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Creșterea producției de cărbune implică

Preliminarii realiste - angajamente 
trainice, tehnic fundamentate

S-a încheiat un semestru cu realizări modeste, sub posibilitățile 
existente

• I.a încheierea semestrului 1, cinci 
întreprinderi mipiere — Vulcan, I’aro 
seni, Lupeni, Biirbăteni și cariera 
Cîmpu Iui Neag

Mmpreună a prevederilor 
’’această perioadă' cu pesteA...-z . ____

raportau depășirea 
de plan 
83 500

pe 
tone

de cărbune din care 73 000 de cărbune 
cocsificabil.

!•» Aceleași întreprinderi miniere 
obținut 
tone de

în luna
cărbune

au 
iunie aproape 10 000 
peste plan.

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

Rezultatele înregistra
te în primul • semestru al 
anului de întreprinderi
le miniere din Valea 
Jiului sînt modeste, după 
rum atestă cifrele de re
alizare a prevederilor de 
plan, ele fiind situate sub 
posibilitățile existente.

Este foarte adevărat că 
cinci mine, cele 
te anterior, și-au 
zat 
rile 
dar 
ne 
de 
suficiente 
peri 
celelalte șase 
deri care nu •’ 
rat sarcinile 
pentru perioada 
tă, astfel îneît. 
Iul întregii Văi 
ția restantă de 
brut extras 
120 000 de tone, 
pe combinat ar 
mai mic. iar 
întreprinderilor 
cu sarcinile de 
lizate ar fi fost cu 
mai mare dacă și minerii 
Uricaniului și-ar fi rea-

doar sarcinile 
pe luna iunie, 

aceste condiții

de 
iar 

puteau 
planu- 
peste 
aveau 

pri- 
Minu- 
într-o 

9000
mine, 

anterior, 
;și depășit 
de pian 
cantitățile de 

extrase 
către acestea sînt in- 

pentru a aco- 
minusul acumulat de 

întreprin- 
și-au ono- 

stabilite 
analiza

ta nive- 
produc- 

cărbune 
depășește 

Minusul 
fi fost 
numărul _ 
miniere 

plan rea- 
unul

asumate (sperăm 1) 
rezumau

le
iar alții se 
declarații optimiste 
pentru realizarea 
nilor începînd cu

aminti
rea li- 

prevede- 
seinestriale, 

cărbu- 
suplimentar

lizat 
Plan 
în 
raporta depășirea
lui semestrial cu 
4000 de tone cît 
plus la încheierea 
melor cinci luni, 
sul acumulat însă 
singură lună, peste
tone de cărbune cocsifi
cabil, a anulat realizările 
obținute prin eforturi sus
ținute pe primele < 
luni, mina rămînînd 
Pă un semestru cu un 
nus ce se apropie 
5 000 de tone. Greu 
înțeles asemenea 
ție în condițiile în 
majoritatea 
lor de 
niere la 
în luna 
festau 
privire la realizarea 
tegrală si mai ales ritmi
că a prevederilor de plan. 
Este drept, unii se 
reau la
vederilor de plan
— Si mai au un 
tru la dispoziție 
a-și onora

cinci 
du- 

i mi- 
de 
de 

situa- 
care 

conducătofi- 
i mi- 

an, 
mani

eri 
in-

întreprinderi 
început de 
ianuarie, 
optimism

la 
doar 

sarci- 
semes- 

trul II al anului. Or, 
joritatea realizărilor 
pînă acum infirmă 
mismul manifestat, 
la începutul anului, 

începutul trimes-la

ma
cle 

opti- 
atît 

cit
și 
trului II.

Nu mai revenim 
pra acestor 
angajament 
mai făcut-o 
semestrului, 
zenta, succint deocamdată, 
doar modul în care au

Marea Adunare Naționa
lă și-a încheiat, miercuri, 1 
iulie, lucrările sesiunii a 
treia a celei de-a opta legis
laturi. t

Sosirea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui este întîmpinată cu vii 
și entuziaste aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în loji
le oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu. 
tovarășul Ilie Verdeț, uiți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Nico
lae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea discu
ției generale comune asu
pra Proiectului de lege 
pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
României în perioada 1981 
—1985 și asupra Proiectu
lui de lege pentru adopta
rea planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei 
alimentare în perioada 1981 
—1985, au luat cuvîntul de
putății : Elena Vlăduc, Ni
colae Cherteș. Constanța 
Balint, Eugen Sandu, Tran
dafir Cocarlă."

După discuția pe artico
le, a fiecărui proiect, Ma
re;! Adunare Națională a 
votat, în unanimitate,. Le
gea pentru adoptarea Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială 
a României în perioada 
1981—1985 și Legea pentru 
adoptarea Planului ele dez-

per- 
care

voltare a agriculturii și in
dustriei alimentare in pe
rioada 1981—1985,

In continuarea lucrărilor 
s-a trecut la examinarea 
proiectului Legii gospodă
riei comunale.

Tovarășul Ludovic Faze- 
kaș președintele Comitetu
lui pentru Problemele 
Consiliilor Populare, a pre
zentat, din împuternicirea 
guvernului, expunerea la 
acest proiect de lege.

Raportul comisiilor 
manente ale M.A.N.,
au avizat proiectul de le
ge, a fost prezentat deputa- 
ților de tovarășul Miu Do- 
brcscu, președintele Comi
siei pentru consiliile popu
lare șj administrația de 
stat.

S-a 
tarea 
lege, . 
au luat cuvîntul deputății : 
Vasile Bărbuleț, Elena Nae. 
Costică Foarfecă, Emilia 
Andrunache, Gheorghe Mă- 
duță, Margareta Krauss, E- 
miiian Dicu, Marioara Si- 
miniuc. Teodor Coman.

După discutarea pe arti
cole, Marea Adunare Na
țională a adoptat în unani
mitate Legea gospodăriei 
comunale.

