 
Florica Viasiu (II) și' mulți, 
mulți

Mai 
luat?" 
cat?"..

alții.
iese un coleg, „L.ai 
„Cit?" Ce ți-a pi-
Sesiune... Fiecare

ters. Este o veriiicare a 
cunoștințelor, a potenția
lului fiecăruia, un instru
ment al procesului ins
tructiv.educativ, o autoa
naliză. Vor trece sesiuni 
după sesiuni și, cîndva pe 
acești băieți și fete, ale 
căror palme transpiră a- 
cum, îi vom găsi cu frun
tea asudată rezoivînd pro
bleme tehnice deosebite 
în subteranele țării; la 
Comănești, la Voievozi, 
la Anina, Moldova Nouă, 
Motru, sau aici în minele 
Văii Jiului. Și, cine știe, 
rezoivînd una din proble
mele tehnice impuse de 
munca din subteran își 
vor aminti; „Asta mi-a pi
cat pe biletul 18, în se
siunea din ianuarie 1981, 
anul..." I

■Mircea BUJORESC U



Steagul roșu MARTI, 20 IANUARIE 1981

Promovarea tehnologiilor 
de concepție românească

Urmare din pag. 1}
Conferința organizației de 

sindicat de la I.P.C.V.J. a 
făcut o exigentă analiză a 
modului în care au fost 
îndeplinite de către mem
brii de sindicat, de orga
nele lor de conducere, sar
cinile economice’ și sccia- 
le în anul trecut. Din 
darea de seamă prezentată 
a rezultat că oamenii 
muncii de aici au depășit 

♦ între alți indicatori cu
2,3 puncte indicatorul spe
cific de recuperare globală 
căruia îi corespunde un 
plus de 330 000 tone de 
cărbune spălat. Atît darea 
de seamă cit și participan
ts la dezbateri au subli
niat în cuvîntul lor că re. 
zultatele obținute în anul 
precedent nu oglindesc po
sibilitățile de care au dis
pus preparatorii. înregis- 
trîndu-se și unele nerea- 
lizări. De pildă, indicatorul aproviziohării ritmice 
producția brută a fost rea
lizat doar în proporție de 
83,2 la sută, nerealizări ce 
se datoresc în bună parte 
unităților miniere care nu 
și-au onorat la timp sarci
nile.

Referindu-se la cauzele 
care au generat aceste ne
realizări. delegații au ve
ni* cu propuneri menite să 
contribuie la felosirea ma
șinilor si utilajelor la în
treaga capacitate, la îmbu
nătățirea întregii activități 
de preparare.

„Este necesar, spunea în 
cuvîntul său Constantin 
Stanciu ca mina Lupeni să 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru descărcarea la timp

a vagoanelor. De asemenea, 
unitățile miniere Uricani, 
Bărbăteni. și Lupeni să pu
nă-un accent mai mare pe 
calitatea cărbunelui". ..Sar
cinile ce ne revin în anul 
1981, primul an al cincina
lului calității și eficientei, 
a arătat Oliviu Florea. im
pun o mai bună folosire a 
ferței de muncă existente, 
crearea în același timp

Conferințe de dări de 
seamă și alegeri în 

organizațiile sindicale

a unui microclimat cores
punzător bunei desfășurări 
a procesului de producție'1. 
Vladimir Eri, a subliniat 
în cuvîntul său necesitatea 

cu 
piese de schimb și scule a 
fiecărui loc de muncă, în
lăturarea oricărei forme de 
risipă. Alți delegați la con
ferința sindicală între care 
Gheorghiță Acasandrei a 
cerut ca biletele de trata
ment și odihnă să fie mai 
judicios repartizate. Vorbi
torul a mai subliniat faptul 
că testările cu privire la 
stațiunile Preferate, făcute 
în rîndurile oamenilor 
muncii la cele trei secții 
de preparare, au fost bine 
venite. Problemele legate 
de întrecerea socialistă în
tre secții, inițiativele mun
citorești care trebuie larg 
aplicate în acest an, crea
rea unor condiții pentru

petrecerea timpului liber, 
organizarea de excursii, 
schimburi de experiență, 
au fost ridicate de loan 
David și Ioan Costovici.

Desfășurată într-un cli
mat de înaltă ținută mun
citorească, de responsabili
tate politică,, conferința 
organizației sindicale a 
preparatorilor a pus un ac
cent deosebit pe valorifica
rea superioară a resurselor, 
secundare, pe aplicarea la* 
nivelul fiecărei secții a 
noului mecanism econo- 
mico-financiar — produc
ea netă — precum și mo
bilizarea tuturor oamenilor 
muncii de la I.P.C.V.J. la 
îndeplinirea în mod exem
plar a sarcinilor de plan, 
la ridicarea eficienței eco
nomice. Conferința sindica
lă a preparatorilor a 
în evidență hctărîrea 
tregului colectiv de 
de a acționa si munci
Preget pentru traducerea 
în viață a obiectivelor în
scrise în documentele celui 
de al Xll.lea Congres al 
partidului.

Constantin GRAURE

scos 
în- 
aici 
fără

•/

La Mîțmriera de la Cimpu lui H!esg
La Cimpu Iui Neag, in apropierea microcarierei, 

echipa de sondori condusă d » Victor Pera, din.cadrul 
secției Rovinari-Jiu a I.F.L.G.S. București a început, 
sîipbătă, 10 ianuarie 1981, săparea puțului manual 
pentru traversarea teraselor. Sondez» care va fi man
iată in urma acestor operații va servi la stabilirea 
probelor hidrologice în vederea bunei desfășurări a 
activității de la microcarieră. De menționat că, pe 
malul Jiului, la cîteva sute de metri o altă echipă 
de sondori condusă de Constantin Fîciu, extrage deja 
probele hidrologice necesare prin exploatarea son- 
dezei Hl C.

• DOUA ECHIPE de

Gh. OLTEANU

Constantin și Dumitru 
LemnarU, Teodoi- Puf și 
David Ruță — ne.am an
gajat în fața colectivu
lui să realizăm în acest 
an productivități peste 
13 tone pe post".

