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Plus 4500 tone de cărbune cocslfIcabil
întreprinderile miniere din vestul bazinului _ Văii 

Jiului, producătoare de cărbune cocsificabil, și în a- 
ceastă lună continuă să se mențină, prin realizările 
obținute, la cote mereu ridicate. Astfel minerii celei 
mai mari și mai mecanizate mine din Valea Jiului — 
I.M. Lupeni — au depășit sarcinile de plan la zi ale 
lunii februarie cu peste 3200 tone de cărbune, la Băr- 
băteni producția extrasă suplimentar s-a ridicat la 
peste 400 de tone, iar de la cariera Cîmpu lui Neag 
producția extrasă peste prevederi „ depășit 800 tone 
de cărbune cocsificabil.

Rezultatele obținute de colectivele amintite, rod 
al mobilizării exemplare al fiecărui om al muncii de 
la aceste întreprinderi, se caracterizează prin constan
ța realizărilor și ritmicitatea depășirilor.

Minerii din Vulcan 
confirmă angajamentul asumat
Realizările înregistrate 

în această lună de colec
tivul. minei Vulcan con
firmă pe deplin angajarea 
plenară și fermitatea mo
bilizării minerilor acestei 
întreprinderi cu vechi tra
diții în mineritul Văii Jiu_ 

■ lui. ■ ‘
Depășindu_și prevederile 

zilei de 7 februarie cu a-

proape 100 tone de cărbu
ne, minerii de la Vulcan 
au acumulat de la începu
tul lunii un plus de 1500 
tone de cărbune. Cărbunele 
extras peste plan este che
zășia îndeplinirii cu suc
ces a angajamentului asu
mat în adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii.

In fruntea 
întrecerii

Continuînd bunele re
zultate obținute în între
cerea socialistă pe anul 
1980, an în care brigada lui 
Dumitru Luca cu un plus 
de 3 647 tone de cărbune 
a ocupat locul I, în luna 
ianuarie a.c. își depășește 
sarcinile de plan cu 700 
tone de cărbune. Realiză
rile obținute sînt o ur
mare a organizării mai bu
ne a producției și a mun
cii, a folosirii mai judicioa
se a timpului de lucru, a 
întăririi disciplinei de 
producție.

Din formație se eviden
țiază Iosif Marica, Gheor- 
ghe Munteanu, Ioan Far- 
caș, Alexandru Pentek, 
Anghel Cristache, loan 
Danciu și alții. La plusul 
de 636 tone cărbune ob
ținut în primele zile ale 
lunii februarie de către co
lectivul sectorului I de la 
mina Aninoasa o contribu
ție de seamă o aduce în 
continuare brigada lui Lu- 
ca Dumitru, hotărîtă să 
ocupe și în anul acesta 
Un loc fruntaș în întrece
rea socialistă.
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Șeful de brigadă de 
Ia I.M. Dîlja, minerul 
Zoltan Farago de la sec
torul I împreună cu or
tacii s-au impus prin 
rezultatele deosebire ob
ținute pe frontul extrac
ției de cărbune. In ima
gine șeful de brigadă 
(în dreapta) împreună 
cu unul din ortaci.

'.'>9 Adunări generale ale 
muncii

— O calitate superioară a lucrătorului 
comercial, la nivelul fondului de marfă

— Ce lipsește, uneori, din comerțul cu 

produse industriale

< SPORT — Etapa județeană a Cupei
pionierului la sanie
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Debut rodnic* • - l
1 ț Pentru colectivul Regu

latorului de circulație de* 
mărfuri din cadrul com
plexului C.F.R. Petroșani 
luna ianuarie a constituit 
un debut rodnic- înfăp
tuind, neabătut măsurile 
stabilite pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor1 
de plan pe anul 1980 la 
principalii indicatori eco- 
nomieo-financiari, acest I 
harnic colectiv de muncă \ 
a raportat o depășire de ț 
12,1 la sută a indica to- ; 
rului „tone nete". De men- ! 
ționat că acest succes a 
fost obținut, în ciuda di
ficultăților generate de ză
padă și de gerurile din lu
na ianuarie.

Concomitent cU depășirea 
la indicatorul tone nete, 
rulajul a fost redus cu 41 
la sută.
Ing. Rodica ARDELEANU

Comisiile de răspîndire a

I
intre deziderat și realizări

Pr Intre secțiile între
prinderii de utilaj mi
nier din Petroșani, ca
re își aduc o contribu
ție însemnată Ia reali
zarea sarcî-llor de Plan 
și definitivarea nume
roaselor subansamble și 
utilaje fabricate la ni
velul întreprinderii, se 
numără și secția de su
dură. Aici, muncesc a- 
lături de meseriași cu 
multă experiență, 
nerl și tinere care
remarcă prin calitatea 
lucrărilor executate.

In imagine Geta Po
pescu și Elena Purcăre. 
Iu urmăresc sudarea u- 
nuj set de grinzi articu
late la automatul de 
sudură sub strat de flux.

Pe agenda de lucru a consiliilor populare
INVESTIȚIILE

ti
se

Foto: Șt. NEMECSEK

La Lupeni, cea dinții 
problemă la care s-a re
ferit tovarășul Mihai Ma
xim, secretarul consiliu
lui popular orășenesc, fi
ind vorba de preocupări 
actuale ale organului lo
cal al puterii de stat, 
a fost cea a investițiilor so- 
cial-culturale, pentru . lo
cuințe. Cunoscîna volu
mul mare de lucrări pen
tru acest an — 1308 apar
tamente, școala cu 24 săli 
de clasă, telescaunul, com
plexul de alimentație pu
blică, moara de grîu, fa
brica de pîine și alte o- 

interes 
In prima parte a 

lunii ianuarie biroul exe-

în
11

brica de pîine și 
biective de mare 
social,

r ■

cutiv al consiliului popu
lar orășenesc a întreprins 
o minuțioasă analiză asu
pra stadiilor de execuție 
și condițiilor create pe 
șantiere. In acest context, 
S-au dovedit deosebit de 
folositoare măsurile între
prinse încă din anul tre
cut, cu sprijinul consiliu
lui popular județean, 
urma cărora pentru
blocurj (637 apartamente) 
a fost asigurat amplasa
mentul ne.cesar deschide
rii frontului de lucru.

— Este principala noas
tră
spus interlocutorul adău
gind apoi: constatăm 
satisfacție că tot 
multi cetățeni sînt pătrunși 
de răspunderea ce revine 
întregului oraș pentru re
alizarea în termen a in
vestițiilor.

In aceeași ordine de 
preocupări, a fost elabo
rat un program pentru 
ca participarea orașului 
la realizarea acestor lu
crări de mare însemnă
tate să se desfășoare în 
mod organizat, cu cele 
mai bune rezultate. Se ac
ționează prin deputați, 
comitetele de cetățeni, a_ 
sociațiile de locatari, con
ducerile unităților econo
mice, prin intermediul or
ganizațiilor U.T.C., de sin
dicat și O.D.U.S. pentru 
mobilizarea forțelor exis
tente în localitate. Și ■ în 
1980 s-a simțit că acest 
sprijin este eficient
tunci cînd se desfășoară 
în mod organizat și cînd 
reflectă conștiința civică 
înaintată a locuitorilor, 
dorința lor ,je a avea par-

Ion MUSTAȚA

a-
preocupare, ne_a

cu 
mai

(Continuare in pag. a 2-a)

întrecerea socialistă a 
prins avint spre înaltul 
înfăptuirilor economico- 
sociale din acest prim' ari 
al cincinalului calității și 
eficienței. Vibrante che
mări ale unor vrednice 
colective de muncă au 
dat impuls după impuls 
declanșării întrecerii. 
Sînt încă vii și proaspe
te ecourile chemării har
nicului colectiv de la 
Paroșeni adresate tuturor 
minerilor țării, iar despre 
ele continuă să ne so
sească vești la redacție.