In continuare, tovarășul 
Silviu Curticeanu. secretar 
prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, 
punerea la 
legi pentru 
cretelor cu 
emise de Consiliul de 
iar tovarășul Ioan Sălăjan, 
președintele Comisiei cons
tituționale și juridice a

trecut apoi la dîscu- 
acestui proiect de 
Pe marginea căruia

a prezentat ex_ 
proiectele 
aprobarea 
putere de

de 
de

lege 
Stat,

asu- 
promisiunl- 

pentru că am 
pe parcursul 

ci vom pre-

Azi, la posturile de
Cu prilejul vizitei de 

lucru în județul Gorj 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii

radio și televiziune
Socialiste România, pos
turile de radio si 
viziune vor 
direct, astăzi, 
orei 17,30, 
populară din 
piui Tîrgu

tele- 
transmile 
in- jurul 
adunarea 

mu n ici

M.A.N., a expus raportul 
Comisiei cu privire la a- 
ceste proiecte de legi.

După încheierea discuției 
pe articole a fiecărui pro
iect de lege, forul legisla
tiv suprem al țării a adop
tat, în unanimitate, legile 
pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege emi
se de Consiliul de Stat

In continuare tovarășul 
Nicolae Giosan, din partea 
Biroului Marii Adunări Na
ționale propune completa
rea ordinii de zi a sesiunii 
cu următorul punct :

— Apelul adresat 
Marea Adunare 
lă a Republicii 
te România parlamente
lor țărilor semnatare ale 
Actului fina) al Confe
rinței de la Helsinki.

Marea Adunare 1 
nală a aprobat în 
nimitate propunerea 
completare a ordinii 
zi.

Președintele Marii 
dunărj Naționale a 
apoi 
lului, 
cu vii 
plauze.

Apelul adresat ăe Ma
rea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste Româ
nia 
lor 
lui 
de 
doptat cu unanimitate de 
voturi

Președintele Marii A- 
dunări Naționale a infor
mat apoi că Biroul Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia a primit Apelul So
vietului 
U.R.S.S.
montelor 
mii, apel 
nut este 
deputaților.

In legătură cu acest 
document, s-a propus ca 
Marea Adunare Națio
nală să trimită Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. o 
scrisoare de răspuns.

S-a dat apoi citire 
tului scrisorii. < 
fost aprobat în 
tate de Marea 
Națională.

Ordinea de zi 
puizată, președintele Ma
rii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, 
a declarat închise lucră
rile actualei sesiuni.

cle 
Naționa- 
Socialis-

Națio- 
una- 

de 
de

A- 
dat 

citire textului Ape- 
care a fost primit 

și îndelungi a-

parlamentelor țări- 
semnatare ale Actu- 
final al Conferinței 

la Helsinki a fost a-

So- 
al 

paria-
Suprem 

adresat 
și popoarelor lu

ai cărui con ti- 
cunoscut tuturor

Acțiunea „HUILĂ Cîmpu lui Neag

refe-
pre-

(Continuare în pag. a 2-a)

După o lună de la deschiderea acțiunii,

La activitatea de descopertă

îndeplinirea
anuale
semes-
pentru

angajamente-

se impun îmbunătățiri
Trimisul nostru pe șantier relatează :

Fără îndoială, rezultate
le obținute în prima lună 
de la deschiderea acțiunii 
„Huilă — Cîmpu lui Neag“ 
nu sînt la înălțimea aștep
tărilor. Astfel, la acțiunea 
de descopertare se înregis
trează un minus de 25 936 
mc steril excavat și trans
portat, rezultat care gre
vează asupra activității și 
ridică serioase semne de 
întrebare în privința reali
zării comandamentelor pro
puse pentru perioada 1 iu
nie — 31 octombrie.

Deși analiza detaliată a 
activității pe luna iunie va 
avea loc in comandamen
tul de luni, 6 iulie, ne în
găduim cîteva considerații 
asupra cauzelor care au 
condus la aceste nereali- 
zări. In primul rind, folo
sirea sub capacitate a uti
lajelor tehnologice de în
cărcat, aspect care a avut

multe repercusiuni asupra 
activității de descopertă. 
Buldozerele și excavatoa
rele aduse din județ au 
funcționat cu dese întreru
peri, ba chiar au fost uti
laje care au staționat săp- 
tămîni în șir (UNEX—nr. 1. 
de exemplu). Și acum, li
nul din utilajele de mare 
capacitate, UNEX nr. 2. nu 
funcționează, datorită lip
sei liniei de front in zona 
vestică.

Apoi, utilizarea la capa
citate a parcului auto, care 
nu satisface cerințele de 
transport. Foarte rar, din 
cele 40 de basculante, au 
circulat peste 30—35. Din 
planul zilnic de transport 
(10 385 (tone) rar s-au depă
șit 8—9000 tone, deși s-a

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a Za)

tex-
care a 
î Upanimi- 

Adunai-e

fiind e

Livezeni. I.a in
tensificarea întrecerii 
între formațiile de lu 
cru contribuie îndeo
sebi brigada condusă 
de Mircea Secrieru (in 
imagine, alături de ciți- 
va ortaci) apreciată 
pentru calitatea muu 
cii.
lolo : Șt. N.EMECSEK

Importante căi de asigurare a pieselor de 
schimb necesare întreținerii utilajelor miniere

Programul de profilare 
și specializare a ateliere
lor proprii ale unităților 
miniere din Valea Jiului 
a avut in vedere organiza
rea și dezvoltarea conti
nuă a activității de recon- 
diționare a pieselor de 
schimb vechi, uzate. Stră
daniile depuse pentru în
făptuirea indicațiilor date 
de organele superioare de 
partid și de stat. pentru 
aplicarea prevederilor de
cretului 465/1979 s-au ma
terializat în obținerea u- 
nor rezultate meritorii în 
activitatea de recondițio- 
nare a pieselor vechi, u. 
zate, contribuind astfel la 
realizarea unor însemnate 
economii prin reducerea 
consumului de piese de 
schimb noi, economii sub
stanțiale de metal și de 
muncă vie.'-’ . <