Costache GRIGORE, 
șef de brigadă : „Com
plexul SMA-1, de tip 
măi vechi, 'nu dispune 
de performanțele com
plexului SMA-2. Dar a- 
vînd în vedere că din 
1971 brigada noastră se 
află între promotorii teh
nologiilor românești de 
abataj, i-am adus de la 
o lună la alta îmbună
tățiri. Hidraulicienii din 
brigadă — Isidor Che- 
laru și Dumitru Armea- 
nu, ceilalți ortaci, îm
preună cu membru e- 
chipei service a 
I.R.I.U.M.P. și a unei e- 
chipe djn atelierul mi
nei, coordonată de di
rectorul tehnic Titus Cos
tache, operează chiar în 
aceste zile raționalizări 
izvorîte din experiența^ 
proprie a brigăzii, dato
rită cărora . performanțe

le utilajului vor crește. 
Prin munca și căutările 
noastre creatoare avem 
toate șansele să reali
zăm cu acest utilaj, încă 
din această lună, un re
cord propriu la produc
tivitatea muncii".

Petre BELBE, șef de 
brigadă: „loan Gîrea,
de la care am preluat 
conducerea brigăzii, a 
fost pentru toți ortacii 
mei un adevărat • das
căl în meseria de miner. 
Avansările noastre luna
re în lucrări de pregă
tiți depășesc constant 
100 ml. In această lună, . 
cînd ne-am organizat 
activitatea în „foc con
tinuu", dată fiind ur
gența lucrării pe care 
o executăm pentru crea
rea de noi capacități, 
ne.am propus să obținem 
cel puțin 120 ml avansa
re".

Ioan RACZEK, secre
tarul comitetului de 
partid al sectorului: 
„încă din luna noiem
brie ’80, am prelucrat cu 
toți oamenii muncii sar
cinile anului 1981. In 
1980. productivitatea

muncii a fost depășită cu 
1,8 tone pe post în aba
taje, nivel la care, în ia
nuarie a-c., mai adăugăm 
alte 0,5 tone/post. Toți 
membrii colectivului se 
află mobilizați la înde
plinirea exemplară a 
sarcinilor sporite. Efec
tivul policalificat repre
zintă peste 50 la sută 
din totalul celor care lu
crează în fronturi di
rect productive. Ne con
centrăm eforturile în a- 
ceste zile pentru a da în 
funcțiune un nou abataj 
dotat cu complex meca
nizat românesc, tip 
SMA-2, ce va fi încre
dințat spre exploatare 
brigăzii conduse de Mi
hai Blaga. Este un spe
cific al muncii noastre 
promovarea tehnicilor 
miniere românești — 
pompe de înaltă presiu
ne, transportoare, com
plexe de susținere, iar 
în curînd și combine. Am 
reușit pe această cale, 
urmată susținut și în 
acest an, să creștem pro
ducția și productivitatea 
muncii la cote deosebit 
de înalte.

t »■

O nouă etapă a dezvoltării urbanistice
'Urmare din pag. I)

garsoniere confortabile, 
au început lucrările de or
ganizare de șantier.» A- 
ceastă lucrare, al cărui 
beneficiar va fi C.M.V.J. 
va fi executată de cons
tructori de la I.C.M.M.

O serie de alte investi
ții șocial-culturale, cum 
sînt atelierul școală și sa
la de gimnastică a Liceu
lui industrial, cantina- 
restaurant, complexul de 
alimentație publică vor 
fi continuate. In zona ve
chiului cămin cuîtuial, la 
intersecția străzilor Re
publicii și Preparației, în

a 
de

anul 1981 va fi atacată lu
crarea la hala agroali- 
mentară acoperită și 
complexului modern 
limentație publică.

In prezent, în ciuda con
dițiilor grele, de iarnă, 

zi 
noile 

blocurilor 
trasate și 
spații în_ 
In blocul 
terminată

constructorii continuă' 
de zi lucrările la 
tronsoane ale 
17, unde au fost 
parțial săpate în 
guste fundațiile.
7, care are 
structura de rezistență, ur
mează să fie executate lu
crările de finisare Ia 10 
apartamente pe ultimul _ 
tronson.

Pentru asigurarea unui

ritm susținut de lucru, 
constructorii au ales o so
luție constructivă mo. 
dernă, de înaltă produc, 
tivitate și eficiență. Toate 
noile blocuri care urmea
ză să fie construite în o- 
rașul Vulcan în anul 
1981 vor avea structura 
de rezistență din panouri 
mari, prefabricate. Pe fie
care palier al blocului 
de garsoniere Va fi am
plasat și cîte un aparta
ment cu două camere- Lu. 
crările Ia fundații, mon
tajele de prefabricate, vor 
fi efectuate cu mijloace 
tehnice de un înalt ran
dament. Tot în acest an

Sezonul rece favorizează 
apariția virozelor care 
afectează tractai respirator 
superior și mijlociu. Cla
sificarea virozelor respira
torii se face în funcție de: 
eiiologie (cauză): virusuri 
gripale, paragripale, ente- 
rovirusuri; segmentul res
pirator afectat: guturaiul, 
rinofaringita, conjunctivi
ta, laringitele și traheo- 
bronșitele; gravitate : viro
ze respiratorii „minore", 
viroze paragripale „majo
re" (gripa), pneumonii gri
pale.

GUTURAIUL ȘI RINO- 
FARINGITA șînt determi
nate de rino-virusuri și de
vin patogene ■ în condițiile 
în care rezistenta locală 
■sau generală a organis
mului scade, mai ales în 
urma expunerii prelungite 
la frig și umiditate. Odată 
ce persoana a contractat 
guturaiul, ea devine con
tagioasă pentru cei din jur. 
Transmiterea se face prin 
vorbire, strănut, tuse, 
rect de la om la om.

Contagiozitatea e și 
mare în mijloacele 
transport în comun, <

matografe, săli de specta
cole. Anumîțî
caii predispun la guturai 
și rinofaringite
rinită si rincsinusită cro
nică. faringite si amigdali
te cronice, alergii nazale 
etc. Guturaiul si rinofarin- 
gita au o perioadă de in
cubație de 2—4 zile și c-

factori lo_

repetate.

aspirină, antinevralgice, 
ceaiuri calde, instilații na
zale cu Mentorin, Fedro- 
caină, gargară, cu ceai de 
mușețel, băi fierbinți Ia pi
cioare.

