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ternut din nou peste 
localitățile Văii Jiului.
Foto : Cristian ȘTEFAN
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I..M. LUPENI

Consfătuire privind 
creația tehnico-științifică

20 000 tone de cărbune
cocsificabil extras peste plan

Depășind, de la începutul anului, productivitatea muncii planificată 
la nivelul întregii activități cu 254 kg de cărbune pe post și cu 443 
kg pe post productivitatea planificată în subteran, minerii Lupeniului 
- cea mai mare și mai mecanizată întreprindere din Valea Jiului - 
au obținut, la zi, o producție extrasă suplimentar de 20 000 tone de 
cărbune cocsificabil.

• La nivelul sectoarelor, cea mai ma
re depășire a sarcinilor planificate de 
la începutul anului o realizează minerii 
sectorului IV, cu un plus de peste 13 000 
tone de cărbune, obținut pe seama depă
șirii productivității muncii planificate la 
nivelul întregii activități cu 758 kg pe 
post și cu 845 kg pe post a producti
vității munca planificate în fc&rbune

. ® Au mai obținut productivități su
plimentaro de la începutul anului mi
nerii sectoarelor: III cu plus 3774 tone; 
V cu plus 2170 tone; II cu plus 1864 tone; 
VII cu plus 1418 tone și I cu plus 1376 
tone de cărbune cocsificabil.

Cele ma; bune realizări la nivelul

formațiilor de lucru le obțin minerii de 
la complexele mecanizate ale sectorului 
IV dintre care evidențiem brigăzile con
duse de Constantin Popa — cu un plus 
de aproape 8000 tone de cărbune ; ing. 
Victor Bolosin — cu un plus de peste 
4500 tone de cărbune și Teodor Boncalo. 
cu un plus de aproape 3000 tone de 
cărbune.

Printre formațiile care au obținut re
zultate deosebit^ mai amintim brigăzile 
conduse de Costache Grigore și Laszlo 
Matius de la sectorul III, Vasile Rusu 
de la sectorul-V, Ioan Rotaru și Eugen 
Vladar de la sectorul VII, Ioan Divri- 
ceanu și. Traian Pop de la sectorul I.
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Pentru creșterea 
productivități! 

muncii
Deși tînăr, colectivul 

Fabricii de tricotaje din 
Petroșani face dovada 
unor mari resurse de 
competență și gîndire 
creatoare. După cum 
ne-a informat tovarășul 
subinginer loan Bucăla- 
ie, aici a fost inițiată 
în acest an .aplicarea 
unei raționalizări la 
toate mașinile de tri
cotat, prin care se ur
mărește creșterea pro
ductivității muncii 
principala 'operație

la 
a 

procesului de fabricație. 
Raționalizarea constă în 
Imprimarea vitezei ma- 
Kime la cursa în gol, 
indiferent de viteza teh
nologică, specifică fiecă
rui tip de produs.

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Lonea a 
dezbătut în spirit critic și 
autocritic, cu înaltă exi
gență activitatea, stilul și 
metodele de muncă ale 
organului colectiv de con
ducere, al cărui rol in co
ordonarea activității pro
ductive din anul încheiat 
nu s-a ridicat la cota res
ponsabilităților asumate de 
membrii săi. Argumentul 
forte al acestei afirmații: 
realizările sub posibilități 
la extracția de cărbune, la 
întreaga activitate econo
mică a întreprinderii. în
săși darea de seamă, prin 
bogatul conținut de idei și 
fap ele prezentate a impri
mat lucrărilor adunării ca- 

’ d.rul profund analitic în

a-
care ea s-a desfășurat, par- 
ticipanții la dezbateri 
doptînd o poziție fermă, 
muncitorească față de ne- 
împliniri. Fiecare opinie 
s_a înscris astfel ca o 
contribuție importantă la 

Adunări generale ale oamenilor muncii

eliminarea neajunsurilor. 
Numeroasele propuneri fă
cute în acest sens, măsuri
le ce se impun a fi aplica
te pentru îmbunătățirea 
procesului productiv în a- 
cest an — așa cum au cerut 
vorbitorii — trebuie ur
mărite pas cu pas pentru 
a fi traduse în viață, în 
timp optim. In acest con
text, concluzia unanimă a

Manifestările săptămînii 
„Creației tehnîco-științifi- 
ce" — cuprinzînd expoziții 
și dezbateri desfășurate în 
toate localitățile Văii Jiului 
— s_au încheiat 'printr-0 
consfătuire și o expresivă 
expoziție cuprinzînd cele 
mai valoroase lucrări (212), 
organizate la Casa de cul
tură din Petroșani, sinteti- 
zînd participarea muncito
rilor, inginerilor și tehni
cienilor, cadrelor didactice, 
elevilor și studenților 
organizarea - proceselor 
producție, Ia căutarea unor 
noi soluții tehnice și tehno
logice cu aplicabilitate în 
întreprinderile miniere, pen
tru dezvoltarea și moderni
zarea extracției de cărbune. 
La consfătuire au luat cu_

Ia 
de

In imagine șeful de 
brigadă Constantin Po
pa alături de ortacii 
Constantin Anton, Mi- 
haj Bucătaru, Constan
tin Chiriac și Alexandru 
Diaconu, de la I.M, Lu_ 
peni.
Foto : St. NEMECSEK 

participanților la adunare 
a fost aceea că oamenii 
muncii de la mina Lonea, 
colectivul întreg, își va 
îndeplini integral sarcinile 
ce-i revin în acest an în 
creșterea producției . fizice 

de cărbune și. angajamen
telor asumate in întrecere, 

„Ne cunoaștem bine for
țele, iar producția acestui 
an este bine pregătită — 
a spus șeful de brigadă Cor
nel Țîr, de la sectorul I 
al minei. Iată de ce ne an
gajăm să realizăm peste 
plan 1000 toiîe cărbune 
pînă la sfîrșitul anului. Ca 
să reușim, trebuie și la noi 

vîntul ing. Ion Zaporojan 
(C.C.S.M. Petroșani), prof, 
univ. dr. ing. Ion Marian 
(Institutul de mine), ing. 
Alexandru S c r o b a n 
(C.C.S.I.T.U.M., filiala Pe
troșani), prof. Rodica Bălă- 
nescu (Liceul industrial 
Petrila), prof. Traian Matei 
(Școala generală nr. 5 Pe
troșani), ing. Gh. Modoi 
(I.M. Lupeni), ing. Nicolae 
Radu (T.M. Vulcan), ing. 
Ioan Herman (I.R.I.U.M. Pe
troșani), dr. ing. Valeriu 
Stanciu (I.C.P.M.C. Petro
șani), In cadrul dezbateri
lor s_a remarcat că în anul 
1980 temele de creație teh
nică au reprezentat o im
portantă contribuție adusă 
la soluționarea problemelor 
de producție, valorificînd 
mai eficient însemnatul po
tențial tehnic și științific 
din Valea Jiului ; au fost

Calitatea apartamentelor 
depinde și de... locatari

trecut,In toamna anului 
la Petroșani, în zona pieții 
agroalimentare a fost fi
nalizat blocul 17. O bună 
parte dintre apartamentele 
acestui bloc au fost date 
în folosință constructori
lor. La recepție toate apar
tamentele blocului s-au 
prezentat într-o stare ca
litativă apreciată cu cali
ficativul „bun de dat în 
folosință". Apartamentele 
de pe scările I și II au 
fost locuite temporar de 
către constructorii șantie
rului din Orăștie. Dar în 
luna ianuarie întregul bloc 
a fost repartizat celor în 
drept după plecarea cons
tructorilor. Insă unii dintre 
viitorii locatari, deși au 
nevoie urgentă de spațiu 
locativ, refuză pur și sim
plu să se mute în aparta
mentele din blocul 17. Al
ții, dintre cei cărora le-au 
fost repartizate aici apar

