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EXIGENTE ALE ANULUI 1981
Mecanizare B Productivitate E Rentabilitate

tn centrul preocupării preparatorilor:
Valorificarea maxima a masei 

combustibile din cărbune
Caracteristica dominan

tă a dezbaterilor in adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii de la I.P.C.V.J. a 
fost înțelegerea înaltei 
responsabilități ce revi
ne colectivelor de prepa
ratori în asigurarea in
dustriei siderurgice și e- 
ncrgetice cu cărbune coc- 
sifioabil și energetic în 
cantități mereu sporite și 
de calitate superioară. 
Este vorba de fapt de 
dezideratul primordial ce 
stă în fața preparatorilor: 
creșterea gradului de va
lorificare a masef com
bustibile dip cărbunele 
brut.

îmbucurător e. faptul că 
P« liniă ’ satisfacerii a- 
cestor exigențe majore, 
preparatorii au deja o ex
periență valoroasă. Edi
ficatoare sînt în acest 
sens realizările anului 
1980 caracterizate prin :

creșterea producției brute 
recepționate cu 406 850 
tone, obținerea unei ex
tracții în cărbune special 
pentru cocs și semicocs 
doar cu 0,5 puncte mai 
scăzută în condițiile în 
care calitatea cărbunelui 
brut s_a înrăutățit cu 1,4 
puncte ; creșterea cantită
ților de huilă spălată 
pentru cocs și semicocs 
cu 129 300 tone etc. O 
importantă realizare s-a 
obținut și la indicatorul 
de recuperare globală re
calculat funcție de cali
tatea normată a cărbune
lui brut, indicator depă
șit cu 5,1 puncte, căruia 
îi corespunde un plus de 
442 570 tone producție netă 
fizică.’

Ceea ce constituie o 
înaltă îndatorire patrioti
că a preparatorilor în 
1981, primul an al noului 
cincinal, este realizarea 
integrală a indicatorilor

de preparare, în condițiile 
existente, respectiv ale 
cărbunelui brut cu un 
conținut de cenușă ridi
cat. Strădaniile depuse, 
acțiunile întreprinse și- 
cele ce urmează să fie 
întreprinse în scopul va
lorificării rezervelor in
terne în fiecare prepara- 
ție în acest scop au cons
tituit obiectul unor dezba
teri ample în adunarea 
generală. Printre rezer
vele interne nominalizate 
în cadrul discuțiilor, vor
bitorii au vizat, îndeosebi, 
prevenirea strangulărilor 
în fluxul tehnologic, asi
gurarea tuturor condiți
ilor nentru preluarea in
tegrală a producției li
vrate de unitățile mini
ere, evitarea pierderilor 
în procesul tehnologic

Ioan DUBEK

Printre brigăzile de la 
I.M. Aninoasa cu cele 
mai bune rezultate ob
ținute pînă în prezent 
se numără și cea condu
să de minerul Dumitru 
Fulga. In imagine Ion 
Tereacă, alături de or
tacii Mureșan Bazil. Be
la Bereczki și Ștefan 
Farcaș, din brigada lui 
Dumitru Fulga.

Foto: Șt. NEMECSEK

Manifestări 
dedicate Zilei 

ceferiștilor
• Ieri, 16 februarie, a a- 

vut loc la Lupeni un simpo
zion pe tema .16 Februarie 
1933, zi înscrisă cu litere de 
aur în istoria clasei munci
toare". In sala Palatului 
cultural au fost prezenți ce
feriști, elevi din școlile o_ 
rașului, oameni ai muncii din
întreprinderi și instituții. 
Simpozionul a fost urmat de 
un program dedicat eveni
mentului, susținut de forma
ții artistice ale elevilor de 
Ia școlile generale și casa 
pionierilor din Lupeni.
• Tot ieri, școlile generale 

din comuna Banița și satul 
Merișor au avut ca oaspeți 
pe șefii stațiilor C.F.R. din 
cele două localități. Oaspe
ții le-au vorbit elevilor des
pre eroismul revoluționar al 
muncitorilor ceferiști- de la 
Grivița anului 1933, ca și 
despre munca pilduitoare a 
lucrătorilor feroviari desfă
șurată în zilele noastre pen
tru dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea patriei.
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Adunări generale ale 
oamenilor muncii

@ Gospodărirea fondului de marfă — 
sarcină importantă a lucrătorilor din comerț

# Un an de bogată experiență și altul 
cu sarcini mobilizatoare.

4 oaqlnl — 30 bani

Ui domeniul utilajelor miniere, dia
logul dintre cercetare și producție ca
pătă Ia I.U.M. Petroșani, în actualul 
cincinal, noi dimensiuni în cadrul pla
nului prioritar de mecanizare a mine
ritului din Valea Jiului. Iată de ce, în
treaga activitate a întreprinderii, prin 
toate compartimentele sale abordează 
teme care se înscriu în tendințe
le cele mai noi la ora actuală, 
atît sub aspectul realizării de utilaje 
moderne, competitive, la parametrii ma
ximi obținuți pe plan mondial, cît și al 
perfecționării tehnologiilor proprii prin

care ele se realizează. Materializare a 
acestor deziderate, la ora actuală aici se 
realizează în hale dotate cu tehnici de 
„vîrf“ susținerile mecanizate de tip 
SMA-1 și SMA-2, combinele de abataj 
CA-1 și CA-2, transportoarele de mare 
capacitate, instalațiile de extracție, e- 
chipamente antigrizutoase — utilaje de 
înaltă tehnicitate solicitate de mineri. In 
clișeul de mai sus, aspect de muncă din 
hala de montaj combine a I.U.M.P.

Foto : loan BÂLOI, 
electronist, I.U.M. Petroșani
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Dacă cineva ar vrea să 
afle care atribute înnobi
lează personalitatea fe
roviarilor și Ie dinamizea
ză energiile creatoare în 
direcțiile și momentele 
„cheie" în care e mare ne
voie de ei, ar constata cu 
ușurință că acestea se i- 
dentitică in conștiința res
ponsabilității cu care își 
lac, zi și noapte, datoria.

...E noapte, activitatea în 
complexul C.F.R. Petro 
șanț se desfășoară în foc 
continuu. Centrul coordo
nator al activității de aici, 
Regulatorul de circulație și 
mișcare, condus de ing. 
Victor Iloiu și operatorul 
șef Gheorghe Luțaș, se a- 
flă Ih plină acțiune. „De 
tură" este secretarul orga
nizației de partid de la 
R.C.M., operatorul progra
mator Viorel Svichiu, omul 
care se îngrijește perma
nent ca, în funcție de țjla- 
qU] întreprinderilor minie
re, să fie asigurat necesa

rul de vagoane goale pen
tru transportul cărbunelui 
către principalele combi
nate siderurgice — Hune
doara și Galați — și ter
mocentralele Mintia și I- 
șalnița. Asistăm la sosirea

circulației. Teofil Spînu, 
operatorul cu dirijarea va
goanelor, se ocupă să asi
gure necesarul de vagoa
ne goale pentru încărcarea 
cu diverse mărfuri de la 
stațiile intermediare de pe

Zi și noapte la datorie
„navetelor* de la prepara-
țiile Petrila, Coroești, Lu
peni și Livezeni. Sînt for
mate apoi trenurile spe
ciale a căror expediere are 
loc conform programului 
stabilit.

In această tură, graficul 
de circulație a trenurilor 
este condus cu multă com
petență de operatorul R.C. 
Nicolae Constantinescu, 
care știe că la calea ferată 
nu se admit rebuturi și 
asigură depline condiții de 
siguranță și regularitate a

secțiile Petroșani — Rub- 
cetate și Subcetate — Cîr- 
nești Retezat.