GRIPA este o boală con
tagioasă cu o foarte mare 
putere de făspîndire în 
rîndul populației. Spre

di-

i mai 
de 

cine-

Sfatul medicului

Preveniți infecțiile 
căilor respiratorii !

va fi extinsă și rețeaua 
unităților comerciale și de 
prestări de servicii 
tru populație.

Anul 1981, primul an al 
unu; nou cincinal, va în
semna deci pentru orașul 
Vulcan o etapă rodnică, 
noi și însemnați pași pe 
calea bunăstării și civili
zației, însemnate 
eări în peisajul 
tic, mutații în modul 
viață a zeci și sute 
familii. O etapă 
exprimă elocvent 
permanentă a partidului 
și statului pentru crește
re” ; -T m-
țuror oamenilor muncii.
1' ...'||"1* 'I '. 11

gatoriu consultat medicul, 
de preferință chemat la 
domiciliu.

Bolnavul de gripă trebu
ie izolat la domiciliu și nu 
va primi vizite, iar trata
mentul lui va fi stabilit 
numai de către medicul 
curant.

Pentru a preveni îmbol
năvirile de gripă: evitați 
aglomerațiile; nu lăsati cc- 

la cumpărături și 
trimiteți 
sau gră- 

primele 
duceți

penj

modifi-
urbanis- . 

de 
de 

care 
grija

voluează afebril sau subfe. 
brii (37,5°) cu semne de 
obstrucție nazală,, usturimi 
faringiene. strănut. Starea 
generală a bolnavului este 
relativ bună si permite 
continuarea lucrului. La co
pii pot să apară otite, iar 
la adulți și bătrînj — sinu. 
sitele și pneumoniile cu 
insuficientă 
nară.

Guturaiul 
tratează cu 
tratează cu

cardicpulmo-

simplu nu se 
antibiotice. Se 
: > piramidon,

deosebire de guturai si ri
nofaringita. debutul ei 
poate să se manifeste 
prin febră ridicată, frisoa
ne, oboseală accentuată, 
dureri de cap. dureri ale 
globilor oculari. . dureri 
musculare, tuse seacă 
început, lipsa poftei 
mîncare, grețuri, 
lență. diaree.
complicațiilor pe care le 
poate da, în toate cazu
rile de gripă trebuie obli-

la 
de 

somno- 
Datorită

piii 
spectacole; nu 
copilul la școală 
dinită cînd are 
semne de boală ;
batista la gură ori de cîte 
ori tușiți sau strănutați ; 
cînd sînteti gripați. stati 
acasă șî tratați-vă numai 
după prescripțiile medicu
lui; preventiv, sporiți re
zistența organismului prin 
spqrt. soare, aer. vitami
ne.

Indicăm respectarea cu 
strictele a acestor ncrme 
de către toți cetățenii, dar 
mai ales de către 
vârstnici, bolnavii

Dr. Ionel Eugen 
medic specialist

Spitalul municipal 
Petroșani

gravide, 
cronici.
RADU,
O.R.L.,

• ÎMBUNĂTĂȚIRI. In 
urma conectării, în cursul 
zilei de vineri. 16 ianu
arie a.c., a celcr două gru
puri de cazane la centrala 
termică nr. 2 „Hermes" 

muncitori din cadrul Sec- Petroșani s_a obținut o sen
sibilă îmbunătățire a ali
mentării apartamentelor cu 
căldură și apă caldă. Fără 
consum suplimentar de căr
buni. temperatura apei în 
coloana tur de încălzire s-a 
ridicat, în prima zi de 
funcționare de dună modi
ficare, la 60 de grade.

400
s_au

ției fond locativ— Pe
troșani își au în prezent 
locurile de muncă la blocu
rile nr. 4 și 13 din strada 
Saturn. Echipele acționează 
pentru înlăturarea fenome
nului de condens dintr-un 
număr de 5 apartamente.

• JUBILEU, După 
de reprezentații care 
bucurat de un real succes, 
comedia 
rită‘‘ de 
intra în 
timental
Thaliei din 
lui. Astfel, joi, la ora 18, 
cortina scenei Casei 
cultură a sindicatelor 
Petroșani se va
fața artiștilor de la 
trul „I. Vasilescu",

mă- 
va 

sen-

„Bunica se
V. Mhitarian 
repertoriu)

al iubitorilor 
Valea Jiu-

dă, al comitetului de 
partid.

9 EXCURSIE. Organiza
ția U.T.C. de la mina Pa-

de 
din 

ridica în 
tea- 
care

s-au încumetat să pună în 
scenă această comedie.,

• PRIN AUTODOTARE.
Punctul de documentare 
și informare politico-ide- roșeni a organizat o ec
ologică. al preparatorilor 
de la Lupeni a fost dotat 
recent cu un dispozitiv de 
testare a cunoștințelor. 
Dispozitivul a fost confec
ționat de o echipă de me
seriași sub directa îndru
mare a tovarășului Tibe- 
riu Helasz, secretar adjunct 
eu probleme de propagan-

cursie documentară de 3 
zile pe ruta Sîmeria — Si
biu —- Brașov. Vor fi vi
zitate printre altele Mu
zeul Bruckenthal din Sibiu, 
monumente de artă și u- 
nități economice din Bra
șov. Organizatorul ex
cursiei Nicolae Dudui, are 
printre invitați tineri care

s-au distins în acțiunile de 
muncă patriotică.