în sector ,ca și pe întreaga 
mină, să acționăm energic 
pentru a ridica la plan toa
te brigăzile, căci multe din 
ele nu-și îndeplinesc sar
cinile". „Organizîndu-ne 
bine munca, fiind sprijiniți 
cu competență de cadrele 
tehnice, am dovedit în ul
timele luni că acest lucru 
se- poate — vorbea în -nu
mele minerilor sectorului 
II, șeful de brigadă An
drei Antal. Brigăzile și 
sectorul și_au realizat sar
cinile, minerii afirmîndu_se 
ca promotori aj noului, 
prin introducerea unor teh
nologii de exploatare mai 
sigure și mai eficiente, cum 
ar fi tavanul de rezisten-

Arton HOFFMAN 

(Continuare în pag. a 2-a) 

finalizate 413 obiective de 
creație tehnică, din care 176 
fiind destinate dezvoltării 
capacităților de producție, 
106 lucrării privind reduce
rea cheltuielilor materialei 
iar 92 fiind orientate spre 
îmbunătățirea calității pro
duselor.. In activitatea de 
creație tehnică și științifică 
sînt cuprinși peste 5200 do 
oameni ai muncii, ceea ce 
este deosebit de semnifica
tiv pentru caracterul de 
masă al creației tehnice și 
științifice din Valea Jiului. 
In încheierea dezbaterilor 
— asupra cărora vom reve
ni în numerele viitoare ale 
ziarului — celor mai valoroa
se lucrări realizate în anul 
1980 li s_au acordat pre
mii, mențiuni și diplome ca
re stimulează preocupările 
din acest an.

tamente le-au ocupat, dar 
se confruntă cu mari difi
cultăți. De ce ? Din ace
lași motiv : majoritatea a_ 
partamentelor locuite tem
porar de constructori ■ au 
devenit în scurt timp’ de 
nelocuit. Unora le lipsește 
din pardoseală, altora ins
talațiile electrice. le sînt 
deteriorate, iar instalațiile 
tehnico-sanitare într_o sta
re de nede scris. Lipsesc 
chiuvete, bateriile de la ba
ie, robinete etc. Subsolul*  
este inundat și sînt în pe
ricol toate instalațiile teh
nico-sanitare.

— In apartamentele din 
scara I a blocului 17 — 
ne-a informat un .locatar, 
tovarășul Silviu Vladislav, 
căi-uia i-a fost repartizat a- 
partamentul 8, cu trei ca
mere — nu s_au mutat de~ 
cit cei ce n-au avut înco
tro. Există și cazuri de 
ocupare abuzivă a aparta
mentelor cum este cel al 
lui Romeo Botezatu și al 
lui Emilian David, care au 
încălcat în mod grosolan 
Legea nr. . 5. Mulți dintre 
cei ce s-au mutat deja sau 
se mai instalează în aces
te apartamente, „comple
tează" pentru apartamentul 
propriu, în detrimentul 
celor neocupate, piesele de

Viorel STRĂUȚ

(Continuare In pag. a 2-a)
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Un plus de dinamism imprimat activității 
organizațiilor de bază

r De ce ne-am propus 
realizarea acestui obiec
tiv în activitatea organi
zațiilor ue bază? Ne de
termină evoluția realiză
rilor economice, perspec
tivele lor imediate și ce
rințele mari ce trebuie să 
satisfacă în acest început 
de an colectivul minei 
Uricani pentru a netezi 
calea succeselor durabile 
in sporirea producției fi
zice de cărbune și înde- ’ 
plinirea planului și a an
gajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă. Du
pă o lungă perioadă de 
rămînere sub plan în a- 
nul ce a trecut, mina U- 
ricani a reușit să-și re
dreseze activitatea, să 
facă un debut de bun au
gur în 1981, luna ianua
rie încheind_o cu- o de
pășire de 2229 tone căr
bune.

Am început bine anul, 
dar nu avem dreptul să 
ne declarăm mulțumiți. 
De ce? în februarie avem 
de realizat sarcini simți
tor sporite; zilnic trebuie 
să extragem pe mină pes
te 2600 tone de cărbune, 
iar în două din cele trei 
sectoare de producție nu 
avem o situație prea fa- . „ . ...
vorabilă. Sectorul I — dL. _ 3,^ . P!_
avînd de extras zilnic 
peste 580 tone de cărbu
ne — se confruntă în a- 
bataje cu apariția unor 
falii și alte probleme de 
tectonică, cu incertitudini 
determinate de neconfir- 
marea unor 
cărbune în urma lucrăru

rezerve de

Calitatea
apartamentelor

(Urmare din pag. 11

care au nevoie. Ce poziție 
a luat E.G.C.L., asociațiile 
de locatari ? Una de... es- 
pectativă. La E.G.C.L. Pe
troșani locatarilor li se 
răspunde invariabil „noi, 
în starea asta în. care se 
află apartamentele, nu le 
recepționăm și deci nu vă 
putem încheia contracte" 
— deși sint recepționate de 
către comisia în drept. De 
la întreprinderile unde lu
crează cetățenii sint în
drumați să se adreseze la... 
E.G.C.L. sau constructoru
lui. Constructorul, desigur, 
are îndatorirea de a exe
cuta reparațiile solicitate 
în termenul de garanție, 
Situația se complică și 
mai mult deoarece aparta
mentele respective au fost 
realizate de constructorii 
detașați de pe șantierul din 
Orăștie al T.C.H.. iar re
parațiile necesare rezultă 
nu din vicii de construcție, 
ci din cauza gospodăririi 
și folosirii iresponsabile de 
propriii făuritori...

S_a stabilit un program 
de remediere a defecțiu
nilor constatate în aparta
mentele degradate, sarcina 
revenindu-i grupului de 
șantiere Petroșani al T.C.H. I 

lor de cercetare. La rin- 
ful său, sectorul III — cu 
o sarcină zilnică de a- 
proape 700 tone în aceas
tă lună — trece printr-o 
situație mult mai acută. 
După ce în luna ianuarie 
a rămas sub plan cu pes
te 2000 tone de cărbune, 
în februarie minerii de 
aici se confruntă cu pre
siuni mari în abataje și

NOU în stilul și metodele 
muncii de partid

pe galeriile de acces. A_ 
vem, ce-i adevărat, greu- 

, tăți în cele două sectoa
re, dar analizele făcute 
de comitetul nostru de 
partid și conducerea mi
nei, de recenta adunare 
a reprezentanților oame
nilor muncii au evidențiat 
existența unor rezerve 
mari ce trebuie puse în 
valoare în aceste sectoa
re. De pildă, sectorul I, 
în ianuarie doar cu 100 
de tone nu și-a realizat 
planul ; a lipsit deci un 
mic efort din partea a- 
cestui colectiv, un plus 

care 
organizațiile de bază și 
comuniștii trebuiau să-1 
imprime în rîndurile mi
nerilor de aici pentru 
a determina realizarea 
integrală a sarcinilor. A- 
ceasta este concluzia tra
să de comitetul de partid 
și de aceea am hotărît să

1

în acest an, de fapt în
că dm noaptea Anului 
Nou, complexul de ali
mentație publică „Mine
rul" din Petroșani și-a 
redeschis larg ușile consu
matorilor dornici să pe
treacă într-o ambianță 
plăcută clipe de destinde
re și reconfortare. Vă pre
zentăm ultimele noutăți,'• 
aflate din discuția cu șe
ful complexului, VTNTI- 
I.A BORHINA:

— „Minerul" și-a relu
at activitatea după ce a 
fost supus renovării și i- 
gienizării, lucrări care au 
costat peste 500 000 lei în 
care, pe lîngă zugrăveli, 
reparații și alte modificări, 
au fost cuprinse și moche- 
tarea întregii suprafețe li
bere, achiziționarea și con
fecționarea de draperii din 
stofă de mobilă și perdele, 
dotarea restaurantului cu 
scaune moderne, tapisate. 
Sala de servire a fost îm
părțită în două, prin cre- 

acționăm în consecință, 
să determinăm grabnic 
dinamizarea activității 
organizațiilor de bază. 
Sini multe de făcut la ă- 
cest nivel pentru trans
punerea cu fermitate în 
fapt a hotărîrildr de 
partid, precum și inten
sificarea activității colec
tivelor de agitatori. Ac
ționăm pentru a detcrmi- 

na desfășurarea unei 
munci colective (organi
zațiile de bază nr . 2 A, 
2 C, 3 C, 4) în locul unei 
activități dusă doar de 
secretarul organizației — 
care, oricît s-ar zbate, nu 
poate cUprinde și rezolva 
toate problemele — acti
vității politico.organiza
torice și educative, care 
fără aportul celorlalți 
membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază nu 
pot avea șanse certe de 
succes. Urmărind înde
plinirea cu o mai mare 
eficiență a rolului în 
conducerea activității e- 
conomice de către orga
nizațiile de bază, comite
tul nostru de partid 
rientează activitatea 
cestora spre punerea
valoare a rezervelor ce 
există mai ales în secto
rul III. In acest colectiv 
avem suficiente forțe de 
partid pentru aceasta; 
toate cele 7 brigăzi din 

o-
a_ 
în

area unui salon pe care — După-amiaza, seara 
l-arh numit „salonul roșu", de fapt, am introdus; con- 
pentru că mochetele și dra
periile sînt de culoare ro_

: șie... ;
— Pentru că ați amintit 

de „salonul roșu?, să_l nu
mim și noi tot așa, am 
am dori să ne precizați, da
că în el vor avea acces... 
toți consumatorii ?

— Bineînțeles, nu va fi 
nici o restricție. Orice 
consumator poate avea ac
ces la acest salon, pe care 
îl deschidem în mod obiș
nuit după ce locurile din 
restaurant au fost ocupate. 
Am luat această măsură 
pentru a ridica nivelul și 
calitatea servirii.

— Ce alte noutăți mai 
oferiți consumatorilor în 
acest an ?

Și 
fac 

care 
de 

fost

sector sînt conduse, de 
comuniști ca Gheorghe 
Șerbu, Ștefan Baciu, Tra
ian Pop, Simion Budescu, 
Ioan Volocaru, ion Nichi ■ 
țcle și Nicolae Roșcan. 
Dar aproape jumătate 
din aceste brigăzi (I. Ni- 
chițele, S. Budescu 
I. Volocaru) nu-și 
planul, fapt pentru 
rnembrij comitetului 
partid pe mină au
repartizați să răspundă 
de aceste. brigăzi și să le 
ajute să-și redreseze ac
tivitatea, să-și îndepli
nească sarcinile de pro
ducție pe luna februarie 
și în continuare. în ce
le două sectoare, accen
tul muncii politice de la 
om la. om este pus pe 
conștientizarea fiecăruia 
de a pune în valoare re
zervele ce_i stau la înde- 
mînă privind creșterea 
productivității muncii, u_ i 
tilizarea cu randament 
înalt a mașinilor mini
ere, folosirea deplină a 
celor 6 ore de lucru pe 
fiecare schimb, îmbunătă
țirea aprovizionării și a- 
sistenței tehnice la locu
rile cte muncă, preîntîm- 
pinarea defecțiunilor e- 
lectromecanice prin revi
zii și reparații de calitate 
efectuate la utilaje, întă
rirea ordinii ?i discipli
nei în muncă.

Cornel BOLOLOI. 
secretar al comitetului de 
partid de la I.M. Uricani^

■ ■ *

SS in zilele de 10 și 11 februarie a.c, a avut loc pe 
pîrlia de la Valea de Pești un concurs de schi fond, 
interjudețean, dotat cu „Cupa Văii Jiului", organizai 
de C.Ș.S. Petroșani și redacția ziarului „Steagul roșu 
în imagine cîștigătoarele primelor trec locuri la ca
tegoria copile mici : Luminița Trandafir, Daniela Mu- 
reșan și Danilea Pop, toate de Ia C.Ș.S. Petroșani 
(vom reveni cu detalii despre desfășurarea compe
tiției) : •

•S

Â

■ unitate reprezentativă a

sumul minim obligatoriu în 
valoare de 30 de lei, dar Și 
ținuta obligatorie, cum o- 
bligatorie este și garde-

' roba. _ ,
— Costum închis Ia cu- . pede, iar ca valoare, de- 

loare, cu cravată ?
— A, nu ! Nu mergem

Chiar pînă acolo ! Mă re
fer la o ținută care să 
fie nu cu mult, dar totuși

, deosebită cît.de cît de hai
nele de serviciu. Vreau să 
spun, o ținută decentă, ca 
pentru un local de cate
goria I...

Vreau să mai amintesc, 
legat de consumul minim, 
obligatoriu, că sîmbătă și 
duminică, valoarea sa este

. de 50 de lei.
— Ce ați cîștigat, în pri-

Toate brigăzile și 
sectoarele cu planul 

realizat!
(Urmare din pag. I)

ță“. „N'oj nu ne-am reali
zat planul — exprima in 
numele brigăzii pe care o 
conduce șl al sectorului III 
șeful de brigadă loan Co
jocari u. Iar această toc
mai pentru că nu âu fost 
create din timp con
dițiile de exploatare, ia 
randamente înalte,. a com
plexelor mecanizate cu ca
re sîntem dotați. La greu
tățile de tectonică s-au
adăugat greutățile ivite
prin montări și demontări 
suplimentare, determinate 
de denivelări in linia de 
front, întreruperi datorate 
pieselor de schimb, absen
ței micii mecanizări. Zona 
în care exploatăm în . a- 
cest an este favorabilă, obți
nerii unor productivități a- 
le muncii ridicate, dar. pen
tru aceasta se cer create 
lună de lună condiții teh_ 
nico-Organizatorice eficien
te pentru eliminarea opri
rilor. Aceeași situație este 
și la nivel de sector, ast
fel că avem certitudinea \ fracție, să asigure în 
că ne vom realiza sarcinile 
pe 1981". „Rezoivînd mai 
bine problema pieselor de 
schimb, a micii mecanizări 
la mină, întărind mai ales 
disciplina muncii în secto
rul de transport, unde fie
care absență afectează e_ 
vacuarea producției din 
mai multe abataje sau lu
crări de pregătire, avem 
convingerea ■ că întreaga 
cantitate de cărbune pla
nificată pentru 1981 va fi 
extrasă ritmic" — afirma 
ing. Dumitru Bivolaru, șe
ful sectorului transport al 
minei.

mul rînd, dumneavoastră 
ca unitate comercială ?

— în urma măsur.io. lu
ate, pentru prima dată în 
ultimii ani, .Minerul" și-a 
realizat sarcinile de plan 
ale lunii cu 9 zile maț re

pășirea planului s-a ridi
cat peste 200 000 lei. Și as
ta, vreau să menționez, să 
insist chiar, în condițiile __
în care numărul consumă- șăneană".

cipat joia trecută fa 
ceastă „seară" ș-a putut 
convinge de valoarea ei 
educativă și cine vrea să 
se convingă în continuare, 
îl invităm în fiecare joi 
la resturantul „Minerul".