...Intr-o convorbire te
lefonică, președintele 
comitetului sindicatului 
de la mina Aninoasa, to
varășul Iosif Guran. ne 
relata un fapt semnifica
tivi „O puternică emula
ție, o intensă frămîntare 
pentru autodepășire 
muncă este reacția

în 
de

. bun augur, firească, pro
dusă în colectivul nostru 
de chemarea minerilor 
de Ia Paroșeni. Canali
zăm această reacție, a_ 
ceasță emulație spre 0- 
biepțivul economic major: 
realizarea ritmică și de_

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

Iln conformitate cu 
prevederile programu
lui ideologic al partidu

lui Și a documentelor a- 
doptate de Congresul ai 
XII-lea al P.C.R., și indi
cațiile secretarului ge
neral al partidului, toy a- dialoguri vij între mem_ 
rășuj Nicolae Ceaușescu,

1 din celelalte documente 
de.partid și de stat, co
misiile de răspîndire a 
cunoștințelor cultural- 
științifice Și tehnice re
alizează un program uni
tar de popularizare a a- 
cestor cunoștințe.

In scopul consolidării 
concepției materialist- 
științifice despre lume 
și viață, al ridicării ni
velului de cunoaștere al 
oamenilor, comisiile fo
losesc o gamă variată 
de forme și modalități: 
expuneri, dezbateri, sim
pozioane, schimburi de 
experiență. Teme cum 
sînt „Materialismul dia
lectic și istoric — concep
ție filozofică profund ști
ințifică despre lume și 
societate", „Specificul 
lumii vegetale și ani
male", „Originile și e- 
sența religiei", „Feno
menele solare și acțiunea

tivate, îmbunătăți calita
tea cărbunelui și preîn- 
tîmpina ferm orice acci
dent de muncă". Cum a 
fost primită această che_ 
mare la autodepășire de 
către minerii Aninoasei? 
Aflăm de fa președintele

Chemări Ia autodepășire
pro_pășirea sarcinii la pro

ducția fizică de cărbune. 
Iată pentru ce comitetul 
de partid, sindicatul 
conducerea minei au 
sat o chemare către 
te brigăzile noastre 
mineri de a-și spori rod
nicia muncii in luna fe
bruarie, a realiza fiecare 
planul și a-1 depăși, a 
elimina absențele nemo-

Și 
ian_ 
toa- 

de

sindicatului că, dornici 
să dea viață la locurile 
lor de muncă Hotărîrii- 
Apel a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. 
P-C.R,, chemarea și 
biectivele ei au fost îm-

• brățișate de 10 brigăzi 
miniere de la abatajele 
cameră, 14 de la abata
jele frontale Și 13 brigăzi

al
o-

lor asupra pămîntului" — 
dezbătute la. cluburile 
muncitorești Loneă și 
Petrila, în căminele de 
nefamiliști din oraș, la 
căminul cultural Dealu 
Babii — au constituit

brii colectivelor de spe
cialiști și partkipanțL 
Cu interes au fost 
mite ciclurile de 
științifice pentru 
retul Școlar, organizate 
din inițiativa comisiei 
din Vulcan, la cineAa- 
tografele din oraș.

Informarea tehnico- 
științifică a personalului 
muncitor din marile u- 
nități economice este 
un obiectiv prioritar aJ 
activității de răspîndire 
a cunoștințelor. Exploa
tarea și întreținerea ins
talațiilor electrice , fo
losirea eficientă a insta
lațiilor de epurare a a- 
pelor reziduale, moda
lități, eficiente de organi
zare a muncii în extrac
ția de cărbune, organiza
rea pe baze științifice a 
activității de reparații a

Ioa,;i I. LASCU

pri- 
filme 
tine-

l

(Continuare în pag. a ~-aj

de la lucrările de pregă
tiri in steril. Mai aflăm 
că brigăzile competitoare 

• care voi’ ocupa în luna 
februarie locurile frunta
șe — la cele 3 genuri de 
lucrări miniere — in a- 
ceastă întrecere a vred
niciei și disciplinei în
muncă vor primi drept 
stimulente : „Lampa ele
miner", „Steagul de bri
gadă fruntașă în între
cere", alte stimulente 
morale și materiale. Star
tul acestei întreceri 
dat la 1 februarie, 
bilanțul rezultatelor
fi făcut la sfîrșitui lunii, 
pe parcursul decadelor, 

. sindicatul urmărind evo
luția brigăzilor și popu-

i. bAlan

s_a 
iar 
va

• Lenrinuare in pag. a Z-a)
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Steagul roșu marți, io februarie mi

La I.F.A. „Vîscoza“ (Urmare din pag. I)

Hotărîre unanimă de
Colectivul de la I.F-A. 

„.Vîscoza " Lupeni a reali
zat în. 1980 o produc
ție de 1690 tone fire de 
mătase. Răspunzînd so
licitărilor partenerilor 
din industria ușoară a 
fost sporită preocuparea 
pentru îmbunătățirea sor
timentală a firelor de 
mătase. Ca urmare a a_ 
cestei preocupări, a cres
cut ponderea firelor 
subțiri în structura sor
timentală prevăzută în 
plan. Față de o finețe 
medie de 247 den, reali
zată în 1979, în 1980 
s_a realizat o finețe me
die de 237 den, fapt care 
a contribuit la o valori
ficare mai eficientă a 
materiei prime. Au fost 
tăcuți deci pași însem
nați,, pe calea îmbunătă
țirii sortimentale și a 
sporirii eficienței în 
valorificarea materiei 
prime. Cu toate acestea 
provoacă îngrijorare fap
tul că la producția 
zică s-au realizat 
tone fire mai puțin 
cît sarcina anuală 
plan. Cauzele acestei 
nerealizări se cunosc. Ele 
constau în desele de
fecțiuni ale instalației și 
a mașinilor de filare, ca
re au funcționat sub 
parametri proiectați, in
dicele de utilizare fiind 
doar de 77 la sută. Ne_ 
realizarea producției fi
zice a influențat nega- Vil ;i ceilalți indicatori

(Urmare din pag. I)

ai planului. Planul pro- 
ducței globale s-a în
deplinit doar în propor
ție de 92,5 la sută, iar 
cel al producției marfă 
de 90,3 la sută. Dato
rită neasigurărij energi
ei termice la nivelul so
licitat de exploatarea co_

a învinge dificultățile
La nivelul secțiilor; de 

bază ale întreprinderii 
se constată multe 
junșuri în ceea ce 
vește organizarea 
dueției. „Nu avem 
gurate culoarele 
sare de circulație 
mașini

nea- 
pri-
pro- 
asi- 

neee- 
in tre

■ afirma ln_ cU-

Adunări generale ale oamenilor muncii

fi_
410 
de_ 
de

rectă a instalațiilor de 
filare s_au înregistrat 
și nerealizări ia indicato
rul de-calitate, care 
condus- la o pierdere 
1 613 000 lei.

Acest bilanț sumar 
muncii colectivului 
anu] 1980, prezentat 
dunării generale a 
prezentanților oameni
lor muncii, a constituit 
un prilej de analiză a_ 
profundată a cauzelor 
nerealizărilor, o expresie 
a gîndirii și acțiuni; de
mocratice, 
a hotărîrii 
a învinge 
de a spori eficiența ac
tivității economice a în
treprinderii. Toți parti- . 
cîpanții la dezbateri au 
subliniat, printre altele, 
în cuvîntul lor și încre
derea fermă că stă în pu
terea colectivului să li
chideze lipsurile, astfel 
îneît indicatorii 
mico-financiari ai 
nulul de producție 
1981 să fie realizați.

au 
de

al 
în 
a- 

re-

muncitorești, 
colective de 
dificultățile.

ecorio-
pla- 

pe

do.

tea da contribuție la sis
tematizarea și dezvolta - 
rea orașului.

La locuințe, deci, există 
deja f*ont de lucru pen
tru 637 apartamente. In 
luna februarie vor fi e_ 
liberate amplasamentele 
la nivelul întregului plan 
anual. Construcția telesca.