In prima parte a lunii 
februarie 1981. colectivul 
de aici a reușit să depă
șească cu 14 la sută indi
catorul tone nete-kilometri, 
tonajul brut pe tren marfă 
a fost suplimentat în me
die cu 2 la sută, jar indi
catorii viteza comercială 
a trenurilor de marfă, sar
cina statică, regularitatea 
circulației la îndrumarea

însemnate plusuri de cărbune 
prin depășirea productivității 

muncii în abataje
Urmare a unor stăruitoa

re eforturi pentru ridicarea 
nivelului extracției la co
ta sarcinilor zilnice plani
ficate la producția fizică 
de cărbune, colectivul I.M. 
Lonea raportează îndepli
nirea planului pe perioa
da primei jumătăți a lu
nii februarie. Acțiunile 
tchnico-organizatorice cele 
mai energice și cele mai 
eficiente în atingerea a_ 
cestui țel le desfășoară mi
nerii, inginerii și tehnicie
nii sectorului IV— sector 
cu cea mai însemnată pon
dere în producția minei. De 
la începutul lunii, ca și de 
la începutul acestui prim an 
al cincinalului în care am 
pășit, ei dețin locul de frun
te al întrecerii minerești 
pentru cît mai mult cărbu-

ne, înrecțistrînd la zi, în 
februarie, peste prevederi, 
1 400 tone de cărbune.

La temelia acestor bogate 
roade ale extracției stau, in 
primul rînd, mobilizarea de 
excepție și buna organizare 
a muncii pe care le desfă
șoară formațiile de lucru din 
abatajele sectorului conduse 
de Miclea Ioan III, Viorel 
Negru, Iosif Clamba, Carol 
Repaș și Nicolae Golea. Me
dia depășirilor obținute. la 
indicatorul poductivitatea 
muncii de către brigăzile a- 
mintite, în perioada la care 
ne referim, este de o jumă
tate de tonă. i

trenurilor de călători au 
fost realizați integral. •

Aflăm că la toate aceste 
rezultate își aduc contriou- 
ția și compartimentele 
„tracțiune", reprezentat 

în tura respectivă de ope
ratorul de tracțiune Ale
xandru Abrudan și com
partimentul de „vagoane", 
din care e prezent opera
torul losif Bostan.

In ceea ce privește asi-' 
gurarea bunei deserviri a 
călătorilor, îndeplinirea în 
proporție de sută la sută A 
indicatorilor de siguranță și 
regularitate a circulației 
trenurilor, R.C.M. colabo
rează cu toate ramurile fe
roviare ale complexului 
C.F.R. Petroșani îndeosebi 
cu Revizia de vagoane.

—La linia 5 am găsit tre
nul 22202 pregătit la for
mare de lăcătușii de revi
zie Radu Pașpan și Ion Hu-
Ing. Rodica ARDELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Reducerea 
consumurilor de 
energie electrică
Printr_o nouă raționali

zare aplicată în funcțio
narea mașinilor de trico
tat, la întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani a 
fost creată posibilitatea 
economisirii de importan
te cantități de energie 
electrică. Comenzile mo
toarelor mașinilor de tri
cotat au fost astfel mo
dificate îneît la orice o- 
prire ce intervine în pro
cesul tehnologic se acțio„ 
nează automat asupra în
treruperii curentului de 
alimentare a motoarelor. 
Economia de energie e- 
lectrică ce se va realiza 
pe această cale se ridică, 
anual, la 80 000 kWh.

Această măsură consti
tuie doar una din primele 
măsuri tehnico_organiza_ 
torice aplicate dintr.un 
amplu program de redu
cere a . consumurilor de 
materii prime, materiale, 
energie și combustibili pe 
care-1 valorifică acest tî_ 
năr colectiv din econo
mia municipiului.
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I.M. BĂRBĂTENI

întreaga muncă politică, subordonată

DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI 
PRODUCTIV AL ÎNTREPRINDERII

Mina Bărbăteni. O sea
mă de preocupări cu con
ținut tehnic și tehnologic 
ne dau imaginea strădanii
lor existente la această u_ 
uitate economică pentru 
menținerea și dezvoltarea 
capacităților de producție. 
Din relatările inginerului 
Ivan Vitan, șef birou pro
ducție — programare, se
cretar adjunct al comite
tului de partid pe mină, 
reținem ca preocupări de 
mai mare, importanță 1 
pregătirea unui nou panou 
în stratul 15 pentru asigu
rarea continuității în ex
ploatarea blocului 10 
(la sectorul I) j pregă
tirea unui nou abataj, cu 
front scurt (sectorul II).; 
urgentarea lucrărilor pen
tru coborirea nivelului 
de exploatare sub orizon
tul 783 (sectorul III). In 
conținut, măsurile tehni
ce exprimă orientarea 
spre tehnologii avansa
te (susținere metalică, tă
iere cu combina) capabile 
să conducă la creșteri ale 
producției fizice și randa
mentelor. In vederea îm
bunătățirii productivită
ții muncii am notat o altă 
lucrare de anvergură : 
concentrarea producției 
stratului 3, rezultată din 
două blocuri învecinate 
pentru care au fost reali
zate un circuit, culbutor 
și un siloz colector, co
nectate la fluxul de ben
zi de la galeria de coas
tă.

Solicităm căldură
La blocurile din cartierul 7 Noiembrie al. orașu

lui Petrila a fost pină acum ordine cu încălzirea a- 
partamentelor. Incepînd însă din. luna ianuarie a.c.,' 
încălzirea a devenit o problemă, Nu avem în' apar
tamente nrti mult de 12—1.4 grade. 
La o sesizare a locatarilor, tovarășul 
Josan, de la secția Petrila a E.G.C.L. Petroșani, ne-a 
promis că va reglementa problema, dar noi și în 
momentul de față trebuie să folosim radiatoarele pen. 
tru că este foarte frig în apartament. Solicităm să 
fim ajutați in rezolvarea acestei probleme,

Ilie SUCIU, Petrila

Iată, deci, un șir de ac
țiuni tehnice, dovezi ale 
strădaniilor colective des
tinate menținerii unui 
ritm de extracție cores
punzător. In strînsă con
cordanță cu acestea se 
află acțiunile politice în
treprinse de organizațiile 
de partid din sectoare 
pentru mobilizarea comu
niștilor, a colectivelor de 
muncă Ia o activitate su
perioară. Tovarășul Va- 
sile Pupăzan, secretar al

Viața de partid
comitetului de partid pe 
mină, ne_a vorbit despre 
intensificarea formelor și 
mijloacelor muncii politi
ce de la om la om, 
îndeosebi la locurile
unde este hotărîtă reali
zarea producției. Preocu
pările sînt îndreptate 
spre creșterea combati
vității în adunările ge
nerale și afirmarea spiri
tului critic față de unele 
neajunsuri, sporirea efi
cienței învățămmtului 
politico-ideologic, sti
mularea inițiativelor, a 
gindirii novatoare.

— Acordăm atenție în
tăririi controlului de 
partid, ne-a declarat in
terlocutorul, și putem a- 
răta că modalitățile prin 
care acționăm, urmărirea 

îndeplinirii sarcinilor trasa
te membrilor de Partid, in

formările cerute și pre
zentate în fața comuniști- . 
lor privind aceste sarcini, 
au dat rezultate bune. Au 
crescut răspunderea, ini
țiativa, combativitatea în 
formații de lucru ca cele 
conduse de Pompei To- 
molea, Toth Coloman, 
Gheorghe Onofrei, Petru 
Albu, Nicolae Oprea, Ion 
Pintecan, Carol Marton 
și multe altele, de la cele 
trei sectoare de produc
ție și sectorul de inves
tiții. S-a îmbunătățit 
simțitor disciplină, fapt 
ilustrat prin aceea că a- 
vem o medie a nemotiva
telor de 2,3 ori mai mică 
decît în anul precedent și 
insistăm mereu să îmbu
nătățim acest indicator al 
stării - disciplinare.