Măsurile întreprinse în 
acest domeniu s-au concen
trat asupra următoarelor 
obiective : școlarizarea per
sonalului. documentarea în

cestei acțiuni. In vederea 
adîn irii specializării și in
troducerii de tehnologii noi 
de recondiționare s-au con- 
continuat, totodată, acțiuni-

——----

problemele tehnologiilor de 
recondiționare, a căilor și 
posibilităților dezvoltării 
activității de recondiționa
re. Prin măsurile aplicate 
se poate afirma că s-a sta- 
bilit cadrul tehnico-orga- 
niz.itoric corespunzător a-

le de colaborare cu Institutul 
de sudură și încercare a 
materialelor din Timișoa
ra, Institutul de cercetări 
și proiectări pentru trans
porturi din București, în
treprinderi aparținătoare 
Central.>i industriale de re

parații auto București și al
tele In cadrul I.R.I.U.M.P. 
și I.C.P.M.C. funcționează 
grupe de relevare, proiec
tare și elaborare dc teh
nologii noi care din anul 
ce a trecut și pînă in pre
zent au realizat peste 373 
relevări de piese și suban- 
samble de piese de schimb 
și tehnologii noi care se 
folosesc și pentru reeondi- 
ționarea de piese. In anul 
1980, activitatea de recon
diționare s-a concretizat în 
realizarea a 669 repere de 
piese sau 45 438 piese -c- 
fective vechi recondiționa
te, a căror valoare repre-

Gheorghe OLARIU, 
inginer principal, serviciul 
electromecanic C.M.V.J.

(Continuare in pag. a 2 a1
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Pentru mobilizarea constructorii or la realizarea sarcinilor de plan 

]MUNCA POLITICĂ. 
desirășiarata nemijlocit i*i punctele 

de lucru disi șantiere
Aceasta este o trăsătu

ră a stilului de muncă 
promovat m organizația 
de partid de la Grupul 
11 construcții al T.C.H. 
Efectele lui ? Avînj cen
trul de greutate al acti
vității organizatorice de 
partid, al muncii politico- 
educative in șantiere. în 
mijlocul constructorilor, 
la punctele de lucru, cons
tructorii ap fost mobi
lizați permanent la o ac
tivitate ritmică. susținu
tă. Colectivul de cons
tructori a întîmpinat 
Congresul consiliilor oa- 

. menilor muncii avînd pla
nul producției valorice în
deplinit în proporție de 
102.4 la sută, pe primele 
cinci luni din acest 
Grupul II a realizat 
producție mai mare 
7,626 milioane lei 
de e'ea obținută în 
pe aceeași perioadă, 
planul 
zat 40 
lectivul 
predat 
număr 
mente,
decît prevederile 
lui Pe primul 
Un atelier-școală la 
trila, internatul-cantină de
la Uricani, secția de re
cuperare medicală sînt cî
teva dintre lucrările pre
date în acest an.

Secretarul comitetului 
de partid de la Grupul II 
construcții al T.C.H. to
varășul Dumitru Bălan, 
ne-a vorbit despre mo
dul cum s-a ajuns la a- 
ceste realizări economice: 
-Comitetul de partid pe 
grup, birourile organiza
țiilor de bază din șantie
re au acționat intens, 
prin 
muncii 
la om. 
nile de 
noscute 
care formație, de
BtlllB

fiecare constructor. La 
fiecare punct de lucru, 
au fost afișate grafice 
cuprinzînd obiectivele cu 
termenele de predare și 
maistrul care răspunde de 
lucrare. De fapt, ] 
ganda vizuală s-a 
sificat ; pe .fiecare 
tier au fost afișate 
nouri, lozinci cu carac
ter mobilizator care chea
mă, îndeamnă la respec
tarea programului de lu
cru, gospodărirea mate
rialelor, îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Meim 
brii comitetului de partid,

propa- 
inten- 

șan- 
pa-

Viața de partid
repartizați, cu 

precise, pe obiec- 
lucrărl. Stilului de 
In coordonarea și 

activității de

an 
o 

cu 
față 
1980, 
Din

anual s-a reali- 
la sută, iar co- 

constructorilor a 
beneficiarului un 
de 316 aparta- 
cu 30 mai multe 

planu- 
semestru.

Pe-

au acționat
toate modalitățile 
politice de la om 
pentru ca
plan să fie 
detaliat în

sarci- 
cu- 
fie- 

către

au fost 
sarcini 
tive și 
muncă 
sprijinirea
Producției s-a imprimat un 
caracter practic, opera
țional, acționindu-se prin 
oameni, prin comuniști, 
prin cadrele de conduce
re ale grupului.

Analiza modului cum 
se îndeplinesc sarcinile 
de producție, cum spriji
nă producția, factorii 
responsabili, se face tot 
la fața locului pe șantie
re. Un exempluîn tri
mestrul I, în primele luni 
de la începutul anului, pe 
șantierul 3 Vulcan acti
vitatea productivă de
marase greu, lucrările bă- 
teau pasul pe loc. Și în 
munca de partid, în dis
ciplina și viața de orga
nizație se 
unii maiștri nu 
pau la adunările 
le ale organizației 
ză, o adunare generală se 
amînase nejustificat: se
cretarul organizației de 
bază lipsea din șantier, 
iar în lipsa luj secretarul 
adjunct cu probleme or-

iviseră fisuri, 
partici- 
genera- 
de ba-

ganizatorice nu-și intrase 
în atribuții. Pentru a re
media această stare de lu
cruri, comitetul de partid 
pe grup a intervenit, con- 
vocînd. in luna aprilie, o 
ședință de birou 
nă cu biroul 
de bază : 
ticiparea 
puluj II, 
chipă și 
șantier, 
critică și