Convorbire consemnată de 
Tudor MUNTEANU

tarilor a scăzut, Nu mai a- 
vern de-aface cu așa-ziși 
„țuicari"; a crescut foarte 
mult desfacerea produse
lor propriț. a preparatelor 
culinare.

— ...dar publicul consu
mator ce avantaje are ?

•— Un nivel mai ridicat 
al calității servirii, o at
mosferă plăcută, decentă.

ceilalți 
dezbateri

re- 
insemnate. de . pro- 

in

Tovarășii Dumitru Cosli- 
naș. Viorel Boantă, losif 
Clamba, Ghesiin Futd, Teo- 
dar Cu Ida, Mihai Bolog, 

loan Cult sar, Grigorc Graj- 
d tn. loan Chereeheș, 

. Gheorghe Feier, 
pariidipanți la 
au evidențiat fiecare 
zer', e * * 
ducție, angajîndu-se, 
numele colectivelor pe care 
ie reprezentau, că vor asi
gura valorificarea lor de
plină in scopul creșterii 
realizărilor la nivelul in
dicatorilor de plan. S-a 
insistat pe întărirea . ordi
nii și disciplinei, pe nece
sitatea creșterii și stabili
zării efectivelor, pe spori
rea răspunderii și aportu
lui cadrelor inginerești și 
medii tehnice la soluționa
rea. rapidă, cu competență, 
a problemelor organizato
rice. S-a cerut cu insisten
ță consiliului oamenilor 
muncii ăl întreprinderii să 
urmărească cu consecvență 
punerea în funcțiune a 
unor noi capacități de ex- 

r°" ■ 
narea disciplinei tehnolo
gice și de protecție a mun
cii, să 
pentru 
lipsuri 
cauza 
dotare 
totdeauna la 
realizînd pe această cale 
ridicarea nivelului realiză
rilor fiecărei brigăzi și ale 
fiecărui sector la nivelul 
fruntașilor — chezășie a 
îndeplinirii ritmice a sar
cinilor colectivului la 
producția fizică din acest 
an.

• „ANI DE LUPTA, ANI 
DE GLORII" este genericul 
manifestării politic-educa
tive organizată mîine (la 
ora 13) de cinematograful 
„Unirea*1 Ia stația C.F.R. 
Petroșani în întîmpinarea 
„Zilei ceferiștilor".

• IN ATENȚIA AUTO- 
MOBILIȘTILOR. Datorită

zăpezii și poleiului, pe tra
seul de șosea Peștera Bolii 
— Merișor există pericolul 
derapajului. Biroul circula
ție al miliției Petroșani re
comandă automobiliștilor 
să circule în această zonă 
cu atenție sporită și cu vi
teză mult redusă, să utili
zeze la coborîre frîna de 
motor.

Precizăm că astăzi, 15 fe
bruarie este permisă circu
lația autoturismelor proprie
tate personală care au nu

acționeze preventiv 
contracararea unor 
organizatorice din 
cărora utilajele din 
nu sînt folosite in

capacitate,

Foto: Șt. NEMECSEK , 

fără prea muit fum de ți
gară și fără zgomotul stri
dent al vocilor... înfierbîn- 
taie.

— Țoale acesta nu le re
alizați singur...

— Nu, ci cu sprijinul în
tregului colectiv ăl com
plexului, dintre care aș 
aminti pe bucătarul șef, 
Margareta Woner, șefii de 
sală Ion Dochițu și Iuliu 
Munteanu, ospătarii Vaier 
Necș și Tanți Trifu.

Nu aș vrea să închei fă
ră a ahiinti încă o ultimă 
inițiativă : în fiecare joi 
organizăm o „Seară petro- 
/ ' ”*. Cine a parti-

a-

I

I

mere de înmatricuare FA- 
RA SOȚ. (Viorel Străuț)

• „ZIUA ÎNTREPRINDE. 
RII‘\ In cadrul ciclului de 
acțiuni tematice „Ziua în
treprinderii*',  la clubul 
muncitoresc din Lupeni a 
avut loc ieri după_amiază 
o zi a lucrătorilor de la 
E.G.C.L. cuprinzînd un 
un schimb de experiență și 
activități cultural-educati
ve. Tot la club, comisia O- 
rășenească a femeilor a 
organizat o seară cultural- 

educativă pentru femeile 
din Lupeni.

• CERC METODIC. Ieri 
a avut loc cercul metodic 
al comandanților instruc
tori de unitate, acțiune cu 
caracter de schimb de ex
periență organizată de Con
siliul municipal al organi
zațiilor—.pionierilor. S_a 
desfășurat la școlile gene
rale nr. 5, 6, 7 și grădinițe 
din Petroșani, analizîndu-se 
temele: „Forme și metode 
folosite în formarea unei

atitudini înaintate față de preparației Coroești a avut 
muncă și învățătură" și 
„Din experiența comisiilor 
pentru îndrumarea activită
ții șoimilor patriei în culti
varea creativității artistice".
• INTILNIRE. La casa 

de cultură din Uricani are 
loc astăzi (ora 9) întîlnirea 
de lucru a membrilor ce
naclurilor literare „Flori 
de mină" (Uricani)' și „Lira" 
Lupeni.
• SEARA CULTURAL. 

EDUCATIV A, La clubul

Joc ieri o seară cultural- 
educativă organizată de co
mitetul U.T.C. din întreprin
dere pentru tinerii fruntași 
în producție. Formația Ar_ 
monic_grup a prezentat un 
frumos program artistic.

I

I
I

Rubrică redactată de 
T. SPĂTARU
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...în Japonia recent s-a 
realizat o baterie 
utilizează apa deIarna bogată în zăpadă 

a favorizat, ca mai întot
deauna în ultimii ani, re
nașterea înceată dar si
gură a unui sport, care, 
prin natura condițiilor 
specifice existente în 
perimetrul natural al Văii 
Jiului, ar fi trebuit mai 
demult să dețină un lec 
de frunte, tradițional. ‘Am 
numit, desigur, schiul.

Construirea în Urmă cu. 
ti.țiva ani a teleșcaunului 
din Paring, asfaltarea șo
selei spre stația sa de 
plecare, existența bazei 
sportive I.E.F.S. Bucu
rești, cu specializarea 
schi, emulația creatoare 
și spiritul favorabil a- 
cestui sport cultivate la 
Școala sportivă din Pe
troșani, tradițiile renăscu
te pe pîrtiile de la „Stra
ja" Lupeni șl „Pasul Vil- 
can", iată numai cîteva 
din argumentele care mo

de ce 
.1 cel 

de performanță reintră pe

*1

*
ț
*

i

! 
I
i .
itivează și explică de 

Schiul de agrement și 
i de performanță rei-'-^ 

! pîrtiile lor firești.
ț Din fericire pentru a- 

depții acestui minunat 
sport, alături de condiți
ile naturale, de neînlo
cuit de altfel, au apărut 
inițiativele oamenilor. Să 
ne amintim de organiza
rea ediției din 1975 a na
ționalelor de schi pentru 
probe alpine, de cele cî
teva ediții ale universita
relor republicane, de nu
meroasele etape munici
pale și județene pe care 
le-a găzduit Parîngul.