îndreptată eu insisten
tă în sprijinul producției, 
munca politico-educati- 
vă desfășurată în organi
zațiile de partid contri
buie, la mina Bărbăteni, 
la întărirea formațiilor de 
lucru și crearea cadrului 
optim de afirmare a po
tențialului acestei’ im
portante unități economi
ce. Importanta la care ne 
referim constă mai ales în 
faptul că în acest cinci
nal, pînă la finele pe
rioadei, colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni al mine; Bărbă
teni este chemat să asi
gure dublarea producției 
actuale.

I. MUSTAȚĂ

Printre numeroasele 
exponate prezentate în 
cadrul expoziției din 
holul casei de cultură, 
cuprimzînd realizări și 
creații telinico-științifi- 
ce ale întreprinderilor 
din Valea Jiului, deose
bit de apreciat a fost 
standul întreprinderii de 
tricotaje Petroșani.

Foto: Șt. NEMECSEK

Zi și noapte 
la datorie
(Urmare din pag. I) 

maciu, tren încărcat cu 
peste 1600 tone cărbune 
destinat Combinatului si
derurgic Galați. Șeful de 
tură de la Revizia de va
goane, loan Florescu, se
cretarul organizației de 
bază nr. 2 revizie, om ale 
cărui calități profesionale și 
"morale au stat la realegerea 
sa ca secretar al aces
tei organizații de partid 
de mai multe ori, 
este mulțumit c.ă oamenii 
din subordinea sa. și-au 
făcut și în această noapte 
pe deplin datoria.

Dar orele trec. Se face 
ziuă și o altă tură de ce
feriști preia activitatea din 
stația C.F.R. Petroșani. 
Trenul 2333, încărcat cu 
2880 tone cărbune pentru 
Mintia, pregătit din tura 
de noapte, pleacă în tura 
de zi, condusă de șeful de 
tură Andrei Si rian. Lăcă
tușii de revizie Vasile Bir- 
nicu și Ștefan Pîrv, mese
riașii Aurel Mihai și Vaier 
Marinca execută cu compe
tență ultimele operații de 
control. Apoi, expeditorul 
I.D.M., Constantin Gușă, 
înmînează foaia de par
curs mecanicului de loco
motivă Vasile Roșu. Cu
loarea verde a semaforului 
arată cale liberă. Un șuie
rat lung și trenul se pune 
în mișcare.

»

Valorificarea maximă a masei
combustibile

(Urmare din pag. I)

prin asigurarea siguranței 
în funcționarea instalați
ilor, punerea în funcțiune 
a dispozitivelor de regla
re rapidă a cenușii, în
tărirea ordinii și discipli
nei, a răspunderii între
gului personal in urmări
rea parametrilor de func
ționare a instalațiilor etc. 
Dată fiind însemnătatea 
deosebită a sarcinii de a 
crește extracția de căr- 

* bune special, ing. Fran- 
cisc Appel, șeful prepa- 
rației Coroești, a propus 
să se creeze un colectiv 
care să studieze și: să e- 
laboreze soluții adecvate 
în acest sens. La impor
tanța lucrărilor de revi
zii și reparații pentru 
îmbunătățirea funcționă-, 
rii utilajelor s-au referit 
șefii de echipă Ion Ologu, 
Alexandru Cozmuță, in
ginerul șef electromeca
nic Alexandru Hadnagy. 
S-au subliniat acțiunile 
stăruitoare în scopul con
fecționării pieselor de 
schimb, extinderea con
tactelor cu furnizorii din 
afara Văii Jiului pentru 
a asigura piesele necesa
re reparațiilor. Totodată, 
vorbitorii au cerut îmbu
nătățirea dolarii cu ma
șini unelte, a aprovizio
nării cu materiale și a

din cărbune
pregătirii forței de mun
că. condiții esențiale pen
tru amplifioarea activită
ții atelierelor proprii, a 
acțiunii de recondiționare 
și revalorificare a piese
lor de schimb. Șeful de 
manevră Constantin Stan- 
ciu a făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea do
tării cu utilaje de mica 
mecanizare, cerind, tot
odată, să se asigure ritmi
citate in livrarea vagoa
nelor. organizarea mai 
bună a descărcării lor, 
precum și repararea va
goanelor înainte de a fi 
livrate preparațiilor. Vor
bind de greutățile întîm- 
pinate în descărcarea pro
ducției sosite de la uni
tățile miniere, in func
ționarea silozurilor de 
bruți, șeful de echipă 
Gheorghe Trifoi și alți 
vorbitori au cerut îm
bunătățirea claubării ste
rilului și concâsării căr
bunelui la minele Bărbă
teni, .Uricani și cariere, 
în timp ce inginerul 
Nicolae Vîlcea, directorul 
I.P.C.V.J.. a insistat asu
pra urgentării tuturor o- 
biectivelor de investiții, 
mai ales Ia Petrila, obi
ective ce condiționează în 
mare .măsură asigurarea 
în cantitățile prevăzute a 
cărbunelui pentru cocs.

Gospodărirea 
importantă

In lumina exigențelor ce 
trebuie șă caracterizeze ac
tivitatea din domeniul cir
culației mărfurilor, al apro
vizionării populației, aduna
rea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la 
I.C.S, Mixtă Vulcan a ana
lizat cu răspundere preocu
parea c.o.m., a tuturor lu
crătorilor față de modul * 
cum au răspuns cerinței de 
a asigura fondul de marfă 
necesar locuitorilor orașului 
în anul 1980, măsurile ce le 
vor lua în acest ah pentru 
a realiza la un nivel calita
tiv' superior sarcinile de 
plan și desfășurarea unui 
comerț civilizat.

Din darea de seamă a re-. 
zultat o activitate bună în 
anul 1980. Volumul desface
rilor către populație a fost 
mai mare cu peste 20 000 000 
lei față de 1979. Datorită 
muncii și efortului depus de 
întregul colectiv, spriji
nului primit din partea or
ganelor superioare de re
sort, grijii ce o poartă 
conducerea de partid și de 
stat față de munca și viața 
minerilor din Valea Jiului, 
principalii indicatori de 
plan pe I960 — aprovizio
narea, desfacerea, cheltu
ieli, de circulație și beneficii

fondului de marfă — sarcină 
a lucrătorilor din comerț

— au fost realizați și depă- Ghizela Feraru, Ștefan Ne- 
nadov și Cristea Groschi 
au asigurat adunarea oame
nilor muncii că vor avea în 
atenție și realizarea indica
țiilor de a diversifica pro
ducția proprie, gospodărind 
mai eficient carnea de porc 
în favoarea unor preparate

șiți.
Din darea de seamă și în

deosebi din cuvîntul parti- 
cipanților la dezbateri a re
zultat că deși bilanțul în
cheiat este bun trebuie ac
ționat cu toată fermitatea 
pentru o mai bună organiza
re și coordonare a muncii, 
aprovizionare și desfacere 
corespunzătoare, gospodări
rea fondului de marfă, di
versificarea producției pro
prii și introducerea unor 
produse noi, înființarea unei 
gospodării ahexe, utilizarea 
rațională a mijloacelor de 
transport, a spațiului de de
pozitare și prezentare, di
minuarea stocurilor și a 
mărfurilor greu vandabile. 
Va trebui acționat cu mai 
multă fermitate pentru cu
noașterea și aplicarea legis
lației și actelor normative ■, 
prevenirea producerii de 
pagube, perfecționarea ca
drelor. Dumitru Stefoni, Le
lea Ivan și Felicia Nedelcu 
s_au angajat că vor face to._ 
tul pentru a-și așigura și 
gospodări bine fondul de 
marfă, colectivele ce le con
duc vor desfășura un co
merț civilizat, solicițînd 
totodată sprijin în rezolva
rea problemei ambalajelor. 

din legume, pește și păsări. 
Viorica Doica, Ioan Hera, 
Rafila Leșan și Sultana Ste- 
lescu s-au angajat să-și 
realizeze sarcinile de plan

Adunări generale ale oamenilor muncii

pe anul 1981 solicițînd spri
jin în asigurarea ritmică 
cu marfa necesară (textile, 
încălțăminte, menaj și fie
rărie) și depanarea operati
vă a produselor electroteh
nice (televizoare și frigide
re).