• AZI, 20 ianuarie 
20, la clubul 
al I.M.P. are 
rotundă pe 
din Poiana

la ora 
dențesc 
o masă 
„Nedeia 
rii“.

a.c., 
stu- 
loc 

tema 
muie_

I

II
Rubrică realizată d 

Comei BUZESCU
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de doua, zile 
lună pe .pirtia 
s-a desfășurat

cîtăva vreme asis
ta o sensibilă reori- 

clu-

echipe. 
ju- 
a-

Cupa Predeaf

înalta performanță presupune
Numeroși iubitori ai 

sporturilor de iarnă 
iau drumul muntelui 
pentru a petrece clipe 
plăcute și reconfortan
te în mijlocul naturii. 
In imagine, aspect de 
Ia stația telesciaunulu!! 
din Paring.
Foto: Șt. NEMECSEK

De 
tăm 
entare a conducerii 
bului sportiv Jiul, în ce
ea ce privește pepiniera 
proprie de fotbaliști, sa
lutară n; se pare în a- 
cest sens preocuparea de 
a se asigura continuitate 
pregătirii copiilor și ju
niorilor. Cum era situa
ția pînă acum, ne-o spu
ne antrenorul Marcel Gol*- 
goțiu, cel care și_a legat 
destinul profesional de a- 
ceastă dificilă misiune.

— Pînă la inaugurarea 
noului stadion al Jiului, 
baza materială rămîne to
tuși precară. Acum se lu
crează însă non-stop, in
diferent de anotimp, cu 
70 de copii, antrenorii, ca 
și elevii lor nu mai sînt 
schimbați de la un sezon 
la altul. Rezultatele mun
cii depuse de profesorul 
Ernest Ilea, instructorul 
Iosif Deleanu și de sub
semnatul se văd mai ales 
la turneele la care am fost 
invitați; am învins multe 
echipe din centre de tra
diție. Deci nu poate fi 
vorba de lipsă de talen
te în Valea Jiului.

— Poziția juniorilor 
în clasament este 
tuși modestă...

— Plătim tribut unor 
mentalități mai vechi. E_ 
chipa din campionatul- 
republican a fost selecțio
nată cu puțin timp în 
urmă, mulți dintre tinerii 
fotbaliști nu și-au însu
șit (la 15-16 ani I) ABC-uJ 
sportului preferat. Cînd 
am apelat la ajutorul al
tor asociații din munici
piul nostru am fost refu
zați, deși formațiile de 
juniori și tineret-speranțe 
ale Văii Jiului oferă po
sibilități mai mari de a_ 
firmare. Să nu uităm, de 
asemenea, că după junio
rat, mulți fotbaliști ai Jiu
lui au fost îndreptați spre 
echipele din eșaloanele in
ferioare.

— Nici „eadeții" Jiu
lui nu stau pe

— Intr-adevăr,

to-

roze-.
poziția 

a 15-a, cu doar 11 puncte, 
este... edificatoare. - Spre 
deosebire de alte forma
ții de tineret-speranțe, 
noi n-am putut alinia, de- 
cît în primele etape, re
zervele lotului de seniori, 
datorită accidentărilor și 
cartonașelor primite de

titularii primei 
Totuși, cîțiva dintre 
niorii noștri merită 
tenție. Spre exemplu, Pe
tra, Barbu, Florescu și Să- 
lăjan se pregătesc cu divi
zionara A. L-aș adăuga pe 
Birsan, care a fost multă 
vreme indisponibil. La 4 
ianuarie am început deja 
pregătirile, acumulările 
fizice s-au .desfășurat la 
cabana Rusu, timp de o 
săptămînă, continuăm 
antrenamentele, la sta
dion, în condiții bune.

— Este justificat op
timismul specialiștilor 
care cred în fotbaliști 
promovați din pepinie
ra Jiului ?

— Să fim lucizi, pentru 
început vom avea un „gol" 
— pînă vor crește gru
pele de copii. Cu copiii 
am intrat deja în „circui
tul" celor mai bune echi
pe din țară, fiind invitați 
la turneele de la Deva, 
Hunedoara, Pitești, Cluj- 
Napoca etc. Noul stadion 
oferă condiții materiale 
excelente. Va trebui să 
mărim numărul grupelor 
de copii și juniori, al an
trenorilor. Cum de altfel 
se simte nevoia unui spri
jin mai susținut din par
tea tuturor specialiștilor 
și iubitorilor balonului 
rotund din Vale.

Discuția cu antrenorul 
Maree) Golgoțiu se vrea 
un preambul al unei am
ple dezbateri, la care sînt 
invitați toți cei care sînt 
datori să pună umărul la 
revitalizarea fotbalului 
din Valea Jiului, prin 
„propria sevă". Să ne a- 
ducem aminte că formarea 
fotbaliștilor în „propria 
grădină" s_a constituit 
într-o tradiție de bun au
gur pentru 
Jiului și 
batante 
nostru.
suporteri 
de glorie 
goțiu, a lui Farcaș II, Ro- 
moșan, Gabor, Vasiu, Szo- 
ke, a ma,i „tinerilor" Cră
ciun, Onea, Ciutac și Stoc
ker, care au deprins tai
nele fotbalului și au cres
cut valoric sub ochii lor. 
In acest sens oferim co
loanele ziarului nostru 
spre a fi găsite căile cele 
mai bune.

perforanțele 
celorlalte com- 
din municipiul 
Cei maj vîstriici 
evocă vremea 
a fraților Gol-

Ion VULPE

Tir cu arcul

Primele
ale anului
Sala „Olimpia" din Ca

pitală a găzduit, in zilele 
de 17 și 18 ianuarie a.c.» 
campionatele naționale 
INDOOR 1981, la tir cu 
arcul.

Au participat peste 80 
de țintași din toate sec
țiile din țară pe catego
rii de virstă, la cele do
uă probe regulamentare 
de sală, 18 și 25 m (do
uă manșe).