Primele măsuri în 
meniul înfrumusețării lo
calității au fost deja 
doptate, avînd drept bază 
experiența și cerințele a- 
nujui trecut, precum și 
propunerile izvorîte din 
rîndul cetățenilor. Iarna 
oferă timp de meditație, 
de consultare a oameni—: 
lor și iată o primă con
cluzie : în anul 1981 for

a.

vîntul său operatoarea 
Elisabeta Pricop — nu 
ni se asigură tempera
tura de lucru cerută de 
procesul . tehnologic. Ca. 
nalele de scurgere sînt 
pe alocuri desco
perite și nici nu asigură 
permanent evacuarea ape
lor reziduale". Fochistul 
Ion Strinu sublinia. la 
rîndul său, că „pe flu
xul tehnologic se cons
tată multă indisciplină 
în ceea ce privește fo
losirea rațională a a- 
gentului termic". Ope
ratorul chimist Nicolae 
Mateescu a criticat 
bună dreptate „lipsa 
preocupare pentru
bunătățirea condițiilor 
de muncă pe schimburi 
la secția I". Critici și 
propuneri cu privire la 
organizarea muncii au 
mai formulat în cuvîn- 
tul lor tovarășii Vasile 
Mircea, Iosif Goșa; Pe
tru Polak, Maria Vencz-

pe 
de 

îm_

»
el, Dionisie Munteanu, 
Dumitru Bonțel, Matei 
Silvian, Marin Cornel și 
Ioan Cristescu.

O problemă de 
importanță pentru 
dresarea activității 
nomice ă unității o 1 
tituie cea subliniată 
cuvin tul său de ing. Au
gustin Ardeleanu, 
tor adjunct al 
„Vîscoza*. ..Este 
de livrarea cărbunelui 
de calitatea necesară 
producerii agentului ter
mic la parametrii nor
mali, care să asigure cli
matul optim de lucru și 
eficiență în exploatarea 
instalațiilor de filare, fo
losirea utilajelor la 
velul capacităților, 
buîe subliniată însă 
necesitatea întăririi 
ciplinei tehnologice 
a muncii, ca una din 
dițiile principale de 
rire a eficienței econo
mice, de îmbunătățire a 
calității producției. Or
ganizațiilor de partid din 
secții, Comitetului sin
dicatului. grupelor sin
dicale le revine îndato
rirea de a milita cu 
mai multă fermitate pen
tru întărirea disciplinei, 
pentru combaterea ati
tudinii înapoiat^ față de 
muncă ce se manifestă

Viorel STRĂUȚ

mare 
re_ 

eco_ 
conș- 

i în

direc-
l.F.A.
vorba

ni-
Tre-

Și 
dis-

Și 
con- 
spo-

unului se poate încadra în 
termen (1 XI) ca de altfel 
și celelalte edificii social- 
culturale. Forțele tinere
tului vor fi concentrate 
pe șantierul viitoarei școli 
eu 24 de săli, lucrătorii 
din comerț sînt chemați să 

com_ 
iucra- 

evident importantă) 
bazei 

a comerțului, 
din

Cefă-

sprijine realizarea 
plexului comercial, 
re 
pentru dezvoltarea 
materiale 
Practic, colectivele 
fiecare domeniu și 
țenii din fiecare cartier 
vor găsi teren de afirmare 
a unei atitudini pătrunse 
de patriotism, 
care la Lupeni 
de mulți ani măsurile a- 
dpptate în vederea dez
voltării vieții sbciaLeco- 
nomice.

ÎNFRUMUSEȚAREA
< ORAȘULUI

Nn este deloc 
să/se vorbească. în 
ceasta perioadă, de 
frumusețareâ si . gospodă
rirea orașelor. Nici ’a 
Lupeni n'J se face excep
ție de la o regulă deve
nită generală, regula bu
nului gospodar care încă 
din iarnă își asigură cele 
necesare pentru alte 
notimpuri.

atitudine 
însoțește

prematur
a - 
în_

țele orașului vor fi mo
bilizate activ lâ obiective
le cel mai mult susținute 
de. locuitori. Zona de a- 
grement „Brăița" și o zo
nă din cartierul Viito
rului (cunoscută, azi, ca 
„balta neagră") constituie 
lucrări de interes general 
prin faptul că vor contri
bui la sporirea posibilită
ților de recreere și practi
care a unor sporturi în 
aer liber.

Și în privința lucrări
lor de înfrumusețare con
tribuția activă a* cetățeni
lor este în măsură să 
conducă Ta realizări cu oa
re orașul se va mîndri. La 
Brăița, de pildă, 
1981 din acest
prevede amplificarea 
menajărilor existente 
form unui proiect de 
ploaie, cunoscut de 
proape toți locuitorii 
rasului. In cartiere, 
pu tații. membrii 
teîor de cetățeni 
lărizează întregul
gram de înfrumusețare, 
st’.mulînd dorința locuito
rilor de a contribui la re_ 
alvy.rea unor 'lucrări deo
sebit. de utile pentru ora
șul în care trăiesc și mun
cesc.

w z

I
I• » ■
I•/M ■"
I
w!
| fășurată de comisia de
’ răspîndire a ctinoștințe-

lor tehnico-științifice din 
„__ încercări

* timide în acest domeniu 
marchează activitatea 
colectivelor de lucru ale 
comisiei din Petrila.:

Prin acțiunile planifi
cate s-a vizat, de ase
menea, promovarea sis
tematică a valorilor fi
lozofice, social-politiee și 
umane definitorii pen
tru personalitatea omu
lui de țip nou, construc
tor al socieții socialiste.

(Urmare din pag. I)

centralelor electrice au 
fost subiecte majore 
discutate cu oamenii 
munci) din întreprinderi
le miniere, secțiile de 
preparare a cărbunelui, 
uzinff electrică Paroșeni. 
Remarcăm ■ însuflețită 

» propagandă tehnică des-

Politica externă a Româ
niei socialiste, pusă în 
slujba instaurării unei 
noi ordini economice și 
politica internaționale,

larizîndu_ie succesele.. în 
muncă prin gazetele de 
perete, în ediții speciale, 
prin emisiunile stației de 
radioamplificare, în îhT, 
treaga propagandă audio
vizuală, în acțiunile mun
cii politice de la om , 1_ 
Om desfășurate de colec
tivele de agi
tatori etc. Și 
încă un a. 
mănunt demn 
de consemnat; ■’ 
în ziua bi
lanțului, la 
încheierea lu
nii februarie, 
brigăzile ocu
pante ale 
locurilor frun
tașe în în
trecere vor 
fi așteptate la Ieșirea din 
mină cu fanfara, brigada 
artistică, flori, de către 
pionieri și cu alte calde* 
manifestări de prețuire 
și stimă din partea co
lectivului.

...Din extremitatea esti
că a Văii Jiului, de la mi
na Lonea, ne parvine un 
alt fapt încărcat de sem
nificațiile întrecerii, ex- 
primîijd și aici dorința și 
voința de autodepășire a 
minerilor. „Un obiectiv 
important al I.M. Lonea, 
pe anul 1981, în vederea 
asigurării din timp a liniei 
de front și a viitoarelor 
capacități de extracție a 
cărbunelui, este creșterea 
vitezelor de avansare a 
lucrărilor miniere de des
chidere și pregătire eu 5. 
la sută peste ce}? planifi-

ințifice, pe de altă parte, 
s-au statornicit . rapor
turi de îndrumare și 
sprijin, conform instruc
țiunilor de organizare și 
funcționare ale acestora.

cate" — ne relata tovajă- 
șui Petru Bolog, președin
tele sindicatului. Pentru 
a sprijini activ realizarea 
acestui obiectiv, minerii 
din brigada comunistului 
Dumitru Costinaș, specia
lizați în lucrări de înain
tare rapidă — în anul 1980 

Iff' lună de lună a realizat a- 
vansărj de 85—110 ml — 

a chemat de 
’ curînd la în

trecere toate 
brigăzile de 
pregătiri și 
deschideri din 

.Valea Jiului. 
Angajamentul 
de întrecere 
pe 1981 a- 
sumat de bri
gadă : depă
șirea sarcini
lor de plan 

a productivity- 
cu 5 procente,

CHEMĂRI
LA

AUTODfPĂSIRE
>

cu 20 ml, 
ții muncii 
reducerea consumului de 
lemn cu 10 la sută, califi
carea a 4 ortaci și polica
lificarea a altor 6, stabili
zarea în brigadă a 2 ti
neri nou încadrați, redu
cerea absențelor nemotiva
te cu 60 la sută în colec
tivul brigăzii.