comu- 
organizației 

nr. 3 și cu par- 
couduceriî gru- 

a șefilor de e- 
maiștrilor din 
Din dezbaterea 

i autocritică 
neajunsurilor, din 
punerile făcute de 
muniști s-a conturat 
program de măsuri 
zînd impulsionarea lucră
rilor și încadrarea lor în 
grafic, stabilindu-se ter
mene ferme în acest 
sens; îmbunătățirea a- 
provizionârii cu mate
riale, completarea for
ței de muncă, dirijarea 
unor utilaje spre șantie
rul 3 Vulcan, cît și 
bunătățirea stilului 
muncă al biroului 
nizației de bază prin ca
re să se întărească 
plina de partid Și 
muncă. Asemenea 
ze comune s-au făcut 
pe alte șantiere, 
nînd pentru creșterea răs
punderii fiecărui membru 
de partid, a fiecărui ca
dru de conducere, pentru 
rezolvarea problemelor 
de care răspund și 
care depinde buna 
fășurare a lucrărilor 
construcție, 
sistematic 
conomice cît 5Î cele 
muncii de partid, 
teiul de partid a 
tat munca politică, 
dndu-se direct în 
zarea sarcinilor de 
a apartamentelor 
zute a fi construite 
acest an pentru 
muncii 
lui.

Instan'.aneu pe șantierul unu, obiectiv prioritar: magazinu1 •' '
din reședința municipiului. Termenul de predare a obiectivulu
ritmuri susținute la executarea lucrărilor. Foto : Șt, NE?.

iiii-
de 

orga-

Preliminarii realiste—an gajam
tehnic fundamentate

(Urmare din pag. l> pentru lu- 
depășire a

trainice,

disei- 
în 

an ali
fii 

Acțio-

de 
des- 

de 
analizînd 

problemele e- 
ale' 

comi- 
orien- 
impli- 
reali- 
plan, 

prevă- 
în 

oamenii 
din Valea Jiu-

X. BLADEANU
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fost îndeplinite 
ile preliminarii 
luna iunie, fără a insista 
asupra celor stabilite de 

- C.M.V.J, și care, tota
lizate la sfîrșit de lună, 
trebuiau să dea un plus

■ de 200 tone ia producția 
de huilă brută cînd.
fapt, s~a înregistrat 
minus de aproape 42 000 
tone.

Colectivul minei Lonea, 
prin semnăturile direc
torului si președintelui 
consiliului oamenilor mun-

■ micamiismmntiiucaii

propri- 
pentru

de 
un

ciî, se angaja 
na iunie la o 
prevederilor de plan de 
1000 tone de cărbune. Pre
cizăm, aceasta la început 
de lună. Dar, după 
cheierea lunii nu 
că preliminarul nu 
realizat, dar mina 
registrat un minus 
5594 tone de cărbune. La 
mina Dîlja se preconiza 
un plus de 1500 tone de 
cărbune 
perioadă, 
încheierea 
acumulat 
5306 tone de cărbune.

Mai realistă, cel puțin 
așa părea la început, con
ducerea minei Aninoasa 
preliminase un minus

în- 
numai 
a fost
a în

de

pentru 
numai că
lunii mina 

un minus

aceeași 
la 
a 

de

a nu exista dubii, 
tru a nu exista nici 
umblă de îndoială 
posibilități de a se da o 
altă interpretare decît cea 
existentă, aceste 
minării, din 
mintit doar 
stabilite la 
nii iunie, 
baza unor 
mej nice, 
anului, > 
perioadă 
de timp 
nie.

Cît de 
analizele 
care au stat la baza 
tocmiri; acestor 
narii ? Ce anume a 
tut interveni pe parcursul

care am 
cîteva, au 
începutul 
bănuim 

analize
la începutul

prcli- 
a- 

fost 
lu
pe 
te-

nu
și doar pentru o 

i foarte scurtă 
o lună, luna iu-

temeinice au fost 
făcute. analize 

în- 
prelîmi- 

pu-

Importante căi de asigurare 
a pieselor de schimb

/Urmare din pag. 1

zintă 37,6 milioane lei. In 
perioada care a trecut de 
la începutul acestui an. 
preocupările pentru recon- 
diționarea pieselor de 
schimb au cunoscut un 
salt calitativ și cantitativ 
semnificativ. Dacă in anul 
1980, în medie lunară, s-au 
realizat 3785 piese recon
diționate, în acest an, me
dia lunară «se ridică la 
5526 piese recondiționate. 
Rezultate deosebite au ob
ținut atelierele de la I.M. 
Lupeni, I.M. Paroșeni. I.M. 
Uricani, I. R. I. U. M. P„ 
I.P.C.V.J. și altele. A exis
tat și o preocupare mai 
asiduă pentru organizarea 
optimă a acțiunii de recu
perare cu prilejul casării 
diferitelor utilaje și echipa
mente. prin asigurarea u- 
nui cadru tehnico-organi- 
zatoric adecvat, inclusiv o 
evidență contabilă cores
punzătoare întregii activi
tăți.

Adevărul e că la toate 
unitățile, pe măsura dotă

rii tehnice de care dispune 
fiecare, s-au obținut rezul
tate bune. Dar, pe viitor, 
date fiind cerințele multi
ple pe care le impun, pe 
de o parte, extinderea me
canizării și îmbunătățirea 
întreținerii utilajelor, iar. 
pe de altă parte, economi
sirea metalelor. îndeosebi 
a celor din oțeluri aliate și 
la piesele de performanță, 
acțiunea de recuperare tre
buie și mai mult intensifi
cată. Avem încă rezerve 
însemnate în acest sens, fie 
că e vorba de piesele ce 
se pot recondiționa, fie de 
valorificarea mai bună a 
bazei tehnico-materiale e- 
xistente. Trebuie să stăruim 
mai mult, la fiecare unita
te, pentru identificarea și 
aplicarea de noi tehnologii 
de recondiționare, asigura
rea documentațiilor tehnice 
de execuție, îmbunătățirea 
organizării și urmăririi a- 
cestei acțiuni de mare în
semnătate economică — 
mijloc important de îmbu
nătățire a întreținerii și re
parării utilajelor miniere.