Arcașii secției Minerul 
Aninoasa (președinte, Eu- 
?en Șerbănescu) în ciu-

Schi alpin, campionatele naționale școlare

Sportivii Văii
Schiul alpin își reintră 

în drepturi și îq Paring ! 
Astfel, sîmbătă și dumini
că, pe pirtia din fața ca
banei I.E.F.S., s-a desfă
șurat faza județeană a 
campionatelor școlare, la 
startul căreia s-au aliniat 
90 de concurenți, cifră ca
re depășește toate aștep
tările, dacă luăm în sea
mă și faptul că sportivii 
de performanță ai C.S.Ș. 
Petroșani au fost prezenți 
în alte întreceri oficiale, 
pe pîrtiile Bucegilor. Re
marcabilă a fost în acest 
concurs comportarea ele
vilor din municipiul nos
tru, care au dominat ma
joritatea probelor, dove
dind astfel că, într-un vi
itor apropiat, pe pîrtiile din 
Paring și Straja, vor fi 
„șlefuite" multe medalii 
de campioni naționali. Dar, 
iată clasamentul probelor : 
SLALOM URIAȘ, copii II,

au dominat tara județeană
ja (Șc. gen. nr. 1 Lupeni); 
băieți; Giant Cimpoieș, A- 
lexandru Rad (Șc. gen. nr. 
3 Vulcan) și Alin Ursache; 
copii I, fete : Ramona Be- 
ke (Șc. gen. nr. 4 Petro
șani), Suzana Horvath și 
Tiberica Rad ; băieți: Du
mitru Lazăr, Edmund Io- 
ța și Mircea Oros (Liceul 
pedagogic Deva).

Andrei APOSTOL

fete ; Daniela Gută, (Șc. 
gen. nr. 6 Petroșani), Eli- 
sabeta Szasz (Șc. gen. nr.
2 Lupeni) și Gerlinde Mi- 
huț (Șc. gen. nr. 1. Petro
șani) ; băieți: Alin Ursa- 
che (Șc. gen. nr. 6 Petro
șani), Gianj Cimpoieș (Șc. 
gen. nr. 1 Lupeni) și Va- 
sile Niță (Șc. gen. nr. 6 
Petroșani); copii I, fete : 
Tiberica Rad (Șc. gen. nr-
3 Vulcan), Suzana Horvath 
și Ana Maria Kokosy (Șc. 
gen. nr. 4 Deva); băieți: 
Edmund Ioța (Șc. gen. nr. 
6 Lupeni), Răzvan Mari- 
ca și Dan Comănescu (Șc. 
gen. nr. 1 Petroșani) ; ju
niori : Dumitru Lazăr, Ti- 
beriu Suciu (Liceul ind- 
Petroșani), și Nicolae Pă- 
trașcu (Liceul de matema- 
tică-fizică Petroșani); SLA
LOM SPECIAL, copii II, 
fete : Daniela Guță, Simo
na Bădilă (Șc. gen. nr. 6 
Petroșani) și Angelica Vra-

în „Cupa Brașovia"

De la Poiana Brașov, un
de schiorii Clubului sportiv 
școlar Petroșani se află an

grenați în întrecerile „Cupei 
Brașovia'1 ne parvin vești 
bune. Astfel, în proba 
slalom special, ia care au

participat 102 concurenți, la 
juniori mari, Horațiu Țip- 
ter a obținut cel de_al pa
trulea timp : 1 : 59,68, per
formanță egalată si de 
juniorul mic Florin Filip, 
la categoria sa de virstă ;

Popice Se reia prima manșă a returului campionatului municipal
Ediția campionatului 

1980/1981 s-a desfășurat 
cu participarea a numai 5 
echipe, ceea ce a determi
nat comisia municipală de

medalii și recorduri 
aduse în Valea Jiului
da condițiilor vitrege de 
pregătire (lipsă de sală) 
au obținut totuși rezul
tate remarcabile. Junioa
ra Dorina Damian și_a re
confirmat titlul de cam
pioană, dar de data a- 
ceasta la junioare mari 
obținînd și un nou re
cord R.S.R. la distanța de 
2X18 m. Nu sua iăsat 
mai prejos nici antreno
rul secției, sportivul Va_ 
sile Tamaș, care a obți. 
nut locul III și medalia 
de bronz la seniori sta
bilind și un nou record

R-S.R. la proba de 2X18 
m. Aurel Urițescu, la rîn- 
dul său, a obținut locul 
IV, merituos, ținînd cont 
că și.a reluat antrena
mentele doar de puțină 
vreme.

Succesele realizate de 
arcașii din Aninoasa în 
primul concurs al anului, 
deschid perspectiva rea
lizării și depășirii obiec. 
tivelor stabilite pentru a- 
cest an în sportul de per
formanță din Valea Jiu
lui.

Aurel SLĂBII

Concurs de 
verificare

a-Pirtia de schi din 
propierea locului de agre
ment „Brăița" din Lupeni 
a găzduit recent un con
curs de schi, la care au 
participat toți copiii în_ 
oadrați în grupele de în
cepători și avansați ai clu
bului sportiv „Pionierul" 
din localitate. Concursul 
a avut un caracter de 
verificare a pregătirii par- 
ticipanților și, în mod deo
sebit, a celor din grupele 
de „avansați", care 
peste multă vreme,
lua startul în concursul re. 
publican, rezervat copi
ilor.

nu 
vor

Timp 
această 
liș toaca 
diționala competiție 
seni fond dotată cu 
feu-1 „Cupa Predeal", 
prezentanții C.S.Ș. 
troșani, ai secției de 
fond din Vulcan au avut 
din nou o comportare bu
nă (în condițiile unei pîr
tii extrem de grele, 
porțiuni de ghiață, 
borîri accentuate și vira
je grele) și o participa
re numeroasă, 220 de eon-

• eurenți. La categoria fete, 
2 km, pe locui I s-a situat 
reprezentanta noastră Lu
minița Trandafir cu timpul 
de 11’45”, urmată la 46 
secunde de Adriana Wila 
— Miercurea Ciuc și la 54 
sectfride de Adrian Wila 
— Rîșnov. Juniorele Lu
cia Scurtu și Paulina 
Frîncu, la primul an de 
participare, au ocupat lo
curile 13, respectiv, 15 din 
22 concurente.

La categoriile de copii 
Gabriela Pop 24, Cristi 
Ungureanu 25, Flaidăr A- 
drian 30, au obținut re
zultate sub posibilitățile 
lor. Proba de ștafete a 
fost viu disputată și cu 
o participare numeroasă. 
La junioare (Paulina 
Frîncu, Pop Gabriela și 
Lucia Scurtu) au ocupat lo
cul V, iar la ștafeta de 
copii Ernest Czimbalmoș 
(accidentat pe pîrtie), Flai
dăr Adrian și loan Crișu, 
au ocupat locul VIII din 
19 echipe.