Sînt gîndur, de muncă, 
angajamente, inițiative ale 
minerilor ce confirmă a- 
devărul că întrecerea so
cialistă a prins rădăcini 
trainice în celulele de I*a_ 
ză — brigăzile — ale co
lectivelor ce dau cărbune 
țării. In acest fel întrece
rea socialistă a minerilor 
Văii Jiului are deschisă 
perspectiva unor rodnice 
rezultate.

etapa 
cincinal 

a_ 
con-

» lor tehnico-știi1 orașul Vulcan.
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disciplina socialistă 
muncii, rolul activ al co
lectivelor de oameni . ai 
muncii în creșterea pro
ductivității muncii, po
litica P.C.R. pentru de
zarmare. securitate și 
pace în lume au stat în 
atenția activității de răs
pîndire a cunoștințelor în 
Petroșani, Vulcan și Pe- 
trila. Intre comisiile de 
răspîndire a cunoștințe
lor, pe de o parte, și 
universitățile cultural- 
științifice și brigăzile ști-

bule însă să acționeze cu 
mai multă eficiență pen
tru combaterea mani
festărilor mișțico-religi- 
oase, să folosească un bo
gat material de propa
gandă, să asigure o par
ticipare masivă a celor 
vizați la astfel de mani
festări. Maj mult decît 
pînă acum e nevoie să 
se utilizeze aparatura 
de practică culturală, a 
materialelor didactice 
de care dispune fiecare 
localitate, așezămintele 
de cultură, școlile, or
ganizațiile de masă etc. 
Trebuie solicitate fără 
reticențe instituțiile ju- 

respective, ?etens specializate pen
tru asigurarea de lectori 
și alte cadre necesare

Demnă de menționat este 
activitatea brigăzilor 
științifice de la Liceul 
industrial Vulcan, Liceul 
industrial nr, 2 Lupeni, 
școlile generale nr. 2, 5 
și 6 Petrila care, pe lîn- 
gă acțiunile desfășurate 
în unitățile i . .
au efectuat ieșiri în uni
tățile economice și la a- y „ r
șezămintele de cultură 
din raza localităților res. ™
pective.

Comisiile de răspindi- 
re a cunoștințelor

«I

I
I

cît și a materialelor do
cumentare, necesare, 
bibliografii, tematici, ex
puneri.

Oră în cabinetul de limba engleză de la Liceul industrial tuleam
Foto: Cristian ȘTEFAN

însemnate depășiri Ici 

producția proprie j

de- 
comite- 
popu _ 

pro-

RACHETO-MODE-
LIȘTII. La Casa . pionieri- 

i orașul Lupeni, 
membrii cercului de rache- 
to-modele, după săptămîni 
de lucru, calcule și cău
tări, au confecționat și 
lansat o micro-rachetă de
numită „Chindia". (Danie
la Oprescu subredacția Cu
tezătorii)

Ilor din 
membrii 
i

• EXPOZIȚIE. La Mu
zeul mineritului din Pe
troșani s_a deschis expozi
ția secțiunii Petroșani a 
Societății de . numismatică 
Română (S.N.R.) intitu
lată „Ideea de unitate și 
independență la români, 
oglindită în medalistică". 
Expun colecționarii Petru 
Melha, Tiberiu Kelemen și 
Cornel Morariu.

• amenajări de te. 
RENURI SPORTIVE. Ti
nerii uteciști de la In-

treprinderea minieră Pa- 
roșeni au început amena
jarea terenurilor de volei 
și tenis de eimp (din spa
tele librăriei Vulcan). Se 
preconizează 
lucrărilor pentru susține
rea întrecerilor sportive în 
cinstea zilei de 1 Mai pe 
terenul proaspăt amenajat.

• O PAGINA DIN CA- 
1ETUL-FROGRAM nr. 
al Teatrului de comedie 
din București este dedica
tă tradiționalelor întilniri Dîlja

dintre actorii acestui preș- cursuri- de calificare pen- ’ 
' - ■ ■ ■ ' cm mineri, care sînt frec

ventate de 34 oameni 1 ai 
muncii. Tot din primele 
zile ale acestei luni au [ 
fost deschise și cursurile . 
de policalificare la e |
participă 30 de lăcătuș, și J 
mineri. |

Etibrloă redactată de i
ARVINTE

tigios colectiv artistic din 
Capitală și iubitorii Tha- 
liei din Valea Jiului- pa
gina este ilustrata cu ma. 

devansarea teriale apărute tn ziarul 
nostru, referitoare, la tra
diționala Lună a manifes
tărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive din. -municipiul Pelrit,

16 șani. -
• CALIFICARE Șl PO- 

LICALIFICARE I,a min;, 
au fost deschise

Colectivul unității 
alimentație publici! 
„Zori de zi" este 
cupat de realizarea 
nică a sarcinilor de 
diversificarea producției 
proprii și satisfacerea ce
rințelor clienților. Prima 
lună din acest an au 
încheiat-o cu o depășire 
de peste 20 000 lei. Sem
nificativ este 
din cei 397 400 lei reali
zări, aproape 230 000 re
prezintă . producție pro
prie (preparate calde și 
reci, produse de patiserie). 
Numai colectivul1 de lă 
micul laborator de pati
serie și_a . depășit planul 
cu lO OOo lei, desfăcînd zil_ 
pic, în medie 70 kg, plă
cintă cu brînză și multe 
alte produse. Pentru re
zultatele obținute în luna 
ianuarie și preocuparea 
de a-Și onora și în conti
nuare sarcinile de plan 
și deservire exemplară se 
evidențiază Salvîna Po
pescu. Nicu Cojocaru, Ele
na Florea, Maria Necșoiu, 
Elena Parașca. Margareta 
Vilceanu și Olga Fonksali

. (T.R.).

de 
313. 

preo-i 
zii-; 

plan.

faptul că
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Pirtia de sanie de lîn- 
gă cabana IEFS — Paring 
a găzduit duminică dimi
neața, etapa județeană a 
Cupei pionierului din ca
drul ediției de iarnă a 
„Daciadei" la care au 
participat 53 de concurenți 
la categoria 10—14 ani, re
prezentanți ai municipii
lor Deva, Hunedoara, Pe
troșani și ai orașelor Brad 
și Hațeg.

Desfășurată pe parcursul 
a două manșe în condiții 
nu tocmai favorabile, pe 
.viscol și ceață, Întrecerea 
a fost echilibrată la pro
ba pentru fete și foarte 
disputată la cea pentru bă
ieți. Reprezentanții muni
cipiului nostru s_au com
portat foarte bine cu toate 
greutățile ivite pe parcurs. 
E de remarcat gestul 
sportiv al profesorului 
Dan Cocor, Acesta, în 
manșa a doua, « constatat 
cu amărăciune că concu- 
renții școlii pe care o re

Atractiv concurs de schi
Duminică, în pitorescul 

cadru natural de la caba
na „cașul Vîlcan", s-a 
desfășurat un interesant 
și atractiv concurg de schi 
organizat de comitetul 
U:t.C. de La I.M. Paroșeni. 
Numeroșii iubitori . ai 
muntelui din .Vulcan și al
te localități din Valea 
aiului au urcat la cabana 
, Pasul Vîlcan", petrecînd 
clipe reconfortante, a- 
pLaudînd „Ia scenă deschi- 

evoluția spectaculoasă 
a psrlieipanților la con
curau; de schi.