Fără a face o trecere în 
revistă detaliată, să a- 
mințim și de succesele tot 
mai dese pe care copiii 
schiori ai Văii Jiului le 
obțin în întrecere cu cei

I
*

I 
i
*

BD 1

...consumul total de ceai 
din lume se ridică la cifra 
astronomică de aproxima
tiv 1 000 000 de tone pe 
an 7 Care să fie secretul 
acestei extraordinare ge
neralizări a ceaiului ? Răs
punsul este unul singur! 
natura a concentrat în 
frunzele acestui arbust 130 
de substanțe folositoare 
organismului. Ceaiul con
ține numeroase- vitamine 
ca: C, E, P, K și B2 și, 
ce este esențial, printre 
principalele substanțe chi
mice puse în libertate la 
fierberea frunzelor de ceai 
se numără și taninul, în 
procent de 16 la sută, va
lorificat mult de către 
medici în tratarea suferin
zilor de colită.

...întreaga vegetație
globului pămîntesc absorbe 
într-un an din atmosferă 
aproximativ 550 de miliar
de de tone de bioxid de 
carbon ? Ca un revers, tot 
vegetația redă atmosferei 
400 de miliarde de tone 
de oxigen !

piano de la Santislma Tri
nidad Ruiz y Picasso.

...muzeul de istorie natu-, 
rală din Londra este deți
nătorul unic al unei colec
ții de... 60 000 de purici ? 
Aceasta i-a fost dăruită de 
N.M. Rotschid (1777—1836), 
se pare un asiduu colec
ționar mult prea pasionat 
do asemenea insecte. , i

care 
_ mare

drept electrolit 7 Electrodul 
pozitiv este clorura de 
plumb, iar cel negativ, 
magneziu!, Specialiștii con-, 
sideră că aceasta este la 
fel de eficientă, ca și ba
teria din apă de mare și 
clorură de argint, dar mai 
puțin costisitoare.

...primul document scris 
care consemnează folosire» 
ochelarilor este o lucrar» 
a scriitorului roman Pli- 
nius 7 El scrie că Nero. ca
re era miop, urmărea lup
tele cu gladiatorii cu aju
torul unui smarald.

de-o vîrstă cu ei, origi
nari din centre de puter
nică tradiție in sporturi
le albe: Brașov, Sinaia, 
Predeal, Miercurea Ciuc, 
Baia Mare, Vatra Dornei. 
Și cum copiii au crescut, 
devenind juniori șl apoi 
seniori, au început con-

Silvian, Iudith Karda, Mi- 
haela I litiu, Alina Doro- 
banțu, Dan Negruț, Răz- 
van Pop, Alin Gedeon.

Să lăsăm însă pentru o 
clipă performerii și sa 
salutăm creșterea vizibi
lă pe care, de la an la 
an, o înregistrează schiul

TURISM, DRUMEȚII, EXCURSII, SPORT

fruntările directe cu cam
pionii /României. Iată a- 
cest prim și onorant loc 
II, pe care o fată din 
Petroșani, Iudith Kacso, 
îl obține in ediția din a- 
cest an a compionatelor 
republicane de seniori, 
într-o spectaculoasă și di
ficilă probă: coborîrea ! 
Nu va trece mult și alte 
nume de schiori, produse 
ale Școlii sportive din Pe
troșani, vor deveni nume 
consacrate. Ne gîndim la 
Simona Costinaș, Ileana 
Vladislav, Dorina Pop, 
Ilorațiu Tipțer, Gabriel

de agrement. Competiți
ile de masă, tot mai nu
meroase și ele, angrenea
ză în mod constant la 
sfîrșit' de săptămînă zeci 
și sute de schiori.

Cu justificată mîndrie 
și la loc de cinste men
ționăm aportul adus dez
voltării schiului de masă 
de către — devenită
acum tradițională — cu
pa ziarului „Steagul ro
șu", organizată anual de 
către ziarul nostru. Și 
vă rugăm, stimați citi, 
tori, iubitori de schi, să 
interpretați aprecierea

de <

noastră și ca o prima tn 
vitație pe care v-o adre
săm de pe acum, pentru 
DUMINICA, 1 MARTIE 
1981, data ediției din a- 
cest an a popularei com
petiții pe aceleași pîrtii 
din Paring. Nu vi se cer 
performanțe prealabile, ci 
doar o prezență de genul 
„spiritului olimpic" care 
ne spune cu simplitate că 
„important este să par
ticipi, chiar dacă nu cîș- 
tigi". De fapt, vom cîș- 
tiga cu toții, cei ce vom 
avea fericita inspirație 
să urcăm în pragul pri
măverii în Paring, să ne 
alăturăm cu entuziasm, 
celorlalți schiori aliniați 
la start,sau chiar numai 
să-l privim, să respirăm 
aerul curat.

Așadar, la 1 martie, 
ziua primilor ghiocei și 
prima zi g' naturii renăs
cute, cu toții la start! <

' Aurel DULA ..

i
I

i
î
I

...medicii spanioli au des
coperit destul de recent la 
unul din pacienți o grupă 
sanguină extrem de rară, 
denumită „XJ-Bombay“ 7 
Conform estimărilor specia
liștilor, o astfel de grupă 
sanguină există pe între
gul glob doar la aproxima
tiv 30 de oameni.

...oricît ar părea de cu-, 
rios, în Japonia, străzile nu 
poartă denumiri 7 Cu toa
te acestea un plic expediat 
prin poștă și francat legal, 
se va afla în cel mai scurt 
timp în mîinile destinata
rului, chiar și într-un oraș 
ca Tokyo. La mijloc nu 
este nicj un mister. Mese
ria de poștaș se transmite 
din tată î,n fiu și îndeplini
rea rolului de factor este 
rezervată numai unor me
morii excepționale.

...artistul cu cel mai lung 
nume a fost Picasso ?_Ia- 
tă-1 : Pablo Diego 
Francisco de Paula 
Nepomuceno Crispin Cris_

Jose
Juan

...podul cu cea mai mare 
deschidere, din cite există 
în lume, a fost dat în fo
losință în luna octombrie 
1977,. peste New River, în 
Virginia (S.U.A.) 7 Este 
montat pe doi stîlpi înalți 
de cîte 100 m, amplasați 
la distanța de 518 m. în
treaga construcție — po 
dul, inclusiv stîlpii, tur,-, 
nuri de susținere — are O 
greutate de 44 000 de tone.

...primele școli de muzi
că, numite conservatoare, 
au fost create în Italia, în 
timpul Renașterii, pe lingă 
spitale sau orfelinate, fiind 
frecventate de copii săraci? 
Denumirea italiană „con- 
servatorio" înseamnă în ve
chea sa accepțiune spital, 
azil sau orfelinat. Cel mai 
vechi d’.n lume este ,Con. 
servatorio Santa Maria Lo
reto" din Neapole, fondat 
in 1537.

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

POȘTA PAGINII
• ALEXANDRU FLO 

REA, Petrila: Ne bucu
ră intențiile dv. de a cola
bora cu noi la editarea pa
ginii de divertisment cu a- 
pariție la sfîrșit de săp- 
tămînă. Rămîne să vă ma
terializați intențiile. Aș
teptăm.
• C. BOGDAN, Petro

șani: Din suita de pro
verbe comentate de dv. am 
putut alege doar două ap
te de a fi publicate ; 1) 

„Cine sapă groapa altuia... 
nu împrumută scule de la 
acesta". 2) „După cei 7 ani 
de acasă.., degeaba te cauți 
prin buzunare". Mai trimi
teți, dar atenție mai mare 
Ja construcția frazei.