|w ... PRAGUL
CEFȚIEI. La cantina mi
nei Lupeni sînt în plină 

I desfășurare probele de 
casă ia instalațiile centra
lei termice, utilajele de 

; și ascensorul de 
- alimente (capacitate 500 
I kg). Totodată, a început 
I rodajul camerelor frigo-
I rifice, iar constructorii o-

Ileî termi 
bucătărie

biectivuluj (șantierul 
Lupeni al I.C.M.M.) 
finisaje la fațada 
dirii și amenajează < 
murile de acces. In 
urătoarele zile va 
loc recepția 
cantinei de către bene
ficiar — I.A.C.C.V.J.

e CINECLUBUL 
ORIZONT11 de la 
Aninoasa a pregătit 
film pe tema inițiative
lor muncitorești aplicate 
în minele Văii Jiului.

4 
fac 

clă- 
dru- 
ur- 

avea 
definitivă a

„XI 
mina 

un

HuiSă —Cimpu lui Seag
(Ut mare din pag. I)

asigurat steril dislocat. In 
ultima perioadă s-au pri
mit piese auto pentru în
treținerea autovehiculelor 
din pare, dar roadele întâr
zie să apară, probabil și 
datorită repetatelor acte 
de indisciplină de la coloa
nele STRA și IT A (acci
dente, nerespectarea pro
gramului de lucru etc.).

Alte aspecte care au con
dus la nerealizări sînt de 
natură organizatorică. De 
pildă, de mai multe ori s-a 
excavat și s-a transportat 
mai mult steril în schimbul 
II decît în schimbul I, cu 
toate că dimineața lucrea
ză întregul personal tehni- 
co-ingineresc. există asis
tență electromecanică. Dar. 
probabil că unde sînt mul
te păreri... Subinginerii și 
inginerii sînt practic imo
bilizați. folosiți la activi
tăți auxiliare. Pe lingă a- 
ceasta în schimbul II nu 
este repartizat nici un

maistru electromecanic, ab
solut necesar. Se simte, de 
asemenea, lipsa cadrelor cu 
experiență în exploatarea 
la zi, acomodarea celor de
tașate a durat mult. în u- 
nele cazuri încă întîrzie să 
se producă. Și încă un as
pect, care ar trebui lămu
rit: la bilanțul realizărilor, 
în totalul acțiunii de desco- 
pertare sînt introduse și 
cantitățile de cărbune și 
steril excavate și transpor
tate de STRA din sectorul 
minier. Ceea ce credem că 
nu e chiar în regulă. Ac
țiunea. de descopertare este 
una — sectorul minier cu 
totul alta, vorbind despre 
sterilul transportat.

Oricum, față de situația 
actuală s-au creat posibili
tăți sporite, condiții opti
me de realizare a sarcini
lor (C.M.V.J. acordă o a- 
tenție mult mai mare ac
țiunii) activitatea de pe 
șantier este perfectibilă, 
poate fi îmbunătățită ra
dical. Ceea ce trebuie să 
se întîmple neintirziat.

pentru luna iunie de 
4910 tone. Cît a fost de 
realistă această previziu
ne o demonstrează mi
nusul cu care a fost în
cheiată luna : 10 259 to
ne. Despre situația minei 
Petrila am amintit în nu
mărul trecut al ziarului 
nostru. Repetăm, pentru

unei luni în procesul de 
producție ca să răstoarne 
în așa măsură propriile 
preliminarii ?

Acestea sir* =-
trebări de ba 
ta pe care c 
prinde, așa ci a-
mințeam, prin 
cătoriî între, 
miniere.

WZZZZZZZZZZ.'ZZZZZZZ.'ZZZZZZZZZZZZZZZ,;'Z..VZZZZZZZZZZZZZZZrZZZZ.

Antrenament al echi pei de volei „Sănătatea'1 
Vulcan, echipă care va participa la începutul lu
nii iulie Ia faza județeană a campionatului des
fășurat în cadrul „Dacia dei".

Foto : N. ȘTEFAN

Este 
care 
sindicatelor, 
lor de mineri în 
rea unor inițiative 
roase ca „Brigada 
productivități și 
ției 
ția 
tu] 
a! 
va 
jul 
din

un scurt metraj avea loc în cursul acestei 
redă preocupările 

ale brigăzi- 
aplica- 

valo- 
înaltei
educa-

socialiste", „Dirigen- 
muncitorească11, „Con- 
colector de economii 
sectorului" ș.a. Filmul 
fi prezentat cu prile-
„Zilei brigadierilor11
Valea Jiului ce va

luni.
9 ZILE DE VARA. Ul

timele trei zile ale lunii 
iunie s-au caracterizat în 
Valea Jiului prin 
peraturi ridicate, 
fiee zilelor de miez 
vară. Stația meteorolo
gică din Petroșani 
registrat în aceste 
între orele 15-16, 
raturj maxime la 
de 28-31 grade.

e CURS DE ÎNOT ia 
ștrandul termoficat „Pre-

tem- 
speci- 

de.

a in-
zjle, 

tempe- 
u mbră

părătorul11 Lupeni, 
pentru copii de vîrstă șco
lară și preșcolară. Copiii 
înscriși Ia curs au acces 
gratuit la ștrand. Un a- 
mănunt: copiii preșcolari 
cu aptitudini sportive vor 
fi selecționați pentru lo
tul de schi a Casei pio
nierilor și șoimilor patriei 
din localitate.

® VALOAREA AMBA
LAJELOR neridicate, de 
peste 3 luni, de la bufe
tul din Cimpu luj 
Se ridică la peste

Neag
7 000 -

. h

cele ținute sub I 
îr se degradează I

I
I

lei. Rezultatul ? Ocupă 
spațiul localului mult 
căutat de turiștii care po
posesc aici în sezonul es
tival, jar < 
cerul liber se degradează 
și chiar dispar. Nu-i pă
cat ?