Deși condițiile atmosfe
rice au fost deosebit de 
dificile (vînt, ceață) expe
riența schiorilor a făcut 
ca toate obstacolele pîrtiei 
să fie trecute fără prea 
mari dificultăți. De evi
dențiat funcționarea ire
proșabilă a baby-schiului, 
întreținut de lăcătușul 
.Victor Iliescu, fapt ce a 
contribuit la desfășurarea 
concursului fără neplăcu

Văii Jiului au dominat net
prezintă sînt lipsiți de șan
sa primului loc, dar a a- 
jutat sportivii Școlii gene
rale nr, 4 Petroșani cu 
săniile proprii pentru a 
le asigura și acestora o 
șansă să obțină locuri 
fruntașe, în clasament. De 
menționat că după manșa 
I, sportivii Școlii generale
ETAPA JUDEȚEANĂ A 
CUPEI PIONIERULUI LA

_________ SANIE_________ 
nr. 4, Lazăr Carmen și-a 
rupt sania și concurînd în 
manșa a doua cu sania pri
mită de la sportiva Școlii 
nr. 1 Petroșani a obținut 
titlul de campioană jude
țeană și dreptul de parti
cipare la etapa finală.

Frumoasă comportare a 
avut și Lucian Boța — 
campionul fnunicipal •— 
care cu un timp foarte bun 
realizat în ambele manșe 
reușește să obțină alături 
de colega luj de școală lo
cul I și dreptul de a parti

tele întreruperi. Iată rezul
tatele obținute de conju- 
renți :

Băieți: cat. pînă la 7 
ani: Alexandru Vass (I), 
Dacian Rizotti, cat. 7—10 
ani: Robert Krausz (I),
cat. 10—15 ani: Karol

Krausz (I), Mircea Bălțătes- 
cu (II) și Alexandru Gru
ia (III); cat. .15—20 ani: 
Tiberiu Bagatay (1), Dan 
Harek (II) și Kalman .Fe- 
renezi (III) ,• cat. 20—30 
ani: Gheorglie Bad (1), En- 
rik Kunik (II) și Aurel 
Stînci (UT); peste 30 ani : 
Grigore Stînci (I), Ion Că
lin (II), Ladislau Krausz 
(III).

Fete : cat. pînă la 7 ani: 
Bianca Petrar (I); cat. 10— 
15 ani: Mirela Asandei (I); 
cat. 20—30 ani: Sia Bog
dan (I). Ilka Deutsch (II) 
și Maria Bogdan (III); pes
te 30 ani: Melania Krausz, 

cipa la etapa finală. Astfel, 
elevii Școlii generale nr. 
4 Petroșani, Carmen Lazăr 
și Lucian Boța, sub con
ducerea prof. Iuliana Pop 
vor participa la finalele 
ediției a H-a a „Daciadei" 
ce vor avea loc în 15 fe
bruarie a.c. la Vatra Dor- 
neî. Dar iată primii trei 
clasați: fete, locul I Car
men Lazăr; 2. Cristina 
Hummel (ambele de la 
Școala generală nr. '4 Pe
troșani); 3. Eugenia Teo. 
dorovicj (Șc. gen. 6 Petri- 
la). Băieți: Locul I Lucian 
Boța, 2. Petru Bedea (Vă- 
lișoara Brad), 3. Vasile 
Andrei (Șc. gen. 6 Lupeni).

Aurel SLĂBII

Breviar
FOTBAL, meciuri ami

cale : Minerul Lupeni — 
Aurul Brad 0—1 și C.F.R. 
Craiova — Minerul Lu
peni 2—0. Cupa de iarnă: 
Parîîigui Lonea — Mine- 
rul-Știința Vulcan 1—5 ; 
Minerul Aninoasa — Mi
nerul Uricani 5—3.

SANIE. Intre 21—ă2 fe
bruarie a.c. va avea loc 
pe pîrtia de la cabana 
I.E.F.S., faza județeană a 
concursului de sanie do
tată cu trofeul „Săniuța de 
argint". Concursul va fi 
organizat de Comitetul ju
dețean U.T.C., desfășurîn- 
du-se pe două categorii de 
vîrstă:, 14—16' ani și 17— 
19 ani, fete și băieți. ?

Baschet, divizia B
JIUL-ȘTIINȚA PETROȘANI — CHIMIA CRAIOVA 

113—86 (52—42)

Muncă, dăruire, victorie I
Am trăit duminică, ală

turi de jucătorii; antrenorul 
Szilagy și cei mai inimoși 
suporteri ai echipei Jiul. 
Știința, bucuria muncii răs
plătite de izbîndă, satisfac
ția unei valoroase victorii 
realizată într-o manieră ex
traordinară. Chimia Craio
va, cu doi ,,giganți“ în 
formație (Ivan — 2,05 m, 
Constantinescu 2,02 m), a 
venit cu gîndul la o par
tidă bună și eventual la 
adjudecarea tuturor puncte
lor (duminica trecută câști
gaseră la Timișoara). A- 
părarea „om la om“ a gaz
delor, indicată de antreno
rul Szilagy la începutul 
partidei, și-a spus cuvîn- 
tul, Jiul-Știința conducînd 
cu 15—-2 (min. 5); 31—12 
(min, 12); 40—25 (min. 14). 
Abia spre finalul primei 
reprize meciul se echili
brează, înregistrîndu-se la 
pauză scorul de 52—42 în 
favoarea studenților din 
Vale.

Repriza a doua a oferit 
un'joc și mai bun, cu 
multe intercepții și contra
atacuri, cu pase lungi, blo
caje și aruncări reușite de 
la semidistanță. Treptat 
diferența de puncte dintre 
combatante a crescut, a_ 
jungînd la 58—44 (min. 2), 
76—54 (min. 8), 91—62
(min. 12). Punctul cu nu
mărul 100 (aplaudat înde
lung de publicul specta

tor) a fost realizat de Ale
xandru Șipanu. Cu 3 se
cunde înainte de final, 
Ghiță Gheorghe repune de 
sub coș, Frâncisc Dealt pri
mește mingea și o pasează 
imediat luj Bucerzan, care 

din apropierea liniei de cen
tru o aruncă spre coșul 
advers. Se fluieră pentru 
ultima oară în această 
partidă și mingea urmează 
traiectoria descendentă și 
intră în coș. S_a creat 
astfel o fază cum rar poa
te fi văzută pe terenul 
de baschet (mai ales în 
divizia B), venită parcă să 
salute cei 23 ani sărbăto
riți cu acest prilej de u- 
nul dintre realizatorii ei 
(Radu Bucerzan).
Duminică a cîștigat echipa. 

Victoria a fost de partea 
noastră, pentru că s_a ju
cat disciplinat, realizîn- 
du-se sudura sufletească 
între toți cei aflați în te
ren sau pe banca rezerve
lor. Pe foaia de arbitraj 
cele 113 puncte au fost 
înregistrate astfel: Gh.
Ghiță (39), Al. Sipanu (30), 
Nic. Mihuți (16), AI. Ghiță 
(12), C. Duna (8), Fr. Deak 
(6). R. Bucerzan (2).

Această partidă a fost 
condusă foarte bine de ar
bitrii Niculescu (București 
— arbitru FIBA) și Tătaru 
(Mediaș).

Dumitru ȘERB AN, 
student

Etapa Județeană 
la blatlon

Comitetul județean
UfT.C., cu sprijinul corni-,, 
totului municipal U.T.G. 
și a Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și 
sport Vulcan, au organizat 
duminică 8 februarie a.c. 
pe pîrtiile din apropierea 
poligonului din Vulcan e- 
tapa județeană la biatlon, 
la care au participat peste 
40 de concurenți din cer
curile tehnico-aplicativel 
ale organizațiilor U.Ț.C. 
din liceele din județ. Păs- 
trînd tradiția și în acest 
an, reprezentanții muni
cipiului nostru au cîștigat 
ambele titluri Ia cele două 
categorii de vîrstă.

Dar iată primii trej cla
sați: categoria 16—18 ani: 
Gheorghe Coșoveanu și 
Vasilică Sălceânu, ambii 
de la Liceul Vulcan Și, 
Mircea Fekete, Liceul Brad. 
Categoria 18—20 ani: Ian- 
cu Popescu și Profirei To- 
deilă, ambii de la Liceul 
Vulcan și Constantin Si
mina, Liceul Brad.

Cîștigătorilor le-au . fost 
oferite diplome și premii 
din partea comitetului ju
dețean al U.T.C.