Co
tra

de 
tro_ -
Re-
Pe- 
schi

cu 
co

aprof. Alfred IMLING

specialitate ca, în lumina 
regulamentului, să orga
nizeze întrecerile sistem di
vizie tur-retur de două' 
ori.

După primul tur, în lup
ta pentru cucerirea titlu
lui de campioană munici
pală sînt angrenate nu 
mai puțin de 3 echipe, fie
care avind același număr 
de puncte. Iată clasamen- | 
tul: 1. Parângul Lonea 1
4 3'0 1 14 308, 6 puncte ; 1
2. Constructorul minier Pe- > 
troșani 4 3 0 1 4 713, 6 )
puncte ; 3. Minerul Aninoa- J 
sa 4 3 0 1 4 637, 
te ; 4. Jiul II
4 1 0 3 13 704, 2 
5. Minerul Lupeni 
8 692, 0 puncte.

în prima etapă 
tur, sînt programate 
mătoarele două jocuri: Pa- 
rîngul Lonea — Minerul 

-Lupeni și Jiul II Petrila — 
Minerul;' Aninoasa.

6 punc- 
Petrila 

puncte ;
4 0 0 4

din re-
ur_

S. BĂLOI

încă de sîmbătă după 
amiază pitoreștile împre
jurimi ’ '
Văii Jiului au cunoscut 
animația specifică sezo
nului de iarnă. Grupuri 
de oameni s-au îndreptat 
spre ospitalierele cabane 
Straja și Vulcan. Pe pîr
tiile de schi din masivul 
Paring și-au dat întîlnire 
cei mai tineri 
schiori, în ca
drul unui 
concurs inter- 
școlar. Acce-

aie localităților

Cronica
• sul spre cu- •

j J-Jg muntelui
telescaunului ■_____
din Paring 
a fost asigurat datorită 
intervenției prompte a u- 
nui tractor cu lamă de 
buldozer, care a curățit 
ultimul strat de zăpadă 
așternut pe carosabil.

La cabanele Straja și 
Vîlcan, unde practica
rea frumosului și utilului 
sport de iarnă cucerește 
în fiecare an din ce in 
ce mai mulți adepți, în
că din primele ore ale 
dimineții de duminică au 
funcționat instalațiile de 
baby-schi. In schimb, în 
Paring, n-a fost pusă în 
funcțiune nici una din 
instalațiile de baby-schi, 
deși acestea există și sînt 
gata oricînd pentru a 
porni. Noroc cu telesca- 
unul care a funcționat

vn- 
fu- 
sal-

ireproșabil, datorită conș
tiinciozității lăudabile a 
celor ce-i asigură întreți
nerea și exploatarea. 
Printre cei prezenți pe 
pîrtii au dominat cate
goric elevii și studenții.

Inimoșii membri ai e- 
chipei „Salvamoht“ au 
fost din nou solicitați. Pe 
pirtia dintre cele două 

_ stații ale tele- 
~ scaunului s-a 

accidentat un 
sehisr care 
a fost grab
nic transpor
tat pînă la 
drumul asfal-

_ tat unde 
“ tre timp

sese chemată mașina 
varii.

Dincolo de micile 
ciclente inerente sezonu
lui alb, efortul celor ce 
au ieșit din smogul ora
șelor a fost pe deplin 
răsplătit de e zi însorită, 
cu ger puțin, aer curat 
și cu priveliști de neui
tat.. Autobuzele destinate 
transportului în comun 
au respectat programul. 
Mulți din cei care au fost 
pe munte și-au dat întîl. 
nire în același decor pen
tru duminica viitoare. Să 
sperăm că ațtinci vor fi 
puse în funcțiune și ins
talațiile de baby-schi din 
Paring!

in-

V. STRĂUȚ
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Plenara Consiliului
National al oamenilor 

muncii
'Urmate din pag. I)

In spiritul orientărilor și 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au 
fost analizate probleme 
privind îndeplinirea planu
lui pe 1981, care asigură 
dezvoltarea economiei na
ționale, a principalelor șale 
ramuri și subramuri, în rit
muri susținute, accentuarea 
laturilor calitative în toate 
domeniile.

In acest cadru, s-au exa
minat, în mod concret, po
sibilitățile reducerii în con
tinuare, pe fiecare minister 
și centrală, pe fiecare între
prindere, a normelor de 
consum la materii prime și 
materiale, energie și com
bustibil, în condițiile înde
plinirii integrale a produc
ției fizice și nete.

O atenție deosebită a 
fost acordată recuperării 
materialelor refolosibile și 
recondiționării pieselor de 
schimb și subansamblelor. 
Au fost dezbătute, totodată, 
căile- și modalitățile de lăr
gire a bazei de materii pri
me și materiale în vederea 
diminuării. importului.

In domeniul investițiilor 
s-a relevat necesitatea con
centrării forțelor pe șan
tierele obiectivelor care au

A LA LISABONA a avut 
Ioc plenara C.C. al P.C. 
Portughez. PlenSțâ a ana
lizat situația politică ac
tuală din țară, probleme 
legate de necesitatea conso
lidării regimului democra
tic în Portugalia și a ela. 
borat programul de activi
tate a comuniștilor portu
ghezi pentru perioada ur
mătoare.

STAREA SĂNĂTĂȚII 
cunoscutei militante pen
tru reglementarea situației 
din Irlanda de Nord, Ber
nadette Devlin, este foarte 
gravă. Internată vineri în_ 
tr-un spital din Belfast, ea 
a fost supusă unei inter
venții chirurgicale de ur
gență, fiindu-i extrase mai 
multe gloanțe. Bernnadette 
a fost atacată vineri în lo
cuința sa cu focuri de ar
mă. De asemenea, a fost 
rănit și soțul ei-,

PREȘEDINTELE SENE
GALULUI, Abdou Diouf, 
l-a primit pe Aii Abdessa- 
lam Treiki, secretar pentru 
afacerile externe al Iama, 
hiriei Libiene. Acesta a 
remis șefului statului se- 
negalez un mesaj din par

In preajma conferinței ministeriale a țărilor nealiniate
Pregătirile pentru confe

rința ministerială a' țări
lor nealiniate, prevăzută 
pentru perioada 9—12 fe
bruarie la Delhi, au intrat 
în „stadiul operativ". Au 
loc consultări intense în
tre participanți, așa cum 
se obișnuiește în practica 
democratică a mișcării de 
nealiniere. Scopul constă 
în a defini aria unu; con
sens cît se poate de larg 
și de a pune, astfel, bazele 
dezbaterilor din conferință.