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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„Să muncim și să trăim în chip comunist"
1
4 La finele anului prece- 
| dent, sectorul II al mi- 
1 nci Lupeni înregistra, da- 

torită greutăților determi- 
i nate de tectonica stralu- 
' lui, un minus substanțial 
ț la producția de cărbune. 
i Cu această stare de lu- 
I cruri nu s-au putut îm- 
1 păea însă comuniștii, toți 
i oamenii muncii din sec- 
i tor care la prima aduna- 
i re generală deschisă din 
ț acest an au venit cu pro- 
t puneri și măsuri de re- 
’ dresare. Trebuia ieșit din 
) impas!
ț Nu cu mult timp in ur- 
i mă, am intîlnit, la secto- 
’ rul II al minei Lupeni, 
) un mare număr de comu- 
i ni.șlî, mulți dintre cei care 
' hotăriseră atunci, in adu- 
' rea: loan

icolae Văr- 
Boboc, Di- 

tin, Nicolae 
i Codreanu 

Strungaru. 
pre ortaci, 

achiu, secre- 
‘.eiului de

curaj și inițiativă in lup
ta pentru promovarea 
spiritului revoluționar, al 
noului in producție, in 
activitatea economico-so- 
cială...“.

Am făcut ia Lupeni Îm
preună cu ing. Ion 
Gîf-Deac, șeful sectorului, 
bilanțul primului semes
tru al anului (plus 10 000 
tone de cărbune; toate

presiune mare și de roca 
dură a stratului. Avansa
rea în asemenea condiții 
era destul de greoaie. 
Pentru a ieși din impas 
era o singură soluție : 
creșterea vitezei de avan
sare a lucrării prin in
troducerea unei combine 
de înaintare în cărbune. 
Dar introducerea utilaju
lui punea probleme deoa-

Un colectiv de elită, cu 
renume binemeritat

*
*
î

i

rr, ne spu- 
•vcu. „Este mai mult 
decît clar că oamenii au 
schimbat soarta sectoru
lui, că lor li se datorează 
succesele obținute pînă in 
prezent. Fiind comuniști 
este pentru noi o datorie 
de onoare de a pune u- 
mărul acolo unde este 
mai greu. Codul princi
piilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor spu
ne limpede : toți comuniș
tii trebuie să manifeste

brigăzile și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan). 
Bilanțul dovedește că aici 
s-a muncit cu pricepere 
și dăruire, iar realizările 
obținute oferă argumente 
că minerii, in frunte cu 
comuniștii, au onorat cu 
fapte propriile angaja
mente. Locul fruntaș in 
întrecerea pentru mai 
mult cărbune ce se des
fășoară la nivel de sec
tor, și chiar pe mină, i-a 
revenit lui Budiliceanu, o- 
mul care a știut nu 
numai să-și organizeze 
brigada, ci să-și ajute și 
ortacii din sector. La un 
moment dat brigada lui 
Nicolae Bălan de la pre
gătiri se confrunta cu 
greutăți determinate de

rece brigada nu putea 
lipsi de la frontul de lu
cru. Soluția a fost găsită 
repede de Budiliceanu. 
„Vom introduce noi com
bina in subteran”, a spus 
cunoscutul brigadier. Cu 
Joan Suciu, Marin Tur- 
neanu, Constantin Ciubo
tă, Mihai Kosa, Ion Bor- 
nicesc, Constantin Dclan 
și cu ceilalți ortaci, Budi
liceanu, în afara orelor 
dc program, a mai deze
chipat și echipat un aba
taj frontal. E de înțeles, 
deci, că minerii munceau 
cu gindul la afirmare, că 
fiecare se străduia să gă
sească noi căi, metode și 
soluții care să adauge un 
spor la ceea ce făcea co
lectivul sectorului. Se a- 
firma, mai exact, spiritul

de inițiativă, de întraju
torare muncitorească.

Pe comuniști îi repre
zintă faptele lor. Ei pun 
întotdeauna umărul acolo 
unde este mai greu. Nu 
așteaptă să li se ceară 
aceasta. Ei vin cu voința 
și ambiția lor, din pro
prie inițiativă. Se pot spu
ne multe cuvinte de laudă 
despre minerii sectorului 
II, despre acei care știu 
să trăiască și să munceas
că în chip comunist. Aici, 
la Lupeni, aflăm că în 
sectorul II — sector de 
frunte al minei — oame
nii, fie ei tineri sau mai 
înaintați in virstă se im
plică în efortul colectiv, 
acționează cu pricepere 
și responsabilitate comu
nistă. Deși spațiul nu ne 
permite, nu putem înche
ia acest reportaj fără să 
amintim pe Alexandru 
Rotarii, Glieorghe Vătă
mări, Nicolae Care, Ion 
Cazan, Ștefan Cernenco, 
Simian Rusu, mineri cu 
vechi state în minerit 
care au participat la toa
te acțiunile, la toate che
mările, pe electricienii 
Ion Sburlea, Ioan llato.ș. 
Nicolae Trifan, care au 
vegheat ca utilajele să 
fie în perfectă stare de 
funcționare. Am prezen
tat doar cîțiva dintre oa
menii sectorului — firesc 
ei sînt mult mai mulți — 
dintre cei care au dat 
muncii lor chipul faptei 
vrednice, al izbânzii.

Cornel BUZESCU

I

răsplata

Surprins pe cînd în
cerca să „subtilizeze" 
portmoneul unui cetățean, 
Costel Grosu din Vulcan 
a ajuns Ia miliție. Suma 
de 1545 de lei, pe care 

apucat s-o cheltu- 
„cîntărește" greu 

sarul care se va pre- 
înaintea completu- 

judecată. După 
i răsplată...