La reușita acestei etape 
au contribuit conducerea 
I.C.M.M. Petroșani, forma
ția de Salvamont și acti
viștii obștești Gheorghe 
Pop, Nicolae Cornoiu, Du
mitru Durnea, Constantin 
Potroea, Leon Stoica, Al
fred Imling, Corneliu Enă. 
chescu și alții.

Ștefan NEMECSEK

InaLite de start, con- 
curențij primesc indica
ții cu privire la traseul 
ce_l au de străbătut și 
probele teh.rico-tactl.e 
de îndeplinit.

Foto: N. ȘTEFAN
Lidia KELTZ

0 calitate superioară a lucrătorului comercial, 
la nivelul fondului de marfă

Ce lipsește, uneori, din comerțul 
cu produse industriale

Prin profilul Și conținu
tul domeniului comercial, 
oamenii muncii de la I.C.S.

'Mărfuri Alimentare și A- 
limentație Publică desfă
șoară o activitate comple
xă, de mare importanță 
socială, contribuind efec
tiv, zj de zi, la înfăptui
rea politicii partidului și 
stalului nostru de ridica
re necontenită a calității 
vieții. Practicarea unui 
comerț modern presupune 
atît o aprovizionare ritmi
că și cu toate produsele 
solicitate, cît și o calitate 
nouă iți prezentarea măr
fii și în ansamblul relați
ilor cu cumpărătorii. A- 
ceste elemente ce sinteti
zează complexitatea mun
cii comerciale, influențea
ză activitatea întreprinde
rii care în anul trecut, așa 
cum s_a remarcat in adu
narea generala a oameni- nanciar; 
lor muncii de la l.c.S./»,— 
A.P., a realizat și a depă
șit toate sarcinile de plan 
(103,5 la sută în sectorul 
alimentar ; 100,8 la. sută în 
alimentația publică: 103,7 
la sută în aprovizionare). 
Suportul acestor realizări 
este reprezentat de măsu
rile organizatorice eficien
te (urmărirea zilnică a 
aprovizionării, reprofilarea, 
modernizare^ 
concursuri 
expoziții cu vinzare, per
fecționarea
■ă etc.) și munca tuturor 
ucrătorilor comerciali, ca

de

pecte de disciplină, ținută 
servire. (Petru lagăr), 

unitățile 
în cele

unor unități, 
profesionaie.

moral-politi-

re s-au străduit să satis
facă exigențele oamenilor 
muncii din l’etrila, Petro
șani, Aninoasa, față 
comerțul alimentar.

Bizuindu_se pe realiză
rile obținute în anul tre
cut lucrătorii comerciali de 
la I.C.S.A.—A.P. Petro
șani și-au reinnoit anga
jamentul pe anul 1981, a- 
dresînd și o chemare la 
întrecerea socialistă către 
toate întreprinderile co
merciale din Valea Jiului. 
Printre obiectivele propu
sa sînt; gospodărirea ju
dicioasă a fondului de 
marfă; depășirea planului 
de desfacere cu 2 milioa
ne lei; creșterea producti
vității muncii ; măsuri e- 
nergice împotriva risipei; 
sporirea eficienței econo
mice prin aplicarea noului 
mecanism economico-fi_ 

continuitate în 
acțiunile politic-educative 
și de perfecționare profe
sională.

Intr-o atmosferă de ana
liză, de critică și autocriti
că, dezbaterile au eviden
țiat cu realism și respon
sabilitate și noîmplinirile 
care mai există în activi
tatea comerciala. Au 
semn alate problema 
tă a ambalajelor 
Burlec. Nicolae 
Szabo Ana), neajunsuri în 
gospodărirea mărfurilor și 
in aprovizionarea ritmică 
(Petru Satmari, Dorel 
Ncatnțu, Voicu Ungur), as_

Și
In
Și
mentație publică oamenii 
muncii din aceste sectoa
re trebuie să respecte cu 
fermitate nu numai norme
le generale de comerț, ci

alimentare 
de ali_

Cu toată creșterea 
ținută in 1980 față 
1979 la desfacere, prin
cipal indicator al circula
ției mărfurilor, colectivul 
I.C.S.M.I. Petroșani nu a 
realizat cifrele de plan 
și angajamentele asuma
te pentru anul trecut.

ob- 
de

Adunări generale ale oamenilor muncii

să dovedească tact, polite
țe, solicitudine și prompti
tudine atit în servire cît 
și în promovarea unor 
principii de alimentație 
rațională. In aceasta or
dine de idei a lost evi
dențiată necesitatea pregă
tirii unei diversități de 
preparate culinare pornind 
de ța principiile vieții ra
ționale. Lucrătorul comer
cial este un factor de e_ 
ducație prin înseși atitu
dinea și cunoștințele lui, 
fiindu-i necesară, așa cum 
s-a reliefat în discuții, o 
calitate nouă, moral_poli_ 
tică și profesională,
nivelul sarcinilor ce revin 
comerțului socialist 
programul de creștere a 
nivelului de trai și de ri
dicare 
doptat 
Xll.lea

la

fost 
acu_ 

(Maria 
Alexa,

din

a calității vieții, a- 
la Congresul 
ai P.C.R.

al

T. SPĂTAR U

Cauza arătată în darea de 
seamă a c.o.m. ia aduna
rea oamenilor muncii este 
reală, și chiar obiectivă, 
constînd din lipsa unor 
mărfuri de cerere curen
tă din depozitele cu ridi
cata. Insă, iată că în spi
rit autocritic, darea de 
seamă a mai removal o sea
mă de alte cauze, inter
ne. O cîntărire mai a_ 
tentă a acestor cauze, ne 
duce la concluzia, la care 
ar ajunge și alții, nu*nu
mai noi, cumpărătorii, că 
determinante în nereali- 
zarea planului au fost, de 
fapt, cauzele 
O asemenea 
ne-a fost sugerată in timpul 
dezbaterilor adunării de 
situația unui magazin care 
nu a îndeplinit planul a_ 
nuaj cu circa 60 mii lei, 
suma care raportată la 
fondul de timp și efecti
vul unității ne indică o ne- 
realizare minimă, pe zi și 
lucrător.

subiective, 
concluzie

Situația întreprinderii 
nu este prea departe de 
acest exemplu. Fondul 
principal de marfă a fost 
asigurat, rețeaua a înre
gistrat îmbunătățiri, dar 
efortul general pentru 
realizarea indicatorilor la 
nivelul planului nu a 
fost susținut în toate uni
tățile de desfacere și de 
către toate. compartimen
tele funcționale. A lipsit, 
cu alte cuvinte, efortul su
plimentar de a oferi un 
articol sau altul cumpără
torului, sau a lipsit pri
ceperea de a orienta cum
părătorul în diversitatea 
sortimentală a fondului de 
marfă. Au lipsit, e ade
vărat și unele produse, 
dar la fel de adevărat este 
faptul că au lipsit, din une
le magazine, răbdarea și 
priceperea vînzătorului, a 
acelui vînzător pe care îl 
ținem minte pentru graba 
cu care ne-a răspuns „nu 
avem", și nicidecum pen
tru puterea convingerii de 
a ne oferi un articol Ia 
fel de bun în . schimbul 
ccluj care lipsește.

Darea de seamă a 
vat, deci, o seamă de 
ze interne : crearea 
nor goluri în 
nare datorită
rii evoluției desfacerilor 
și realizării contractelor; 
acțiuni insuficiente pen
tru prevenirea stocurilor 
de mărfuri „greu Vanda
bile ; consiliul Șefilor

rele- 
cau

ți _ 
aprovizio-
neurmări-

de unități nu a a- 
vut partea sa de contriw 
buție necesară în soluțio
narea unor probleme le
gate de satisfacerea ce* 
rințelor cumpărătorilor 
Dacă mai adăugăm: uneia 
atitudini necorespunză
toare față de cumpără
tori, iată avem suficien
te elemente care susțin 
b constatare deja făcută* 
De altfel, în condițiile de» 
pășirii efectivului 
planificat, 
muncii pe 
nu a fost _______ ,
timp ce la alți indicatori 
s_au înregistrat „depășiri* 
de genul: creșterea sto» 
oului de mărfuri greii 
vandabile (șî nevandabi
le!), creșterea debitelor etc.' 