Miniștrii de externe vor 
aborda la Delhi probleme 

posibilități de a intra cît 
mai rapid în producție, uti
lizării cît mai raționale a 
tuturor mijloacelor, astfel 
îneît noile capacități să fie 
date în funcțiune în terme
nele prevăzute.

Au fost analizate măsuri 
pentru creșterea producti
vității muncii pentru o mai 
judicioasă organizare a ac
tivității, mai buna folosire 
a forței de muncă, extinde
rea mecanizării și automa
tizării și ridicarea calificării 
cadrelor.

In cursul discuțiilor s_au 
stabilit măsuri pentru rea
lizarea ritmică a produc
ției destinate exportului, 
pentru contractarea ei în 
întregime și onorarea la ter_ 
men a obligațiilor asumate 
față de beneficiarii externi,

Participaritii s-au angajat 
să acționeze cu perseveren
ță pentru aplicarea fermă ă 
principiilor noului meca
nism economico.financiar în 
toate sectoarele de activita
te, pentru îndeplinirea pla
nului pe anul 1981 în cele 
mai bune condiții, pentru 
ridicarea calitativă a pro
ducției și sporirea eficien
ței acesteia.

Lucrările plenarei conti
nuă.

tea lui Moammer El Ged. 
dafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem
brie. In cursul întrevede
rii au fost abordate ansam
blul problemelor de interes 
comun și modalitățile de 
extindere a cooperării bi
laterale.

NINSORILE ABUNDEN- 
TE, și stratul de zăpadă 
ce ajunge la un metru gro
sime au perturbat serios 
circulația pe autostrăzile 
din Renania de Nord- 
Westfalia, Hessen, Saxonia 
inferioară și alte regiuni 
ale R.F.G. Ă crescut con
siderabil și numărul acci
dentelor de circulație. Nu
meroase așezări din Renă- 
nia Palatinat au fost com
plet izolate de restul ță
rii și în cele mai multe 
școli din acest land s-au 
întrerupt cursurile.

PROPRIETARII unui nu. 
măr de aproximativ 200 
instituții particulare de în- 
vățămîint superior din Ja
ponia au anunțat că la 1 
aprilie, odată cu începe
rea noului an universitar, 
vor majora considerabil 
taxele de înscriere. în pre
zent. în institutele respec. 
tive numai taxele de în
scriere și cele pentru pri
mul an de învățămînt sînt 
de peste 1,5 milioane de 
yeni. în universitățile de 

de interes vital pentru miș
carea de nealiniere și ale 
politicii sale de transpu

Din presa străină
(AGENȚIA IUGOSLAVA DE TRESĂ TANIUG)

AVV.W.VAWV.’AV.'A'.W.WAV.W.Y.VAWAV.
nere în viață a principiilor 
și obiectivelor stabilite cu 
două decenii în urmă, la 
reuniunea la nivel înalt de 
la Belgrad. Unitatea de 
acțiune, ori capacitatea 
mișcării de a oferi somații

PREZENTE
LONDRA 19 (Agerpres). 

— Cu prilejul vizite; ofi
ciale pe care o întreprin
de în Marea Britanie, Ni
colae Giosan, președintele 
Mari; Adunări Naționale, 
s-a întîlnit,. la Edinburgh, 
cu John Crichton, pre
ședintele Consiliului regi
onal Lothian, și cu ațți 
membri ai acestuia. Au

Din (ările
MOSCOVA (Agerpres). 

— In cursul acestui an — 
scrie „Ekonomiceskaia ga- 
zata" la Combinatul mi
nier și de înnobilare Mihai, 
lovsk din regiunea Kursk 
și la mina „Șeregheșki1’ din 
regunea Kemerovsck vor in. 
tra în funcțiune capacități 
de extracție a 2 milioane 
tone minereu de fler anual 
fiecare. De asemenea, în 
vederea extinderii bazei de 
producție a siderurgiei, vor 
li date în exploatare noi 
baterii de cocs, cu o pro. 
ductivitate de un milion de 
tone anual, la Combinatul 
metalurgic din Magnitogorsk 
și la uzina cocsochimică din 
Altai.

★
PRAGA (Agerpres). — In. 

dustria chimică face parte 
din sectoarele industriale 
cu dezvoltare intensă în 
Cehoslovacia, realizlnd în 
prezent o producție de 30 
de ori mai mare decît în a. 
nul 1948.

stat, aceste taxe sînt de 
300 000 yeni, dar aici în
vață numai o cincime din 
totalul studenților japonezi.

SITUAȚIA ECONOMICA 
a Marii Britanii se va în
răutăți în următorii cinci 
ani în cazul în care guver
nul1 conservator va menți
ne actuala politică în do
meniul economiei : aceasta 
este principala concluzie a 
unui studiu alcătuit de 
specialiști de la firma 
„Phillips and Drew'1, spe
cializată în tranzacții la 
bursă.

Pe
Sporirea vigilentei împotriva 

neonazismului
BONN 19 (Agerpres). — 

Ministrul vest-german al 
justiției, Hanș Jochen Vo
gel, s-a pronunțat, intr-un, 
interviu, pentru sporirea 
vigilenței împotriva recru
descenței activităților neo
naziste. El a atras atenția 
în acest context că în 1979 
au fost înregistrate 1483 

crizelor și problemelor in
ternaționale periculoase 
este considerată ca o ca

racteristică specială a în- 
tîlnirii de la Delhi. Din 
acest punct de vedere,, a- 
genda în două puncte, a- 
doptată, se va reduce la o 
singură problemă : deteri

ROMÂNEȘTI
fost vizitate, totodată, Școa
la superioară de agricul
tură și Institutul regal de 
studii veterinare din oraș. 