Reprezentanții oamenilor 
muncii din I.C.S. Mixtă Vul
can au hotărît să-și înde
plinească angajamentele a_ 
sumate pe acest an, să facă 
totul pentru a traduce în 
viață sarcinile ce Ie revin 
din chemarea consfătuirii pe 
țară a reprezentanților con
trolului oamenilor muncii, 
din documentele Congresu
lui al Xll-lea al partidului, 
pentru creșterea neconteni
tă a calității vieții, a nive
lului de trai al populației.

Teodor RUSU

Un an de bogată experiență 
și altul cu sarcini mobilizatoare

Creșterea substanțială a 
retribuțiilor minerilor și 
celorlalți oameni ai mun
cii, a pensiilor de care au 
beneficiat în anii cincina
lului recent încheiat, pre
cum și modul în care, lu
crătorii comerciali din Lu- 
peni și Uricani s_au stră
duit și au reușit să con
tribuie la buna aprovizi
onare cu produse alimen
tare și nealimentare și-au 
găsit o amplă ilustrare în 

lucrările adunării genera
le a reprezentanților co
lectivului întreprinderii co
merciale Mixtă Lupeni. 
Sînt edificatoare în acest 
sens- cîteva cifre. Față de 
volumul de mărfuri, stabi
lit în planul de aprovizio
nare, s-a înregistrat un 
spor de peste 5 000 000 lei, 
in condițiile reducerii chel
tuielilor de circulație cu 
peste 1 000 000 lei. în sec
toarele alimentar și de ali
mentație publică s-au rea
lizat, suplimentar, vînzări 
în Valoare de peste 
12 000 000 lei. Datorită bu
nei gospodăriri și repar
tizării mărfurilor în raport 
cu cererea de consum și 
puterea de cumpărare a 
populației, marea majori
tate a magazinelor din ce
le două localități, cu doaT 
cîteva excepții, mai ales 
din sectorul nealimentar, 

și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan, asigu- 
rînd o bună aprovizionare 
a populației. In adunare 
s_a relevat că la obținerea 
acestor rezultate deosebite 
au condus, pe lingă respec
tarea contractelor de către 
furnizori, inițiativele con
ducerii întreprinderii avînd 
drept scop asigurarea fon
dului de marfă, precum și 
măsurile luate pentru înca
drarea în normativul de 
personal, creșterea produc
tivității muncii, sporirea 
volumului desfacerilor și 
al produselor culinare în 
cadrul acestora, în detri
mentul băuturilor, moder
nizarea unui număr de 19 
unități, îmbunătățirea con
tinuă a calității servirii pe 
calea perfecționării pregăti
rii profesionale și ridicării 
nivelului politic al lucră
torilor.

în anul 1981 I.C.S, Mix
tă Lupeni va trebui să ties-- 
facă un volum de mărfuri 
mai mare decît cel din a- 
nul trecut cu 28 700 000 lei. 
Există și se pot crea toa
te condițiile pentru reali
zarea acestui spor, s_a 
apreciat în cadrul dezbate
rilor. Fondul de marfă ne
cesar în acest scop este 
în mare parte asigurat, iar 
acțiunea de contractare va 
fi în scurt timp încheiată, 
în cuvîntul lor Stela Ni_ 
cula. Teodor Thora, Nico
lae Florea Vasile Motroc, 
Mihai David, luliana Mo

rar, Gheorghe Doehițu și 
alți vorbitori au exprimat 
hotărîrea colectivelor de 
lucrători pe care le con
duc și angajamentul ca 
prin păstrarea, prezenta
rea corespunzătoare a măr
furilor, ridicarea nivelului 
profesional al lucrătorilor, 
promovarea eticii și echită
ții socialiste, folosirea in
tensivă a spațiilor, ridica
rea calității servirii și al
te obiective ale întrecerii 
socialiste, să realizeze În
seninate vînzări suplimen
tare celor planificate. Mo
bilizarea plenară și exem
plară a întregului colectiv' 
al întreprinderii pentru a- 
sigurarea unei aprovizionări 
ritmice și cu o gamă sor
timentală de produse care 
șă satisfacă cererea popu
lației din Lupeni și Uricani, 
practicarea unei serviri 
prompte și civilizate a cum
părătorilor, reducerea chel
tuielilor de circulație prin 
utilizarea eficientă a mij
loacelor de transport pro
prii și închiriate, elimina
rea pierderilor, economisi
rea energiei și a combus
tibilului, amplificarea co
merțului strada] și a for
melor operative de desfa
cere, rămîn în continuare 
sarcinile primordiale ale 
conducerii întreprinderii, 
ale organizației de sindicat 
și tineret, sub îndrumarea 
permanentă a organizației 
de partid.

Toma ȚĂȚĂRCA
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COMPETIȚIILE „DACIADEI"

posibila afirmare a schiului alpin din Vale
Performanța ei nu trebuie să rămînă o „floare rară“!

ludith Kacso a obținut me
dalia de argint, „primul 
ghiocel" al primului ei an 
de seniorat după Daniela 
Uncrop (C.S.U. Pitești), la 
combinată Ileana Vladislav 
s-a clasat a IV_a, într-o 
altă probă Ileana Vladis
lav și Simona Costinaș, 
speranța noastră olimpică 
pentru Sarajevo, au figu
rat în primele 10.

Despre ludith Kacso 
ne-a vorbit antrenorul 
Gunther Gedeon, cel care 
a descoperit_o, în urmă cu 
zece ani, pe cînd era ele
vă în clasa a II-a.

■— ludith constituieComputerul federației de 
specialitate a decis și nu 
s-a înșelat. Primii 25 schio
ri din țară, în ordinea 
punctajului F.I.S., indife
rent de categoria de vîrstă, 
au fost invitați la Poiana 
Brașov, în cadrul finalelor 
campionatelor republicane 
de schi (probe alpine). Do
vedind că deja a ajuns un 
centru de referință al 
sporturilor hibernale, Clu
bul sportiv școlar din Pe
troșani a aliniat la această 
competiție a „Daciadei", 
garniturile : ludith Kacso 
(.senioară). Ileana Vladis
lav (junioară), Corina Vla
dislav, Simona Costinaș, 

’Alina Dorobanțu, Liana 
Grosu (copii) și Horațiu 
Țipțer, Gabriel Silvian, 
Florian Fi lip. Pentru unii 
specialiști, rezultatele ob
ținute de schiorii clubului 
nostru au părut surprinză
toare ,nu și pentru profe
sorii Virginia 
Gunther Gedeon,
Toth și antrenorul Victor. 
Mihuț II, de la C.S.Ș. Pe
troșani. Astfel, la coborîre,

Pctcrfi.
Zoltan

o 
excepție față de alți schi
ori, performanțele ei s_au 
lăsat mai mult așteptate, 
perioada acumulărilor a 
fost mai lungă. Anul trecut, 
împlinise 17 ani, o „ve
deam" capabilă să facă o 
figură notabilă, dar a avut 
neșansa accidentării. Spe
cialitatea ei este coborî- 
rea. are calități deosebite 
pentru această probă, o 
caracterizează curajul. De 
altfel, de campioană, 
schioară cu o experiență 
vastă, au despărțit-o doar 
câteva sutimi de secundă. 
In general, avem sportivi 
dotați, munții noștri sînt 
generoși cu schiorii alpini. 
Departajarea valorică o 
face însă numai materialul 
sportiv folosit.