FOILETON

’O ,

om pățit; 2) La... verbe 1 
— Verb cu lipsă de mișca
re; 3) Verb de... obraz — 
Bun de rîs; 4) Din nou 
(pop); 5) Verb de ieșit la 
lumină... (inf. lung); 6) Așa

Urîtă (pop) — Moșul...
ORIZONTAL: 1) La ca

păt de ramuri — ...verb de

director,

serii; 7) Pus la ace. între 
lini — vede! — Devei; 8) 
Verb de trecut cu vederea.
— Verb de năzuință; 9)
Verb de... dragoste (înv») —șk 
Adverb la verb de întinde
re; 10) Verb de... prețuire
— Deseori le-ricurcăm 
(sing.).

VERTICAL : 1) Verb de... 
cumpănă — Pune ațe ; 2) ■ 
Verb de neîmpăoare — 
Verb la... „ochii văd, ini
ma cere"; 3) Mu... ! — Ca 
veninul ; 4) Bune pentru 
verbul „a dormi" (od) ; 5) 
Verb de semnal — Apă din 
zăpezi; 6) Printre primei*

— Verb cu... carte de vizi
tă ; 7) Verb la... fugă; 8) 
Verb de... bătut capul, pî
nă iese (inf. lung.) — Verb 
cu... vînt; 9) Pe capul lui 
Jianu ! — Dublat; 10) Da... 
capo — Verb cu... perdea.

Petru CRIȘAN

Se făcea că devenisem 
director. Așa peste noap
te. Cum apare orice .minu
ne care nu ține mai mult 
de... Nu, nu, la mine a 
ținut trei zile. Fix. Trei 
zile în care am fost di
rector. Ca toți directorii. 
Stind așa în fotoliu, încă 
din prima zi, n»i_a venit 
în gînd ideea de a re
nunța la tabieturile spe
cifice acestei funcții. 
Și-am renunțat!

In primul rină, 
ța ușii capitonate 
mai afla mlădioasa
tară, aleasă dintr-o mie 
și una de fete, tocmai pe 
baza acelui infailibil cri
teriu — frumusețea. Cîte 
„avantaje" mi-a adus a- 
ceastă măsură! Trebuia 
să-mi prepar singur ca
feaua sau ceaiul, să-mi

in fa- 
nu se 
secre.

electric 
■să-mi 

la coa-

să mă noteze că doar nu 
fug, pînă la plată: Cul
mea, tind să plec acasă, 
nici pachetul nu l-am 
mai găsit. Care pachet? 
Cel pe care scria de fie
care dată „pentru tova
rășul director". Iar la 
poartă, stupoare! Mașina 
mea neagră era plecată. 
Cică au trimis-o cu „ci
neva". Eu? Să merg acum 
cu autobuzul. Eu cu auto
buzul ? După 20 de ani 
de...

' Nu, nu, nu!... De o su
tă de ori, nu’ Cum să 
merg cu autobuzul, să-mi 
plătesc chiria și curentul, 
să nu ntfKam secretară 
și sonerie, ceai și cafea, 
pachete, pachețele și cîte 
altele?... Tocmai cînd 
strigam așa de tare m-am 
trezit din amorțeală, gîn- 
dindu-mă că dac.aș fi

Măcar trei zi-

„deschide'1 puțin biroul... 
In altă ordine de idei. 

Uite că nici cei care se 
înclinau in fața mea, 
mai-mai să-și frîngă spi
narea, nu mai sînt. Cine 
trântește ușa, neciopliți- 
lor? N.aveți niciun pic 
de respect; dacă nu față 
de mine, pentru instituția 
aceasta!... Da, m-am în
furiat. Contabila a zis să 
trec să iau banii. Eu ca
re eram obișnuit să mi se

plătesc curentul 
și chiria, chiar 
conduc nevasta 
for, să-l duc pe fiu-miu 
la școală.

Dispăruse
pe care 
de-o sută de 
să-l cheme pe cutare, ba 
pe cutărică, ba să vor
besc cu centrala... Ame
țeală curată!.,. Uite că 
acum parcă-i mai bine să 
mă duc direct în biroul 
lui cutare, de acolo să aducă plicul?! Eu care de 
trec 
mai 
sus, 
egal 
covorul? Unde e 
rul cel mare pe care nu 
îndrăzneau să calce oame
nii muncii? Parcă pe
linoleum e mai bine! Se 
aude fiecare pas. Și

și soneria 
apăsam 

ori pe zi, ba

la cutărică, discutind 
amănunțit, mai de 
mai de la egal la 
problemele... Dar, 

cove.

20 de ani am primit nu. 
mai sute nou-nouțe?! Ce-i 
cu fișicurile astea!?...

Mi-am pierdut răbda
rea. Uite, pînă și res
ponsabilul de la cantină 
nu mă mai cunoaște. Ce 
dracu’ e și cu miopu’ ăs- director, 
ta?! M-a pus să plătesc le... 
masa. Ce tupeu! Putea Val. CODREANU
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Din țările socialiste

3

(Agerpres). 
fost realizat 
nou tip de 
milion de

MOSCOVA 
La Harkov a 
proiectul unui 
turbină de un
kilowați care, păstrînd pu
terea celei vechi, va nece
sita un consum de metal 
mai redus cu aproape 400 
de tone. Totodată, după ce 
va trece prin turbină, abu
rul va fi dirijat spre siste
mul urban de termoficare 

• puțind să încălzească 
treprinderi industriale 
cărtlere de locuințe.

Prima turbină de 
tip va fi destinată 
electrice nucleare 
Zoporojie'.

Realizarea unor 
de acest fel va avea 
mare însemnătate în cadrul 
noului plan cincinal, care 
prevede dublarea producției 
do instalații pentru centra
lele electrice nucleare.

Sr
BELGRAD (Agerpres). In 

R.S.F. Iugoslavia cresc su
prafețele plantate cu arbori 
de. diferite esențe. Pentru 
a satisface cererea mereu 
crescîndă de materie primă 
a industriei de prelucrare a 
lemnului, în Voivodina, de 
pildă, s.au alocat 2,1 mi
liarde dinari pentru reface
rea actualului fond silvic 
și plantarea de noi suprafe
țe.

In cursul deceniului care 
a început vor fi împădurite 
anual, 3000 ha. Investițiile

In
și

acest . 
centralei 
de la

Izrb/ne
O

•in acest domeniu sînt deo
sebit de avantajoase. De 
pe suprafețele împădurite 
cu soiuri de tei cu perioadă 
scurtă de maturizare, de 
pildă, se obțin 3,5 milioane 
mc lemn pentru 
prelucrătoare și 
tiv 5,7 milioane mc 
industria de celuloză 
tie.

★
SOFIA (Agerpres). 

centrala atomoelectrică 
„Kozlodui" din R.P. Bulga
ria a intrat în funcțiune cel 
de.al treilea reactor, astfel 
încît puterea centralei a 
ajuns la 1320 MW. In anul 
1980 reactoarele stației au 
funcționat timp de 7000 de 
ore, ceea ce plasează cen
trala d.e la Kozlodui pe un 
loc fruntaș la acest indica
tor în Europa.

Rină la sfîrșitul anului în 
curs în cadrul centralei 
va intra în funcțiune al pa
trulea reactor.

★
SOFIA (Agerpres). Trans

formarea activității agricole 
din sere într-o producție de 
tip industrial impune rea
lizarea de instalații adecva
te pentru dirijarea sisteme
lor de întreținere și a mi
croclimatului din interiorul 
acestora. O astfel de insta
lație este și sistemul elec
tronic ,EKO“, realizat de 
specialiștii bulgari, care 
supraveghează condițiile 
atmosferice externe, verifi-

industria 
aproxima- 

pentru 
și Mr.