CULES
Ghelariu, fost în- 

LM. Lonea, iși 
partener de scan

daluri în Vasile Duca 
de la sectorul U.F.E.T. Pe- 
trila. In urma unui ast
fel de recital de pomină 
au cules roadele deza
probării publice. Pentru 
perioade determinate, ei 
vor fi parteneri într-un 
loc comun de muncă, pri
lej de potolire a spirite
lor lor inveterate în ră
bufniri neconforme cu 
climatul senin al vieții 
noastre sociale. Vorba a- 
oeea — semeni vînt, cu
legi... pedeapsă corecțio- 
nală.

CUIBURI RISIPITE
Datorită intervenției 

prompte a' lucrătorilor 
de miliție din Petroșani, 
mai mulți paraziți soci
ali au fost depistați și 
trimiși în judecată. „De
canul" lor de virstă, Ari
ton Simonfy (53 de ani), 
împreună cu Florea Ion- 
cea. Petru Borhină și 
Constantin Oprea au fost 
îndrumați spre un șan
tier de construcții, pe 
perioade între 3 și 5 
luni, pentru a redobîndi 
reflexetele unei îndelet
niciri practice. singura 
măsură să le asigure un 
trai cinstit șj demn.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE cu sprijinul 
cp. de miliție Constantin 

STOICA

Fra 
supranumit 
specialistul 
preparației
Odată cu ultimele zile 

alte lunii iunie, lăcătușul 
specialist Iuliu Luca de 
la Preparația cărbunelui 
Coroești, și-a încheiat în
delungata activitate în 
cadrul atelierului de con-, 
lecții metalice, in colecti
vul de muncă. Ieșirea sa 
la pensie prilejuiește re
trospectiv un bilanț bo
gat în fapte de muncă.

In cei 40 de ani dc
muncă, a reușit să cu
noască în profunzime se
cretele meseriei de lăcă
tuș și să împărtășească 
colegilor de muncă multe 
din îndelungata și boga
ta lui experiență profe
sională. Ca șef de echi
pă a adus o deosebită 
contribuție la montarea 
și repararea utilajelor 
tehnologice și a mașinl-
lor-unelte, confecționa
rea de coșuri șpalturi, 
diferite adaptări și îmbu
nătățiri aduse utilajelor 
pentru obținerea de re
zultate superioare în 
procesul preparării căr
bunelui. „Lăcătușul Iu
liu Luca, numit și spe
cialistul nr. 1 al prepa
rației — ne mărturisește
maistrul principal Petru 
Rus, secretarul comitetu
lui de partid —, pe lin
gă calitatea Și finețea lu-
—

Brigada condusă de 
comunistul Iosif Clam- 
ba, un adevărat om 
de omenie, cu virtuți 
pedagogice în crește
rea Și educarea tineri
lor săj ortaci nou înca
drați la mina Lonea. 
An de an brigadierul și 
colectivul său de mun
că îșî asumă ca anga
jament concret, alături 
de depășirea planului 
de cărbune, stabiliza
rea în brigadă a tine
rilor nou încadrați în 
muncă. Șj de fiecare 
dată își respectă cu- 
vîntul.
Foto : Șt. NEMECSEK

S-au văzut, s-au plăcut și ...n-au mai muncit!
Stau toți patru în fața 

noastră cu mîinile încru
cișate, cu privirile pier
dute undeva aiurea. Nu 
par deloc supărați, nici 
decepționați...

Viorel Zoltan are 21 de 
ani Și nu prea a' avut 
timp să meargă pe la 
școală. Nu mai lucrea
ză de un an, l-au între
ținut frații Dumitru și 
Mircea care sînt înca
drați la I. M. Livezeni. 
V.Z. se scuză că nu s-a 
încadrat fiindcă este bol
nav. Privindu-1, nu ne 
facem aceeași părere. 
Mai ales că. la întrebă
rile organelor de miliție, 
răspunde în glumă. Și 
nu numai atît. In aparta
mentul cu două camere 
unde locuiește n-a mai re_ 
zistat să taie singur frun
ză la clini. Și, de aici, 
începe „povestea de iu
bire" a unor paraziți în- 
veterați, oameni care 
cred că totul li se cuvi
ne fără însă a da nimic.

Marîoara Rache are 20 
de ani și a venit în Va
lea Jiului de pe undeva 
din județul Iași. In vizită 
la sora sa Lucia Cănănău

s-a cunoscut cu Viorel 
Zoltan. S-au văzut, s-au 
plăcut și... n-au mai 
muncit. Era, după cum 
își amintesc (penibilă 
și lipsită de bun gust este 
povestea) ia un film de 
dragoste la cinematogra
ful „Unirea". Cum or fi 
trăind ? Din ce ? Iată-i 
acum în fața recordului 
trist ca, la o virstă cînd

cinstei și respectului pen
tru cel maj de seamă bun 
al umanității — munca.

In aceeași „oală" (4 
luni condamnare la locul 
de muncă) a intrat și E- 
lena Lingurar, „pripăși
tă" în Valea Jiului de 
vreo două luni. Locuia 
la un muncitor de la 
I.C.M.M., Ion Moise, care 
o folosea drept „subretă"

Parazitismul — o pjagă

alți tineri de virstă lor 
își întemeiază cămine, 
trăiesc prin munca cins
tită, să fie condamnați. 
Conform Decretului 153 / 
1970 art. 1 lit. d. Viorel 
Zoltan și Marîoara Ră
cire, cei doi îndrăgostiți 
— paraziți, au fost con
damnați la 4 si, respectiv, 
3 luni cu executarea pe
depsei la locul de mun
că Acum, unul lingă ce
lălalt, își vor ispăși pe
deapsa de șantier. Este de 
datoria colectivelor ca- 
re-i vor primi să le în
drume pașii pe drumul

la chiolhanurile noctur
ne petrecute ad-hoc în 
apartamentul său.