Intr-adevăr, finalele na
ționalelor n-au făcut ex
cepție, dimpotrivă, au cer
tificat» argumentele specia
liștilor de la C.S.Ș.P. Cînd 
ludith și Ileana au avut 
posibilitatea să coboare pe 
schiurj bune, rezultatele 
au fost edificatoare.

ceastă situație reclamă a- 
tenția factorilor diriguitori 
ai sportului hunedorean. 
Ca pepinieră a probelor 
alpine, Valea Jiului s_a 
afirmat. Talentul și velei
tățile copiilor și juniorilor 
trebuie dublate de o do
tare materială corespun
zătoare. Iată de ce supu" 
nem atenției propunerea 
unor specialiști, între care 
și antrenorul Gunther Ge
deon, de a se pune bazele 
unui club puternic, repre
zentativ de schi, care să 
asigure calea spre marea 
permanență și seniorilor. 
In acest sens este vizat

clubul sportiv Știința Pe
troșani.

Titlul de vicecampioa- 
nă națională, deținut de 
ludith Kacso, este prima 
distincție care onorează 
schiul alpin din Vale, la 
seniori, constituie un în
ceput de bun augur. Dar 
această performanță obligă 
la asigurarea continuității 
rezultatelor bune pe plan 
republican și internațional. 
Iată de ce, salutînd-o, in
vităm la acțiune C.J.E.F.S., 
comisiile județeană și mu
nicipală de schi, secțiile 
de performanță din cadrul 
cluburilor și asociațiilor 
noastre.

PRIMA MEDALIE
De la Izvorul Mureșului, ne parvine vestea îmbu

curătoare că, la finalele „Cupei U.T.C." de schi alpin, 
categoria 14—19 ani, reprezentantul Văii Jiului, Ma- 
rian Nicoară, elev în clasa a IX-a B a Liceului de 
matematică-fizică Petroșani, a obținut o performanță 
meritorie, soldată cu medalia de argint. Să subliniem 
faptul că în competițiile de masă ale „Daciadei", a- 
ceasta este prima medalie dobîndită de sportivii Văii 
Jiului la această ediție. La mai multe !

Etapa județeană a „Cupei U.G.S.R." 
la schi fond și alpin

15 februarie, 
schi alpin din 
schi fond din

s_a

» ț-

Locuri fruntașe pentru schiorii de la C.S.Ș.P.
Nouă elevi și eleve din municipiul Petroșani, spor

tivi ai C.S.Ș.P., au participat, în săptămîna trecută, 
la finalele concursului republican al școlilor sportive, 
desfășurate pe pîrtia din Valea Dorului, de lîngă Si
naia. Confirmînd suita succeselor repurtate în ultima 
vreme, cinci reprezentanți din Vale au avut o com
portare notabilă, clasîndu-se în primii zece la probe
le de slalom și slalom uriaș. Astfel, ludith Kacso (Liceul 
de matematică-fizică Petroșani) a intrat în posesia me
daliei de argint, ratînd de puțin primul loc pe podium, 
datorită unor porți „uitate" pe moment, pierzînd timp 
prețios. Colega sa de echipă Ileana Vladislav (Liceul 
Petrila) a secondat-o cu succes, junioară fiind, a ob
ținut medalia de bronz. Florian Filip (Liceul Petrila), 
Nicoleea Armaș (Liceul de matematică-fizică) și Du
mitru Lazăr (Liceul industrial Petroșani) au fost în
registrați pe pozițiile V, VII și, respectiv, IX.

băieți: Iosif Uuda (Mine-, 
rul Lupeni), Francisc Ede-, 
lin și Andrei Anger (am
bii de la I.C.P.M.C. Petro
șani), fond fete: Florica 
Stadnic (I.C.S. Mixt Lu
peni), băieți: Nicolăe Ciu- 
rea (Preparația Coroești), 
Constantin Fodor (I.M. U- 
ricăni), Iosif Peter 
Lupeni).

La buna reușită a 
petiției au contribuit __
viștii obștești! Andrei An 
ger, Francisc Edelin, Zol
tan Toth și condițiile bu
ne asigurate la cabana Ru
su.

Duminică, 
pe pîrtiile de 
Paring și de 
jurul cabanei Rusu, 
desfășurat etapa județeană
a Cupei U.G.S.R., organi
zată de Consiliul județean 
al sindicatelor, în colabo
rare cu comisia municipală 
de schi. Au participat pes
te 80 de concurenți din 
municipiile: Deva, Petro
șani și orașul Brad. Iată 
primii clasați: schi alpin, 
fete; Rozalia Ecsely (Tex
tila Petroșani), 
Zamfirescu 
Lupeni), 
(I.C.P.M.C,

Rezultate bune la etapa județeană 
a „Cupei pionierului"

Jiului; se remarcă locul 
întîi și titlul de campioană 
județeană, cu drept de par
ticipare la finală, la tenis 
de masă — Liliana Ladi 
(Școala generală nr. 1 Pe
trila) și Mariana Fackap 
(Școala generală nr. 3 Pe
trila), locui III la șah.

Angela 
(Invățămînt 

Gabriela Pică 
Petroșani).

Sîmbătă și duminică, sa
la polivalentă din Deva a 
găzduit etapa județeană la 
șah. tenis de masă și tir, 
la care și-au disputat șan
sele primii trej clasați, la 
nivel de municipii și ora
șe. Dintre rezultatele bune 
obținute de sportivii Văii

(I.M.

com- 
acti-

Ion VULPE

CUPA VĂII JIULUI"99
In zilele de 10 și 11 fe

bruarie a.c. pe pîrtia de Ia 
Valea, de Pești s-a desfă
șurat concursul interlude. 
țean de schi fond dotat cu 
„Cupa Văii Jiului", orga
nizat de C.S.Ș. Petroșani și 
redacția ziarului „Steagul 
roșu", competiție inclusă în 
calendarul F.R'.S.B. Numă
rul mare de participanți, 
tinerețea, voioșia și desi
gur atmosfera de concurs 
cu emoții din partea con
curenților și încurajări din 
partea susținătorilor. au 
făcut ca văile și dealurile 
din preajma barajului și 
hotelului de la Valea de 
Pești să cunoască o ani
mație deosebită, putînd 
numi cele două zile de 
concurs, pe drept cuvint, 
un adevărat festival al 
schiului de fond. Am admi
rat în mod deosebit dîrze- 
nia și voința micilor par
ticipanți la categoriile co
pii și copile mici. Acești 
„sfredeluși ai zăpezii" alu
necau pe pîrtia bătătorită 
din timp de organizatori, 
se luptau cu secundele și 
minutele, cu metri, nepre
cupețind nici un efort pen
tru a_și întrece adversarii 
și a se situa pe primele lo
curi. Am remarcat la a- 
ceastă categorie evoluția 
deosebită a Luminiței 
Trandafir, elevă în clasa a 
V-a a Școlii generale nr. 
5 Vulcan, prima speranță 
a C.S.Ș. Petroșani la națio
nalele ce vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. Dîr- 
zenia și risipa de energie 
în confruntarea cu acele 

distan- 
o
a

De

cronometrelor și 
țele de parcurs au fost 
caracteristică generală 
tuturor concurenților.