Din cuvîntuj partici- 
panților la dezbateri — Ma
ria Ciubotaru, Livia Mc- 
lița. Ana Velciov, Maria 
Vintilă, Vasilica RogobetS, 
Elena Bodeanu, Adolf 
Schreter, Ioan Tărășescu 
— a reieșit că întreprin
derea dispune de posibili
tăți și însemnate resurse 
pentru ca în anul 1981 
să realizeze indicatorii 
planificați. Un program 
de măsuri destul de ri
guros întocmit reflectă, da 
asemenea, orientarea ju
dicioasă a c.o-m. spre ac
țiuni capabile să deter
mine creșteri economice 
la toți indicatorii. (I.M.)

media 
productivitatea 

întreprindere 
realizată, în
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-V-. socialiste

LUPENI — Cultural) 
Fetița Și calul; Munci
toresc: Drapelul rupt.

J ț. 
! r*
1 •i

.în apropierea orașului 
iugoslav Split s-au con
struit 24 de sere, fiecare 
avînd o suprafață de o 
jumătate de hectar. în
călzirea Și ventilația lor 
sînt complet mecanizate 
și automatizate. întreaga 
gospodărie agricolă va fi 
dată în funcțiune Ia ju
mătatea acestui an- Cons
tructorii și beneficiarii 
serelor sînt muncitorii 
unei întreprinderi din 
sectorul construcțiilor de 
mașini. ★

Extracția și prelucrarea 
potasiuluj constituie un 
sector de frunte ai in
dustriei chimice a R D. 
Germane. Anul trecut, 
întreprinderile din acest 
sector au realizat o pro
ducție de peste 3,4 mi
lioane tone.

La ora actuală, R.D.G. 
Ocupă un loc de frunte în 
lume în ce privește pro
ducția de îngrășăminte 
din potasiu, fn ultimele 
trei decenii, acest sector 
industrial a cunoscut o 
dezvoltare vigurpasă — 
în comparație cu 1949, 
livrările de potasiu pur 
au crescut în țară de 
peste 3,5 ori. Printre

noile combinate construi
te în ultimii ani se nu
mără și cei din districtul 
Magdeburg, care realizea
ză la ora actuală circa . o 
pătrime din întreaga pro
ducție a sectorului.★

absolvenți
institute de în- 
superior din

aiMii de 
diferitelor 
vățămînț 
Cuba vor participa în a_ 
cest an la cursuri specia
le în. care M vor putea 
completa cunoștințele și 
amelior3 pregătirea pro
fesională.
; Ministerul Educației 
și Invățămîntului a elabo
rat un program integrat 
în această direcție stabi
lind un număr de 34 de 
specialități, printre care 
matematica, științele na
turii, medicina, agricul
tura, precum și științele 
sociale.

Sistemul are ca scop să 
ofere absolvenților posi
bilitatea de a-și actuali
za cunoștințele în ra
port cu cerințele revolu
ției științei și tehnicii pe 
plan mondial. In funcție 
de specialitate, cursurile 
au, în general, între 40 și 
50 de ore.

Proteste împotriva actelor 
rasiste de terorism

DAR ES SALAAM 9 (A- 
gerpres). — Torpilarea de 
către regimul rasist de la 

Pretoria a lucrărilor Confe
rinței de Ia Geneva privind 
reglementarea pașnică a 
situației din Namibia im
pune intensificarea luptei ar
mate de eliberare națională 
a poporului namibian, sub 
conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud. 
Vest (S.W.A.P.O.) — a de
clarat președintele Tanzani
ei, Jiulius Nyerere, la înche
ierea convorbirilor avute cu 
Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O. In lupta sa de 
eliberare națională și socia
lă pentru înlăturarea domi
nației regimului rasist de 
la Pretoria, care continuă să 
ocupe în mod ilegal terito
riul namibian, a spus el, po
porul Namibiei se bucură 
de sprijinul Africii inde
pendente, al forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

MAPUTO 9 (Agerpres). 
Intr.un discurs rostit la 
Maputo, Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Națio
nal African (A.N.C.), — or
ganizație politică interzisă 
în R.S.A. — a denunțat ac
tele de terorism și agresi
une ale regimului de la 
Pretoria împotriva teritoriu
lui Mozambicului, precum 
și atacul armat asupra ta
berelor de refugiați sud- 
africăni, membri ai A.N.C., 
arătînd că asemenea acți
uni au drept scop înăbuși
rea luptei de eliberare na
țională și socială a popo
rului african subjugat și o- 
primat din Republica Sud- 
Africană.

Președintele A.N.C. a 
chemat populația de culoare 
majoritară a R.S.A. să se a- 
lăture luptei împotriva re
gimului rasist și a politicii - 
de apartheid pentru înlătu
rarea opresiunii și a exploa
tării la care este supusă.

Congresul U.C.D. din Spania
MADRID 9 (Agerpres). — 

La Paima de Mallorca, în 
Insulele Baleare, au luat 
sfîrșit luni lucrările celui 
de-al II-Iea Congres al Uni
unii Centrului Democratic 
(U.C.D.), partidul de gu_ 
vernămînt din Spania.

TV
FILME Yh

PETROȘANI — 7 No
iembrie : O să fiu cu
minte, bunicule; Repu
blica : Bilet de întoar
cere ; Unirea: Cuscrii.

PETRILA : Șaua de 
argint,

LONEA: Prietenii mei . .. 19,00 Telejurnal, 
indienii.

ANINOASA: Morții
fac umbră.

VULCAN — Luceafă
rul: Proba focului și 
apei; Muncitoresc: 
Detașament cu misiune 
specială.

ÎNȚELEGERE DE CO
LABORARE. La Monrovia 
a fost semnată înțelegerea 
de colaborare intre Radio- 
televiziunea română și Ra_ 
dloteleviziunea liberiană. 
Documentul stipulează rea
lizarea de schimburi de 
programe Și filme de ra- 
dioteievizlune și materiale 
documentare, precum și 
alte forme de colaborare 
menite să contribuie la o 
mai bună cunoaștere și a- 
propiere între popoarele 
român și liberian.

REUNltlNE. La Viena 
au luat sfîrșit lucrările re
uniunii „Comisiei indepen
dente pentru dezarmare și 
problemele securității11, 1-a 
care »u participat politi
cieni și oameni de știință 
jin 16 țări. Au fost exami
nate probleme actuale ale 
dezarmării — limitarea 
înarmărilor strategice o- 
fensive și reducerea echi
librată a trupelor și arma
mentelor în Europa Cen
trală.

DECLARAȚIE. „Arma 
cu neutroni reprezintă o 
primejdie uriașă pentru 
omenire, și mai ales pen
tru acele țări pe teritoriul 
cărora se află baze străine 
și armament nuclear", se 
arată într-o declarație pu
blicată Ia Atena de Comite-

fața clădirii parlamentului 
canadian, s_a desfășurat o 
mare demonstrație de pro
test împotriva escaladării 
cursei înarmat Hor, în 
sprijinul dezarmării gene
rale și în pilmul rind a 
cele, nucleare. Partlcipan. 
ții, reprezentanți ai parti
delor politice Și ai orga
nizat Hor obștești, 'au a. 
dresat parlamentului o pe- 

____  tiție în carg se cere auto- 
FLENARA. Plenar;1 Co. ritățiior canadiene să spri- 

mitetuluj Central al Parti- jitie toate inițiativele în_ 
____? dreptate în direcția conso

lidării destinderii 
naționale, frînărli 
înarmărilor.