De • asemeneș, Nicolae 
Giosan s-a întîlnit cu lor
dul Waltson, președintele 
Centrului Marea Britanie 
— Europa de est, și a vi
zitat Institutul de amelio
rare a plantelor de la 
Trupington-Cambridge.

socialiste
In perioada planului cin

cinal, ce se apropie de 
sfîrșit, volumul producției 
industriei chimice crește cu 
aproximativ 30 la sută. In 
prezent, se acționează în 
vederea extinderii sectoare, 
lor de producție mai puțin 
energointensive, precum și 
in direcția creșterii pro
ducției și îmbunătățirii ca
lității produselor pe bază 
de petrol. De asemenea, se 
pune un mare accent pe 
construcția de întreprinderi 
de hîrtie și celuloză, în ve
derea industrializării lem
nului provenit din țară și 
reducerii exportului de ma. 
terial lemnos brut.

SALVADORAjutor militar american pentru junta de guvernămînt >
WASHINGTON 19 (A-

gerpres). — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a anunțat 
că guvernul american a a- 
probat un nou ajutor mi
litar, în valoare de 5 mi
lioane dolari, pentru junta 
de guvernămînt din Sal
vador, inclusiv „arme și 
muniții urgent necesare și 
patru elicoptere de trans
port de tipul «Huey»“, — 
informează agențiile AP și 
UPI. Cu cîteva zile înain
te, Departamentul de Stat 
anunțase un prim ajutor 
militar de 5 milioane do
lari, inclusiv două elicop
tere de transport, Sînt tri
miși, de asemenea, tehni
cieni pentru întreținerea 
armamentului.

Agențiile menționate pre
cizează că reluarea ajutoa
relor militare acordate jun
tei din Salvador — între

de infracțiuni cu caracter 
neonazist. Printre măsu
rile avute în vedere de 
autorități pentru combate
rea activităților neofasciste 
el a menționat interzicerea 
importului în R.F.G. de lu
crări și publicații cu ca
racter nazist tipărite în 
Statele Unite. ' : ' 

orarea serioasă a relațiilor 
politice și economice inter
naționale și necesitatea ac
țiunii țărilor nealiniate.

Conferința ministerială 
de la Delhi va fi prima re
uniune a nealiniaților din 
acest an in care se mar
chează a 20_a aniversare a 
întîlnirii la nivel înalt a 
țărilor nealiniate. Aniver
sarea primei conferințe a 
șefilor de stat și guvern 
de la Belgrad a țărilor ne
aliniate va fi marcată la 
Delhi printr-o ședință spe
cială.

(Agerpres)

După reuniunea 
șefilor de state 
din Africa de 1st

KAMPALA 19 (Agerpres). 
— Referhidu_se la reuniu
nea șefilor de state din țări 
din Africa de Est, desfășu
rată ' la Kampala, președin
tele Ugandei, Milton Obo_ 
te, a declarat că această 
întîlnire va deschide calea 
unei mai largi colaborări în ’ 
zonă. Pentru Uganda, a~ ' 
ceasta va ffiseihna o posi
bilitate în plus de a ne 
reconstrui țara cu propriile 
eforturi, dar și prin colabo
rarea cu vecinii noștri, a 
spus președintele.

Milton Obote a arătat că 
unul din proiectele care va 
căpăta contur în cel mai 
scurt interval de timp este 
reactivizarea Companiei de 
navigație maritimă a Afri
cii de Est, care va contri
bui la creșterea schimburi
lor comerciale între U. 
ganda, Tanzania, Kenya și 
Zambia, 

rupte în decembrie — ur
mează la mai puțin de o 
săptămînă de la declanșa
rea ofensivei generalizate 
a forțelor insurgente îm
potriva trupelor juntei gu
vernamentale salvadoriene.

întreprinderea mecanică
Timisoara

strada Aleea C.F.R, nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea» de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și in exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

— un inginer, specialitatea mecanică 
(electromecanică)

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3—6
Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta* 
bil în Petroșani.

• Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de Ionel, eliberată de I.M. 

serviciu pe numele Marc Dilja. Se declară nulă. t

DECESE
FAMILIA ing. Heicovschi Victor anunță cu adîn_ 

că durere încetarea din viață, după o lungă suferință, 
a celui care a.fost bunul tată, socru și bunic

Avocat HELCOVSCHI PETRU
în vîrstă de 88 de ani.

Corpul defunctului este depus la capelă. înmor- 
mîntarea la 21 ianuarie a.c. după ora 15. (54)

FILME

' PETROȘANI — 7 No. 
iembrie : Braconierii ; 
Republica: Șapte zile 
din ianuarie ; Unirea : 
Pierdut și regăsit.

PETRILA : Vis de 
glorie.

LONEA: Taina orașu. 
Iui.

ANINOASA: Hara
babura. ... ' .

VULCAN — Luceafă- 
rui: Strada Hanovra ; 
Muncitoresc: Cumpăna.

LUPENI — Cultural : 
Aproape o poveste de 
dragoste; Muncitoresc: 
Zboară pasăre zboară.

TV

9,00 Teleșcoală. 10,50 
Film serial. „Uriașul" ' 
— reluarea ultimului : 
episod. 11,45 Hora Uni- l 
rii (învățămînt preșco
lar). 12,00 Călătorie în 
Univers — serial știin
țific. Reluarea episodu
lui 2. 12,55 Telex. 16,00 
Telex. 16,05 Teleșcoală. 
17,10 Curs de limbă 
engleză. 17,30 Idei con
temporane. * Lichida
rea subdezvoltării — ce
rință vitală a lumii con
temporane. 17,55 Alma, 
nah pionieresc. 18,20 în
drumări pentru lucrăto- ; 
rii din agricultură, i 
18.50 100.1 de seri. 19,00 ; 
Telejurnal. 19,20 Actu- I 
alitatea economică. ; 
19,40 Omul și sănătatea. ; 
20,00 Cîntece de viață 
nouă. 20.15 Reportaj i 
’81: ;.Se mută un muri- 1 
te". 20,35 Teatru TV. I 
Msst aeănul din deal. ! 
producție R.D.G. 22,15 ! 
Tel.ejrirna.1. :
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