remarcat contribuția deo
sebită pentru buna desfă
șurare a competiției a 
corpului de arbitri din
partea comisiei județene de 
schi: Anger Andrei, Zol
tan Toth, Kato Adalbert, 
Gheorghe Lupaș, Petru 
Stoica precum și repre
zentanții C.S.Ș. Petroșani, 
prof. Alfred Irhling și Ele
na Căpîlneanu cărora li 
s_a alăturat întregul per
sonal de deservire de la 
cabana Valea de Pești. Dar 
iată rezultatele obținute de 
participant : FETE : categ. 
copile mici (2 km.) : Lu
minița Trandafir, Daniela 
Mureșan, Daniela Pop, toa
te de la C.S.Ș. Petroșani. 
Categoria copile mari (3 
km): Ligia Birta (C.S.Ș.
Reșița), Voica Amza (C.S.Ș. 
Petroșani), Valentina Lupu 
(C.S.Ș. Reșița). Categoria 
junioare mici (3 km): Lu
cia Seu rtu (C.S.Ș. _ Petro
șani), 
(C.S.Ș. 
Frîncu 
Ștafetă 
Frîncu, 
cia Scurtu. BĂIEȚI: copjj 
mici (5 km): Alin Lințu, 
Adrian Darie, Victor Spin- 

tel, toți A.S. Olimpia Reșița.
Categoria copii mari (7 
km): Adrian Flaidăr
(C.S.Ș. Petroșani), Tiberiu 
Birta (C.S.Ș. Reșița), Er
nest Czimbalmoș (C.S.Ș. 
Petroșani). Juniori mici (10 
km): loan Crișu (C.S.Ș.
Petroșani), Vasile Fiat 
(C.S.Ș. Reșița), Claudiu 
lușcan (A.S. Olimpia Reși
ța). Ștafetă 3x3 km : A- 
drian Flaidăr, Ernest 
Czimbalmoș. loan Crișu.

Silvia STINGĂ, 
Ștefan NEMECSEK

Otilia Gruiescu 
Reșița), Paulina 

(C.S.Ș. Petroșani), 
3x3 km : Paulina
Voica Amza, Lu-

Ernesț Czimbalmoș, A drian Flaidăr și loan Crișu, 
câștigătorii ștafetei 3x6 km, disputată în cadrul 
„Cupei Văi; Jiului" la schi fond.

Foto : Cristian ȘTEFAN

CRONICA MUNTELUI
Duminică, pîrtiile din preajma cabanei I.E.F.S. 

din masivul Paring au cunoscut & vie animație, 
ciuda frigului, a vîntului tăios, au fost prezenți 
peisajul alpin sute de turiști. Remarcăm cu bucurie 
și satisfacție prezența, din ce în ce mai dominantă, 
a sportivilor tineri. Cei mai buni schiori din județul 
Hunedoara s-au întrecut pentru primele locuri în ca
drul „Cupei V.G.S.R." pe pîrtia de lîngă cabana I.E.F.S.

Spre bucuria celor .ce practică schiul una din 
instalațiile de babyschilift a funcționat cîteva ore 
bune (deci se poate !) cu consecințe vizibile asupra 
„stilului" celor ce coborau în slalsm. *

In condițiile în care se organizează concursuri, cre
dem că ar trebui luate din timp măsuri pentru por
nirea telescaunului cu ceva mai devreme deeît în 
mod obișnuit. In acest scop sugerăm programarea au
tobuzelor spre telescaun nu la „oră fixă", la 8 dimi
neața ca pînă acum, ci mult mai devreme. De regulă, 
duminicile dimineața solicitările celor echipați pentru 
munte sînt vizibile încă de la ora 7. Desigur, cu pri
mul autobuz trebuie să se asigure cu prioritate trans
portul oamenilor care asigură exploatarea telescau
nului și (de ce nu!) să fie pornit mai devreme tele- 
scaunul, pentru a satisface mai bine solicitările cres- 
cînde.

V. STRĂUȚ

In 
în
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Schiul devine din ce în ce 
mai îndrăgit, mai dorit ca 
formă de mișcare și des
tindere pentru sfîrșitul u- 
nei săptămîni de lucru. 
Practicat la altitudine, in
tr-un decor de o rară fru
musețe și puritate, schiul 
stimulează marile funcțiuni, 
metabolismul și creșterea, 
are o influență pozitivă asu_ 
pra sistemului nervos. Schiul 
nu este un sport greu și 
nici periculos după cum 
S-ar putea crede. Este spor
tul ce poate fi practicat de 
la vîrste foarte fragede, 3—4 
ani, pînă la adînci bătrîne- 
țe.

Apropierea popularei com
petiții „Cupa ziarului Stea
gul roșu", ne determină să 
inițiem un ciclu de materia
le de inițiere în schi. Cu 
atît mai mult cu cit se ob
servă în ultimul timp o a. 
fluență tot mai mare de 
tineri, copii, vîrstnici, ce 
iau cu asalt pîrtiile de schi.

Celor care doresc să în
vețe să schieze, mă adresez 
acum cu cîteva sfaturi și 
indicații necesare.

Condiția principală ca să 
aluneci la vale pe schiuri

este să ai o pereche de 
schiuri, bocanci și bețe, în 
plus îmbrăcăminte adecva
tă, caldă, respectiv un cos
tum de fîș (pantalon și ja
chetă), mănuși, căciulă.

SCHIURILE, Să nu fie 
lungi. Primele lecții să se 
facă cu schiuri scurte (150— 
160 cm) apoi, în funcție de 
progresele făcute, să se trea_ 
că pe schiuri mai lungi, dar

le mișcări pe zăpadă, nu în
să înainte de a aminti de 
însușirea unor reguli de 
conduită la munte, în spe
cial-pe pîrtiile de schi, ab
solut necesare evitării acci
dentării proprii sau a celor
lalte persoane aflate pe pîr_ 
tie: • mersul pe pîrtie să 
se facă numai cu șchiurile 
în picioare pentru a se evi
ta spargerea pîrției cu bo_

Cum se practică schiul
Cîteva sfaturi pentru începători

care să nu depășească înăl
țimea practicantului. Se pot 
procura din comerț schiuri 
„Topaz", „Safir", „Rubin", 
„ Combi R", legături de tip 
securit ,,Mosta“ și „Scut". 
BOCANCII, de preferat cu 
clape, nu prea înalți, în ca
re piciorul să stea comod. 
BEȚELE — ținute în poziție 
verticală, să ajungă pînă la 
subbraț.

Avînd deci un echipament 
adecvat, să trecem la prime.

cancii • urcarea, deplasa
rea pe pîrtie să se facă nu. 
mai pe margine pentru a nu 
stînjeni și a nu fi,„obstaco
le" pentru cei ce vor să co
boare. De asemenea, nu se 
staționează pe mijlocul pîr- 
tiei sub nici un motiv. A- 
legerea pîrtiei pe care ur
mează să se facă primele 
lecții joacă un rol esențial 
în învățare și chiar după 
aceea, nu vă aventurați ni
ciodată pe pîrtii înclinate

care depășesc posibilitățile 
dv de stăpînire a schiurilor* 
• nu se fac coborîri directe 
pe pîrtii aglomerate nici 
după ce stăpîniți tehnica 
conducerii schiului, cu atît 
mai mult ca începători • 
nu se fac deplasări prea 
lungi, obositoare, în stadiul 
de învățare (exemplu, cobo_ 
rîre de la stația de sus, la 
cea de jos a telescaunului).. 

•• nu plecați singuri pe pîr
tii necunoscute • nu vă 
îndepărtați de cabană spre 
locuri cunoscute pe timp ne
favorabil sau vizibilitate re
dusă • nu consumați bău
turi alcoolice înainte de a 
ieși pe pîrtie.

Ar fi mai multe de spus 
despre alimentație, alterna
rea pauzelor de odihnă 
„lucrul pe schi" în așa 
incit o ședere de cîteva 
sau o zi la munte să 
într_adevăr recreativă și
confortantă pentru reluarea 
activității profesionale în 
condiții optime. Despre toate 
acestea în numerele viitoa
re ale ziarului.
Prof. Virginia PETERFI

cu 
fel 

ore
fie 

re_
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MOSCOV A 16 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a 
început construcția unei noi 
conducte de gaze care va 
lega zăcămintele din Uren- 
goisk, Siberia de vest, cu 
zonele centtale ale tării. A- 
ceasta va fi cea de-a cincea 
conductă pentru transportul 
gazelor exrase în Siberia 
de vest.