PROBLEMELE 
CAPULUI. Intr-o 
ție dată publicității 
tură CU .. 1
nai al persoanelor handi
capate11, proclamat de 
O.N.U. în 1981 -r directo
rul general al Biroului In
ternațional al Muncii 
(BIM), Francis Blanchard, 
arată cu „o zecime din 
populația actuală a plane
tei suferă sub o formă sau 
alta, de un handicap fizic 
sau psihic11. Peste 300 de 
milioane handicapați, re
levînd și sub acest aspect 
nedreapta împărțire a lu
mii actuale în țări bogate 
și țări sărace, trăiesc în 
țările. în curs de dezvoltare.

tul pentru des.hidere 
ternațională 
din Grecia.
tul a adresat 
grec, partidelor și organi
zațiilor obștești apelul de 
a acționa cu hotărîre îm
potriva intențiilor Admi
nistrației S.U.A. privind 
hotărîrea S.U.A. de a re
pune în discuție problema 
producerii bombei cu neu
troni.

in
și pace 

Comite- 
poporului

dului Comunist Finlandez, 
desfășurată la Helsinki, 
s_a pronunțat împotriva 
intensificării cursei înar
mărilor, ce contribuie la 
încordarea situației inter
naționale. De accea, s-a 
arătat la plenară, este cu 
atît mai important să fie 
sporite eforturile pentru 
promovarea păcii și des
tinderii- In acest sens este 
necesar să se obțină re
zultate pozitive și la 
reuniunea de Ia Madrid 
a statelor participante la 
Conferința pentru securita
te si cooperare în Europa.

DEMONSTRAȚIE. In

inter- 
. cursei

HANDI-
declara- 
in legă- 

„Anul internațio-

Participanții relevă agenția 
France Presse, nu au reușit 
să se pună de acord asupra 
unei strategii politice a 
partidului, adoptînd doar o 
declarație generală, care nu 
cuprinde soluții pentru gra
vele probleme cu care se 
confruntă Spania, în special 
criza economică și teroris
mul. In aceste condiții, apre
ciază observatorii din 
drid, 
Calvo 
U.C.D.
nulul,
dificilă.

Ma- 
sarcina Iui Leopoldo 

Sotelo, candidatul 
la președinția guver. 
se va dovedi foarte

Despre penuria de

alimente

9 
în

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). „Nu există 
lume o penurie de produse 
alimentare — scrie revista 
„Unu"', publicație a Organi
zației Națiunilor Unite — ci 
există, pur și simplu ,o pe
nurie de alimente înlăuntrul 
unei anumite părți a popu
lației globului1’. Relevînd 
faptul că și problema ali
mentației pe glob se leagă 
strîns de o nouă ordine e_ 
conomică internațională, re
vista „Unu" arată că „15 la 
sută din populația planetei 
consumă 50 la sută din grî- 
nele lumii; aceste țări bo

gate, care produc și consumă 
mari cantități de cereale, 
folosesc grînele pentru a 
hrăni animalele1’. ,»•••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••• •••••••••••••••••

Cei săraci, cei
Problemele . economice . 

internaționale n’u pot li so
luționate in mod efectiv, 
nu poale fi realizată dez
voltarea economică acce
lerată a mani majorități a 
omenirii decât prin crea
rea condițiilor pentru de
plina independență și ega
litate economică și politi
că în economia mondială.

Oamenii de stat din ță
rile nealiniate sînt unani
mi în aprecierea că solu
țiile care nu schimbă radi
cal sistemul inechitabil e- 
xistent al relațiilor econo
mice internaționale nu pot 
garanta lumii o dezvoltare 

și

miliard de oameni care 
trăiesc în cele mai sărace 
28 de țări au obținut un 
produs brut anual de nu
mai 130 miliarde dolari, 
ceea ce înseamnă îh me
die 140 dolari pe locuitor.

tele Unite vor depinde de 
importuri in proporție de 
80 Ja sută în ce privește 
necesitățile lor de mine
reuri feroase și de 70 la 
sută în ce privește mine
reu rile neferoase. Alte țări

Din presa străina
AGENȚIA IUGOSLAVĂ DE PRESA TANIUG

economică echilibrată 
progresul general.

In cursul ultimului 
ceniu, populația lumii

de_ 
a 

realizat un produs brut ce 
se ridică la aproximativ 
șase trilioane dolari. Un

Mai puțin de 500 milioane 
de oameni din cele 25 de 
țări cel mai puternic dez
voltate obțin 2 876 miliar
de dolari din produsul 
mondial brut, ceea ce în
seamnă mai . mult de 6 800 
dolari pe locuitor.

Trei miliarde de oameni 
din cele patru miliarde și 
jumătate care populează

Pămîntul obțin ..un venit 
mediu pe locuitor de 400 
dolari, iar restul de 1,5 
miliarde de oameni — de 
peste 6 000 dolari. Rapor
tul mediu ai „discrepanței 
economice11 este de 1 ia 15.

dezvpltate vor fi confrun
tate cu o situație și mai 
complexă. ■

Activitatea neobosită a 
țărilor nealiniate in di
recția stabilirii de relații 
economice noi și mar echi
tabile în lume se bazează 
pe cerința egalității. A- 
cest drept inalienabil tre
buie obținut prin dezvol
tarea social-economică și 

de nu printr-Un program mon
dial de ajutor umanitar ori 
de alte ajutoare asupra că
rora insistă continuu țările 
cele mai dezvoltate.

Inechilibrul drastic din 
lumea contemporană apa
re tocmai într_o perioadă 
în care țările cele mai 
dezvoltate din punct 
vedere industrial devin 
din ce în ce mai depen
dente de importul materi
ilor prime de bază din ță- 

' rile în curs de dezvoltare.
La sfîrșitul secolului Sta_ (AGERPRES)

11,15
16,30 

C.S.U, 
Bucu- 
școlii.

Teleșcoală, 
științific, 

feminin:
, — Dinamo 

rești. 17,35 Viața 
18,20 îndrumări pentru 
lucrătorii din agricultu
ră. 18,50 1001 de seri.

19,20 
Actualitatea economică. 
19,40 Călătorie prin ța
ra mea. 20,10 Teatru 
TV. Romeo și Julleta de 
W, Shakespeare, 21,45 
Capodopere în mari in
terpretări. 22,05 Tele
jurnal.

9,00 
Serial 
Volei 
Galați

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 

cu sediul în strada Mihai Viteazul nn 11 
încadrează pentru toate șantierele din 

Valea Jiului
dulgheri 
zidari 
fierar-betoniști 
instalatori încălzire 
sudori categoriile 3—5 
tîmplari 
geamgii 
muncitori necalificați (bărbați) pes-• |g|................... ....
te *’rsta c*e 17 an* împliniți pentru 

. calificare
' — pensionari cu limită de vîrstă pen- 

tru muncă calificată și necalificată. 
Unitatea asigură :

’ — pentru personalul localnic (familiști)
încadrat permanent, cazare și încălzire gra
tuită

— pentru personalul nelocalnic califi
cat, indemnizație de șantier de 6,40 lei/zi 
— (zile calendaristice).

Cererile de încadrare se aprobă zilnic 
de șefii șantierelor I Petrila, II Livezeni, III 
Vulcan - Coroești și IV Lupeni.

Informații se vor obține zilnic de la bi
roul personal al întreprinderii, telefon 42670, 
interior 41, Petroșani.

întreprinderea de reparații și 
întreținere a utilajului minier 

Petroșani
in c a d r ea zar .'l

— muncitori calificați în meseriile de 
electricieni electroniști, categoriile 3-6, ca
re au domiciliul în municipiul Petroșani,

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 completată cu Legea 4/1978.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-invățămînt-retribuire al 
T.R.LU.M. Petroșani, stradă Republicii nr. 7 
Petroșani, telefon 43962.

Mica publicitate
PIERDUT cercel de aur 

sub formă de bobiță. Tele
fon 41857. Găsitorului re
compensă. (126)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan 
Dorel. eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(127)

ANUNȚ DE

SCHIMB apartament do
uă camere, strada Păcii 
12/1/10 etaj III Petroșani 
cu apartament 3 camere, 
zona Independenței, Păcii, 
Oituz sau Unirii. Adresați 
telefon 42328, dimineața. 
(128)
FAMILIE

SOȚIA Elisabeta, tata Roman, fiica Marioara, fiul 
Aurelian anunță cu adîncă durere încetarea din viață 
a scumpului lor soț, fiu si tată

ȘANDRU' BENONE 49 ani 
Inmormîntarea va avea loc miercuri, .11 februarie 

1981 din strada Bucegi 9, Petroșani. '(129)
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