La

că parametrii din seră și, 
pe baza unui program sta
bilit în prealabil, dirijează 
toate sistemele — de iriga
te, de încălzire, nutriție, 
ventilație etc.

★
BELORAD (Agerpres). In 

cadrul fabricii de anvelope 
pentru automobile „Trayal“ 
din Krussevaț, Iugoslavia, 
urmează. să fie construită o 
nouă unitate pentru produ
cerea de anvelope cu inser
ție metalică. Investițiile le
gate de realizarea noilor 
capacități se ridică la 250 
milioane amari.

★ :
BU DAPESTA (Agerpres). 

La Tatabanya a început 
construcția unui centru de 
calcul pentru dirijarea 
transporturilor urbane din 
acest oraș minier. Crearea 
lui va permite folosirea 
mai rațională a parcului 
mijloacelor de transport și 
economisirea unor 
tante cantități' de 
ranți.

•ir
ULAN BATOR (Agerpres). 

Institutul de proiectări de 
construcții agricole din U- 
lan Balor, unul dintre tine
rele institute științifice ale 
Mongoliei-, va realiza în 
cursul celui de.al Vll-lea 
cincinal peste 300 proiecte 
de obiective agricole.

impor~ 
carbu-

Schimb de mesaje româno-israelieneV FILME

Declarația Partidului Social Democrat 
din Finlanda

(Agerpres).
dată pu_

HELSINKI 14 
Intr_o declarație 
blicității la Helsinki, Direc
țiunea Partidului Social 
Democrat din Finlanda și-a 
exprimat îngrijorarea tot 
mai profundă în legătură cu 
situația internațională în
cordată și cu intensificarea 
înarmărilor. Declarația su
bliniază necesitatea de a 
se angaja fără întîrziere

tratative de dezarmare, 
pentru a se contracara ac
tualele evoluții periculoase 
din viața internațională.

Reuniunea de la Madrid 
— arată în continuare de
clarația — trebuie să deci
dă asupra unor noi măsuri 
practice care să ducă Ia 
adîncirea colaborării dintre 
statele semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki.

ingrijorare față de situația alimentară 
mondială

(Agerpres).
i încheiat, 

unei

^JACCA 14 |
La Dacca s-au 
vineri, lucrările unei re
uniuni a miniștrilor agri
culturii și industriei ali
mentare din țările membre 
ale Commonwealth_ului. 
într-un comunicat dat pu
blicității cu acest prilej, 
se face apel la intensifica
rea eforturilor consacrate 
accelerării transferului de

resurse din țările industri
alizate spre cele în curs de 
dezvoltare. Se. exprimă, de 
asemenea, îngrijorarea fa
ță de situația alimentară 
mondială, insistîndu-se asu
pra necesității asigurării 
cu alimente a 'populației 
afectate de foamete și sub
nutriție din diverse regiuni 
ale lumii.

*

TEL AVIV 14 (Agerpres). Mulțumind pentru mesa. 
Delegația Partidului Co_ jul primit, tovarășul 
munîst Român, care partici
pă la lucrările Congresului 
al XIX_lea al Partidului 
Comunist din Israel,, a fost 
primită de tovarășul Meir 
Vilner, secretar general al 
C.C. al partidului.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au 
transmise tovarășului 
Vilner un. mesaj de 
precum și urări de
deplin lucrărilor Congresu
lui partidului, de către to
varășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.
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fost 
Meir 

salut, 
succes

Meir 
Vilner ă rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut 
tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de suc
ces în "activitatea sa neo
bosită consacrată edificării 
socialismului și comunis
mului în România, păcii, 
înțelegerii și colaborării in_ 
ternaționale.

In cadrul întîlnirii au fost 
abordate aspecte ale relați
ilor dintre cole două parti
de și s_a exprimat dorința 
reciprocă de dezvoltare a 
acestora pe mai departe, în 
interesul partidelor și po
poarelor noastre.

Convorbiri bulgaro-ungare
SOFIA 14 (Agerpres). La 

Sofia s-au încheiat convor
birile dintre Stanko Todo
rov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bul
garia, și Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, ca
re a întreprins o vizită ofi
cială de prietenie în Bulga
ria. Au fost semnate un 
aide-memoire care defineș-

te sarcinile referitoare 
dezvoltarea în 
a colaborării 
tehnico-științifice 
le, acordul 
mental 
vind schimburile de mărfuri 
și plățile pe perioada 1981 
—1985, precum și planul de 
colaborare culturală pe a_ 
ceeași perioadă.

la
continuare 

economice și 
bilatera- 

interguverna- 
bulgaro_ungar pri_

ATITUDINEA DANE
MARCEI față de arma nu
cleară rămîne neschimba
tă — guvernul danez res
pinge amplasarea armelor 
nucleare pe teritoriul țării, 
se arată într-o declarație 
a ministrului afacerilor ex
terne al Danemarcei, 
Kjeld Olesen, difuzată de 
agenția de presă Ritzaus 
Bureau.

PREȚURILE cu ridicata 
au sporit în S.U.A., în ia
nuarie, cu 0,9 la sută, ce
ea ce echivalează cu o 
rată anuală de creștere de 
10,7 la sută, relevă statis
ticile publicate la Wash
ington de Ministerul Mun
cii. Se precizează, că ă- 
ceastă majorare este de 
natură să antreneze în lu
nile viitoare o accentuare a 
spiralei inflaționiste, cu 
atît mai mult cu cit sînt 
afectate sectoarele-cheie 
ale economiei.

LA BEIJING a avut loc, 
sîmbătă, o nouă întrevede
re a secretarului general 
al C.C. al P.C. Chinez, Hu 
Yaobang, cu delegația P.S. 
Francez, condusă de Fran
cois Mitterrand, care a e_ 
fecluat o vizită în R.P. Chi
neză în aceeași zi, delega
ția P.S. Francez a părăsit

Beijingul plecîad spre Phe
nian, pentru, o. vizită în 
R.P.D. Coreeană.

SECRETARUL general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, ca
re a sosit vineri într-o vi
zită de trei zile la Katman
du, a conferit cu regele 
Nepalului, Birendra. și cu 
primul ministru nepalez, 
Surya Bahadur T-hapa. Au 
fost abordate probleme le_©•••••••••••••••••••••••••••

gate de Conferința ministe
rială a țărilor nealiniate, 
care s-a desfășurat la 
Delhi, și aspecte ale situ
ației din Asia.

GUVERNUL ITALIAN a 
hotărît să instituie un im
pozit suplimentar de cinci 
la sută asupra veniturilor 
în 1981. Fondurile obținute 
astfel, s-a precizat la Ro
ma, vor fi utilizate la fi
nanțarea proiectelor de re
construcție a zonelor de
vastate de puternicul cu
tremur de pămint de la 
23 noiembrie 1980.

■

25
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pilotul; Repu
blica: Ultima noapte de 
dragoste, I—II; Unirea: 
Cuscrii.

PETRILA: Colombo
la Londra.

LONEA: Un ostatic 
în plus.

ANINOASA : Priete
nii mei, indienii.

VULCAN — Luceafă
rul: Micuța Mo. I—II. 
Muncitoresc : Cine mă 
strigă.

LUPENI — Cultural: 
Pe aripile viatului) I—II. 
Muncitoresc : Drumul
oaselor.

URIC ANI : Probă de 
microfon.
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PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aproape o
poveste de dragoste ; 
Republica : Sălbaticul ; 
U.nirea : Vagabondul,
I—II.

PETRILA: Colombo
la Londra.

LONEA : Solo Sunny.
VULCAN — Luceafă

rul : Pilotul; Muncito
resc: Cine mă strigă.