Pa parcursul celor 2 700 
kilometri ai noii conducte, 
constructorii vor avea de 
înfruntat numeroase obstaco
le — 1 500 kilometri de tai
ga, 200 kilometri de zone 
mlăștinoase, 13 cursuri de 
apă, între care cel mai mare 
fluviu al Uniunii Sovietice, 
Obi.

Capacitatea de tranzit a 
noii conducte, ce va fi dată 
în exploatare în 1982, va fi 
de 32 miliarde mc de gaze 
pe an.

-k
SOFIA 16 (Agerpres). — 

In Bulgaria a fost adoptat

Pregătiri pentru al X-lea Congres 
al P. S. U. B.

BERLIN 16 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. informează 
că, în cadrul pregătirilor 
pentru cel de-al X_lea Con
gres al Partidului Socialist 
Unit din Germania, au loc 
conferințe regionale de dare 
de seamă și alegeri de de
legați la Congres.

La conferința comuniștilor 
din capitala R.D. Germane, 
Berlin, a luat cuvîntul Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președin-

COMUNICAT COMUN. 
Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea 
vizitei întreprinse în capi
tala Bangladeshului de 
Abdel Halim Khaddam, vi- 
cepremier și ministrul si
rian al afacerilor externe, 
relevă că între cele două 
părți s_a convenit asupra 
încheierii mai multor acor
duri de cooperare în dome
niile economic, comercial, 
științific și cultural. In ca
drul convorbirilor, preci
zează comunicatul, Abdel 
Halim Khaddam și minis
trul afacerilor externe al 
țări gazdă, Mohammad 
Shamsul Huq, au sprijinit 
necesitatea stabilirii unei 
zone a păcii în Oceanul 
Indian. Ei au reafirmat i- 
deea că menținerea secu
rității și stabilității în zona 
Golfului constituie respon
sabilitatea statelor din 
regiune, fără nidi o inter
venție străină.

Din țările socialiste
un program complex de dez
voltare a transporturilor fe
roviare în cincinalul 1981— 
1985 ți pînă în 1990.

In cincinalul precedent, au 
fost finalizate lucrările de 
trecere completă a transpor
tului feroviar la tracțiunea 
electrică ți Diesel, s-a ac
ționat în direcția reînnoirii 
parcului de vagoane ți apli
cării de tehnologii moderne 
în transporturile de mărturi. 
In ultimii cinci ani, au fost 
electrificate linii înșumînd 
300 kilometri, o serie de tra
see au fost dublate, iar 13 
gări au fost reconstruite.

★
BUDAPESTA 16 (Ager

pres). — In zonele vestice ci
le Ungariei, geologii au în
ceput un vast program de 
explorări în vederea depis
tării de noi zăcăminte de 
bauxită. In 1981, se preve
de realizarea de foraje de 

tele Consiliului de Stat al 
R.D.G., care a relevat bilan_ 
țul bun al ultimilor cinci ani. 
„Prin marile eforturi depuse
— a spus el —, au fost crea
te premise favorabile pentru 
realizarea de mari obiective 
și în anii '80, într.un ritm 
corespunzător și cu rezultate 
bune“. „Partidul nostru — 
a subliniat Erich Honecker
— întîmpină mai unit ca ori- 
cînd cel de-al X-lea Con
gres al său“.

CRIZA DE LOCUINȚE IN 
ITALIA. Numeroși locui
tori din Bologna au parti
cipat. duminică, la o ma
nifestație de protest împo
triva crizej de locuințe din 
acest oraș și abuzului pro
prietarilor de imobile. Du
pă cum relatează presa 
italiană, în pofida legii cu 
privire la chiriile echita
bile, adoptată în anul 1978, 
proprietarii continuă să im
pună condițiile de închirie
re ce le convin, profitînd 
de faptul că în Italia s-a 
creat o situație extrem de 
complicată în ce privește 
locuințele. Partidul Comu
nist Italian atrage atenția 
asupra faptului că legea 
respectivă necesită amen
damente și insistă să fie

P’

lucrărilor 
necesita- 
informa- 

rezervele

explorare tolalizînd 140 000 
metri. Amploarea 
se explică ți prin 
tea obținerii unor 
fii detaliate despre 
de bauxită din aceste zone 
ale tării, rezerve care ur
mează să fie calificate din 
punctul de vedere al renta
bilității exploatării.

Regimul rasist de la Pretoria —' 
un pericol pentru întreaga Africă

MAPUTO 16 (Agerpes). — 
Regimul rasist de la Pretoria 
reprezintă un pericol per
manent pentru întreaga A_ 
frică independentă, pentru 
cauza păcii și securității pe 
continent — a declarat Sa
mora Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, pre
ședintele R.P. Mozambic, la 
o adunare desfășurată la 
Maputo, sub semnul solidari
tății cu lupta poporului 
sud-african împotriva politi
cii rasiste și de apartheid.

Vorbitorul a denunțat ata
cul lansat, la 30 ianuarie, de 
un comandou al forțelor ar
mate ale regimului minori
tar sud_african împotriva u- 
nor tabere de refugiați, 
membri ai Congresului Na
țional African (ANC), situa
te într-o suburbie a capita
lei Mozambicului. R.P. Mo
zambic este hotărîtă să a- 
dopte măsurile ce se impun 
în eventualitatea repetării 
lor.

majorate alocațiile de 
stat pentru construcțiile de 
locuințe, al căror volum 
s_a redus în 1978 de peste 
trei ori în comparație cu 
1964.

PENTRU DEZARMARE. 
Suedia își va aduce și pe 
viitor contribuția în mod 
activ la oprirea înarmă
rilor și la realizarea dezar
mării, a declarat, la Stoc
kholm, ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Ola 
Ullsten, care a apreciat că 
opinia publică mondială ar 
trebui mobilizată mai pu
ternic la lupta pentru pa
ce și împotriva pericolului 
unui război atomic. El a 
condamnat planurile S.U.A. 
referitoare la producția și 
amplasarea bombei cu neu
troni, relevînd că „ar fi 
o eroare primejdioasă să 
se creadă că această armă 
n_ar putea duce la o catas
trofă nucleară".

Lucrările sesiunii
parlamentului indian

DELHI 16 (Agerpres). — 
La Delhi au început lucră
rile sesiunii parlamentului 
indian.

La deschiderea dezbateri
lor, primul ministru al 
diet, Indira Gandhi, a

In_
su_

Președintele Samora Ma
chel a reafirmat solidarita
tea guvernului și poporului 
mozambican cu lupta eroică 
a maselor asuprite din 
R.S.A., împotriva regimului 
rasist, inuman, al minorită
ții de. la Pretoria.

LONDRA 16 (Agerpres). 
— Minerii.din Țara Galilor, 
din Kent și din Durham au 
anunțat opoziția lor fermă 
față de intenția autorități
lor de închidere a 50 de pu
țuri la minele de cărbune 
din țară. Circa 300 de mi
neri de la mina Coegnant 
din Țara Galilor au votat 
duminică pentru declanșa
rea unei greve dacă va fi 
aplicat planul de închide
re a exploatării respective. 
In același sens s-au pro
nunțat minerii de la mine
le de cărbuni din Kent 
și Durham — principalele 
bazine carbonifere ale Ma
rii' Britanii.

Ultima grevă-1 generală a 
minerilor a avut loc în 
1974, la care au participat 
230 000 de muncitori.