LUPENI — Cultural: ’ 
O să fiu cuminte, bu
nicule ; Muncitoresc: 
Drumul oaselor.

URICANI : Proba 
microfon.

TV
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8,30 Tot înainte ! 
9,05 ~ ' 
9,15

de

Din lumea capitalului

Șoimii patriei.
Film- serial pentru 
copii: „Contele de 
Monte Cristo". E- 
pisodul 10.
Omul și sănătatea. 
Viața satului. . V 
Bucuriile muzicii.
* George Enescu și 
jnterpreții săi.

12.30 De stirajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,45
16.00
17.30

9.35
10,00
11,45

Consultări dificile
Deși se încadrează 

seria 
triale, negocierile 
ciale de 
Japonia 
urmărite 
rcs. Ele 
ment în 
dispute 
țările membre ale 
comune- și Japonia, 
îndeosebi de agravarea de
ficitului CEE, în schimbu
rile cu partea niponă, care 
a atins în .1980 aproape 10 
miliarde dolari respectiv 
dublul celui din 1979. La 
aceasta se adaugă și faptul 
că în rîndul țărilor mem
bre ale Pieței comune se 
manifestă puternice diver
gențe cu privire la modul 
de abordare a relațiilor co
merciale cu Japonia, unele 
declarîndu-se pentru o a- 
bordare comunitară unitară. 
Cum este cazul Franței și 
Italiei care sînt interesate 
în favorizarea propriei lot 
producții de automobile, in 
timp ce altele — Marea 
Britanie, R.F.G. și Belgia

in 
de consultări semes.

comer- 
îa Tokio dintre 
și țările CEE sînt 
cu deosebit inte_ 

survin într-un Blo
care au Ioc 
comerciale

aprige 
între 

Pieței, 
legate

— preferă negocierile bi
laterale. Aceste divergențe 
au făcut ca delegația Pie
ței comune să nu fie împu
ternicită să poarte negocieri 
efective cu reprezentanții 
guvernului japonez, proble
ma acordării unui asemenea 
mandat urmînd să fie exa-

Notă
minată, din nou, în februa
rie de Consiliul ministerial 
al CEE.

Primele reacții japoneze 
la aceste cereri nu au fost 
considerate favorabile. Ast
fel, Japonia s_a declarat 
gata să-și dezvăluie cifrele 
Ia exporturile de automobi
le destinate țărilor membre 
ale Pieței comune care n_au 
impus restricții, cum sînt 
R.F.G., Belgia, Olanda și 
Luxemburgul, dar a refuzat 
să procedeze în aceeași 
manieră cu țările care au

impus asemenea restricții — 
Franța, Italia și Marea Bri_- 
tanie. Totodată, notează a_ 
genția UPI — japonezii ma
nifestă reticențe față de 
cererea de limitare volun
tară a exporturilor la auto
mobile sau la alte catego
rii de produse.

Desfășurarea consultărilor 
de la Tokio este urmărită 
cu atenție și la Washington, 
de unde agenția jâponeză 
Kyodo informează că re
prezentantul prezidențial 
special pentru negocierile 
comerciale. WillUtm Brock, 
a avertizat că Statele Uni
te vor cere măsuri similare 
dacă Japonia va ceda Pie
ței comune acceptînd să_și 
limiteze voluntar exportu
rile de automobile. Se pre
cizează că oficialitățile 
S.U.A. sînt neliniștite de 
perspectiva ca reducerea 
voluntară a exporturilor ja
poneze spre Piața comună 
să aibă drept rezultat o 
invadare sporită a pieței 
americane.

COPENHAGA 14 (Ager
pres). Criza economică pre
lungită cu care este con
fruntată Danemarca a dus 
la o reducere substanțială 
a construcțiilor de locuințe 
în țară. Potrivit datelor.pu
blicate la Copenhaga, nu
mai în 1980 volumul lucră
rilor din această ramară 
a economiei naționale da
neze, s-a redus cu 32 la 
sută față de 1979.

Rezultatul direct al aces
tei situații îl constituie 
creșterea permanentă a șo
majului în rîndul lucrăto
rilor din construcții. Din 
noiembrie 1979 pînă în no
iembrie 1980, armata șome
rilor a fost completată 
aproximativ 23 000 de 
dări și montori, ceea 
reprezintă 14 la sută 
totalul constructorilor 
Danemarca.

■4r
ROMA 14 (Agerpres).

Italia, majoritatea femeilor 
primesc munci prost plătite, 
care necesită un grad mai 
mic de calificare și pentru 
care beneficiază doar de 
asigurări sociale minime. 
Totodată, salariatele sînt 
primele care-sînt trecute 
pe listele de concedieri. 
Astfel, rata șomajuîîli în 
rîndul femeilor — care este 
de 13,1 la. sută — depășeș
te cu mult media pe țară 
— 8 la sută.

★
PARIS 14 (Agerpres). Po

trivit datelor cuprinse în 
Buletinul referitor la proble
mele alcoolismului, în anul 
1979 în Franța au decedat 
din cauza alcoolismului 
19 000 de persoane. In a_ 
cest număr sînt cuprinse și 
cazurile de deces în urma 
cirozei și a maladiilor sis_

ternului nervos datorate al
coolismului.

★
TOKIO 14 (Agerpres). 

Prețurile . la terenuri au 
crescut în Japonia în 1980 
în medie cu 8,3. la sută față 
de anul precedent, In ce 
privește zonele afectate u- 

■nor construcții de 
tarifele au sporit 
mult, respectiv cu 
sută.

locuințe, 
și mai 
10,9 Ia
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★
Fabrici cu porțile închise,’ 

șiruri de muncitori rămași 
fără de lucru în fața bi
rourilor de plasare a bra
țelor" de muncă — aceasta 
este situația care prevalea
ză la Youngstown (Ohio), 
la Jonstown (Pennsylvania) 
și în alte centre ale oțelu
lui din S.U.A., odinioară 
înfloritoare. Numai în 
cursul anului care s_a în
cheiat, și_au pierdut locu
rile de muncă, din cauza 
închiderii întreprinderilor, 
zeci de mii de metalurgiști 
americani.

Restrîngerea producției 
în industria constructoare 
de autovehicule, de nave 
și în cea a construcțiilor 
a avut drept consecință o 
diminuare drastică a pro
ducției de oțel în 
Unite, introducerea 
mînii de lucru reduse, 
diminuarea corespunzătoa
re a salariului și concedie
rea unui mare număr de 
salariați. După cum rela
tează presa americană, 63 
la sută din întreprinderile 
siderurgice ale țării își fo
losesc numai jumătate din 
capacitățile de producție. 
„Fiecare al treilea siderur. 
gist a rămas deja fără lu
cru", scria recent ,,New 
York Times".

Statele 
săptă- 

cu

>■
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Șah. 
Teles port. 
Ecranizări 
opere literare ro
mânești '. „Visul 
unei nopți de iaf- 
nă“ după Tudor 
Mușatescu.
Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin ța

ra mea — Curtea 
de Argeș, emble
me ale unui timp 
tînăr.

19.50 Portativul varie
tăților.

21,00 Film artistic. „Cui 
îi pasă de maga
zin?" Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ame
ricane.

22,20 Telejurnal.
16 februarie 1981

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea 

nomică.
19,45 Documentar știin

țific. Anatomia u_ 
nui vulcan.
Roman foileton. 
„Trecea un călă
reț".
Cadran mondial.
Sub cerul păcii, 
senin. Program re
alizat cu concursul 
unor formații ar
tistice de amatori 
ale feroviarilor 
din București, Bra
șov și Iași. 
Telejurnal.
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