' *
ATENA 16 (Agerpres). — 

Aproape 3 000 de persoane 
au participat, duminică, în 
capitala Greciei la o de
monstrație da protest îm
potriva bazelor militare 
americane din această țară. 
Manifestanții — scrie a- 
genția U.P.I. — au aprobat 
o rezoluție prin care se ce
re desființarea 
bazelor militare din Grecia. 

imediată a

bliniat că principalul 
ment al politicii economice 
a guvernului îl va consti
tui menținerea poziției do
minante a sectorului de stat 
în economie. S_a evidențiat 
necesitatea adoptării unor 
programe vizînd rezolvarea 
unor probleme stringente cu 
care se confruntă țara 
îndeosebi lichidarea, sără
ciei, asigurarea locurilor de 
muncă pentru populația din 
regiunile rurale.

Protestul
femeilor

împotriva
înarmărilor

BERLIN 16 (Agerpres). — 
Intr-o declarație dată pu
blicității la Berlin, Federa
ția Democrată Internațio
nală a Femeilor relevă că 
femeile din întreaga lume 
se opun cu hotărîre inten
ției Administrației ameri
cane de a amplasa pe teri
toriile țărilor europene 
membre ale NATO arma 
cu neutroni, precum și pla
nurilor anunțate în S.U.A. 
de intensificare a înarmă
rilor nucleare.

MĂRȚIȘOARE, MĂRȚIȘOARE 
PENTRU FIECARE!

. Cu prilejul lui MĂRȚIȘOR ’81, oferiți 
celor dragi daruri plăcute și utile !

NU UITAȚI I

Un bun sfătuitor în alegerea celui mai 
potrivit cadou veți găsi in personalul ce vă 
stă la dispoziție in magazinele specializate 
și în marile magazine universale ale comer
țului de stat.

Și încă un amănunt : *

LUNA FEBRUARIE ARE NUMAI 28 DE 
ZILE I

Circul de stat București
a instalat in Petroșani (în spatele casei de 
cultură) un autodrom cu ELECTROSCUTERE. 
Muzică distractivă. Inițiere în conducerea au
to pentru copii și tineret. Program: 10—19,30.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Aproape o
poveste de dragoste ; 
Republica : Sălbaticul; 
Unirea : Vagabondul,
I—II.

PETRILA: Colombo 
la Londra.

LONEA: Solo Sunny.
ANINOASA : Pe ari

pile vîntului, I-II.
VULCAN — Luceafă

rul : Pilotul.
LUPENI — Cultural: 

O să fiu cuminte, bu
nicule * Muncitoresc: 
Fugi, te iubesc.

TV

î

i

9,00 Teleșcoală., 11,15 
Călătorie în univers — 

‘ serial științific. Relua
rea episodulUj 6. 12,15
Telex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală. 16,35 Curs 
de limbă engleză. 16,55 
Album istoric: Necropo
la de la Alba-Iulia. 17,15 
Clubul tineretului. 18,00 
Consultații în sprijinul 
învățămîntului politico- 
ideologic. 18,20 îndru
mări pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele

jurnal. 19,25 Actualitatea 
economică. 19,45 Omul 
și sănătatea. 20,10 Re
portaj "81: Mașini inte
ligente. 20,30 Teatru TV. 
21,45 Muzică ușoară. 
22,05 Telejurnal.

Criminalitatea — la cotele cele mai înalte
Astăzi, la New York, prin

cipala cauză a morții băr
baților între 15 și 44 ani 
nu sini. accidentele dc cir
culație, cancerul sau bolile 
de inimă, ci... asasinatul. In 
Statele Unite există orașe 
al Căror ritm' de creștere a 
criminalității este alarmant. 
In 1980, ia Los Angeles și 
în împrejurimi au fost asa
sinate 2 500 de persoane ; 
în anul precedent, numărul 
era de numai 1 557. De ase
menea, la New York, -inul 
trecut, au murit de o moar
te violentă 2 000 de persoa
ne, la Miami numărul asa
sinatelor a crescut cu 70 la 
sută fața de anul precedent, 
iar la Washington, cu 80 la 
sută. Cifrele atestă că fe
nomenul criminalității este 
în creștere, iar el nu se li
mitează numai la marile o_ 
rașe. In regiunile rurale ale 
statelor Missouri, Kansas, 
Illinois și Iowa, asasinatul 
este un fenomen intrat în 
cotidian. Pe de altă parte, 

autoritățile remarcă o creș
tere a numărului de crime 
cărora le cad victimă cetă
țeni de pe stradă necunos- 
cuți de către criminali. As
tăzi, acești cetățeni sînt,

Din presa străină

practic, lipsiți de orice mo. 
dalitate de a se apăra de 
infractorul de pe stradă.

O mare parte din asasina
te sînt legate de narcoma- 
nie și comerțul cu narcotice. 
Infractorul nu ezită să_și li

chideze Victimă deoarece Știe 
că în caz de arestare el nu 
riscă o pedeapsă tnai mare 
ca a unui hoț de buzunare. 
O comisie sociala creată la 
New York pentru studierea 
problemei criminalității a 
constatat că 44 la sută din 
indivizii condamnați pentru 
omucidere in anul 1977 au 

primit 10 ani închisoare și 
mai puțin. Și adesea, cei 
condamnați la 15 ani sînt e_ 
liberați după numai 5 ani.

La ora actuală americanii 
cumpără aproximativ 3 mi

lioane de arme de foc anual. 
Cu ele se săvîrșesc aproxi
mativ 70 la sută din asasi
nate. Din cei 10 000 sinuci
gași care își pun capăt vieții 
anual in S.U.A., 65 la sută 
apasă pe trăgaci. Din cauza 
accidentelor cu arme de foc 
mor anual 200 de copii. Și 
exemplele de acest fel ar 
putea continua. Chestionat 
în cursul unui sondaj avînd 
ca subiect criminalitatea, 
șeriful Peter Pitchess din 
Los Angeles este convins 
că înarmarea populației nu 
va pune capăt criminalității 

în America, ci, dimpotrivă. 
„Ca urmare a răspîndirii ar
melor de foc în rîndul popu
lației, criminalitatea va 
spori" —r declara el. Și pen
tru a obține un revolver nu 
este greu deloc. In Florida, 
de exemplu, pentru a cum
păra un revolver trebuie să 
prezinți carnet de conduce
re pe care îl poți dobîndi de 
la vîrsta de... 17 ani.

Cunoscutul medic ameri
can Michael Helberst, frate
le unui publicist laureat al 
Premiului Pulitzer, s_a adre
sat telespectatorilor în 
cursul unei campanii împo
triva armelor de foc cu cu
vintele: „Acționați acum 1 
Nu așteptați pînă ce o per
soană apropiată pe care o 
iubiți sau o stimați să cadă 
victimă unui psihopat Care 
are în buzunar un revolver 
de calibrul 32“.

Mica publicitate
VIND Skoda S100. Str.ada 

Cătănești, 42 Iscroni. (153)
SCHIMB apartament două 

Camere, încălzire centrală 
cartier Carpați cu garsonieră 
zona Hermes sau Aleea Flo_ 
rilor (și la sobe) etaj I, II 

SOȚIA Cornelia, fiul Daniel, nora și nepoții a- 
nunță cu adincă durere încetarea din viață a scum
pului lor soț, tată si bunic

DROBLICI ȘTEFAN
Inmdrmîntarea va avea loc azi, 17 februarie, ora 

15,00 . din strada Grivița Roșie 43/2.
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (154)

Cu adincă durere fiicele Ana, Ghizela și Varvara, 
soțul Emeric, nepoții și ginerii din Lupeni anunță că 
azi se împlinește uri an de la încetarea din viață a 
scumpej lor

CRISTIAN MARIA
Nu te vom uita niciodată (152;

sau III, telefon 43199, după 
orele 18. (151)

PERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Daj Vlr_ 
ginica, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(155)
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