Un caz aparte îl cons
tituie Trajan Radu de 
31 de ani, cîtva timp 
muncitor la T.C.H. O în- 
tîmplare tragică l-a făcut 
să rătăcească pe drumul 
vieții. Fiul său, Ștefan 
Radu, în virstă de patru 
ani și jumătate a fost 
victima unui accident 
mortal, datorită nesu- 
pravegherii. De atunci (5 
aprilie a.c.) Traian Ra
du n-a mai lucrat. Nu 
s-a mai gîndit nici la

ceilalți 3 copii (Marian, 
de 7 ani, Gherghina, 6 
ani și Gheorghe, 2 ani), 
a rămas restanțier la 
plata apartamentului, în
tr-un cuvînt întreaga sa 
viață a luat o turnură 
tristă. Care este exem
plul pentru proprii co
pii ? Din ce se hrănesc 
cei trei minori? Acum,, do
uă luni, va lucra pentru 
a-și plăti datoria față 
de societate, care i-a pus 
la dispoziție apartamen
tul, i-a oferit posibilita
tea să muncească cinstit.

Iată, pe scurt, patru 
biografii din domeniul 
parazitismului social. So
cietatea noastră, legile 
sale, noi, marele deta
șament al oamenilor 
muncii, înfierăm modul 
de existență parazitar și 
poate, uneori, nu facem 
destul pentru a-i aduce 
pe adepții acestui mod 
de viață pe drumul cel 
bun. Insă, după cum se 
vede, mai devreme sau 
mai tîrziu vine ora în
cheierii conturilor $i fie
care primește ce i Se cu
vine

Bujor MIRCESCU

crăcilor executate este și 
un bun îndrumător și co
ordonator al colectivului 
de muncă, este stimat și 
apreciat de cei ce-1 în
conjoară. este gata ori- 
cînd să intervină atunci 
cînd necesitățile proce
sului tehnologic îl soli
cită". 1

„Prin pasiunea și pri
ceperea de care dă dova
dă nea Luca — ne măr
turisesc colegii de mun
că Alexandru Ilyes, loan 
Saucă, Alexandru Sico- 
naș, Alexandru Ficior — 
am reușit să obținem re
zultate frumoase, clasîn- 
du-ne ani de-a rîndul 
printre echipele fruntașe 
în întrecerea socialistă".

„Și generația noastră 
mai tânără din preparatie, 
ca multe alte promoții 
de meseriași — ține să 
ne mărturisească un grup 
de muncitoare între care 
Erszebet Lacatoș, Maria 
Sinzăianu, Lidia Ilyes, 
Emilia Cibian, Maria Ia- 
cob — a învățat multe 
din tainele meseriei, tai
ne și sfaturi pe care nea 
Luca ni le-a arătat fără 
rețineri ; totodată ne vom 
strădui să contribuim la 
menținerea echipei în 
continuare pe un loc frun
taș".

„Aceasta este meseria pe 
care am îmbrățișat-o în 
urmă cu 40 de ani — ne 
mărturisește Iuliu Luca — 
și mă despart cu mult 
greu de ea". Intr-ade
văr, după o activitate în
delungată. de o viață de 
om, este deosebit de grea 
despărțirea de locul de 
muncă, de colegi.

Ne alăturăm colectivu
lui de muncă al prepa
rației Coroești și-i urăm 
lăcătușului veteran Tuliu 
Luca să aibă parte în 
continuare de viată lungă 
și multă sănătate !

Elena F. DRAGAN

O „pasăre călătoare" 

văzută de caricaturis
tul Mihai Barbu.
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Dezvoltarea colaborării
româno-sovtetice

în perioada 1981-1985
MOSCOVA 1. 

răsul Cornel Burtica, 
ceprim-ministru al 
vernului. ministrul 
inertului exterior și 
operării economice 
ternaționale. și 
Nikolai Patolicev, 
nistrul comerțului

au 
la

Noi eforturi ale Uniunii
Sovietice în favoarea 

destinderii situației
FILME

or al U.R.S.S., 
nat la 1 iulie, 
cova. Acordul 
schimburile de 
și plăți dintre 
șj U.R.S.S. pe 
1981-1985,

Tova-
vi- 

gu- 
co- 
co- 
in-

tovarășul 
mi- 

exteri-
sem- 
Mos- 

privind 
mărfuri 
România 
perioada

Acordul prevede dez
voltarea in continuare 
a schimburilor comerci
ale și a colaborării eco
nomice româno-sovieti- 
ce în cincinalul actual.

Totodată, cei doi mi
niștri au semnat Conven
ția interguvernamentală 
privind colaborarea la 
construirea pe teritoriul 
U.R.S.S. a Centralei nu- 
clearo-electrice Ucraina- 
Sud și, legat de aceasta, 
livrările de energie elec
trică din U.R.S.S. in 
România.

internationale

Cooperare reciproc avantajoasă 
între Iugoslavia și Polonia

BELGRAD 1 (Agcrpres) 
— Comunicatul comun 
dat publicității, miercuri, 
la încheierea vizitei în 
Iugoslavia a ministrului 
afacerilor externe al R.P.

Măsuri represive 
și discriminatorii 

ale regimului 
sud-african

JOHANNESBURG 1 (A- 
gerpres). — Guvernul Re
publicii Sud-Africane a 
interzis activitatea mai 
multor lideri ai studen
ților de culoare, care 
s-au pronunțat împotri
va practicilor represive 
și discriminatorii ale re
gimului și au participat la 
boicotarea manifestărilor 
ce marcau cea de-a 20-a 
aniversare a creării Re
publicii sud-africane.

„Aceasta este un act 
ilegal al unui stat aflat 
într-o situație dispera
tă", se arată intr-un co
municat publicat în co
mun de Consiliul repre
zentativ al studenților 
de la Universitatea Wit- 
watersrand din Johanes- 
burg. Societatea studen
ților negri (B.S.S.) și U- 
niunea naționala a stu
denților sud - africani 
(NUSAS).

Polone, subliniază cu sa
tisfacție că relațiile pri
etenești și cooperarea 
reciproc avantajoasă din
tre cele doua țări au un 
caracter trainic și se 
dezvoltă cu succes, pe 
baza respectării cu con
secvență a principiilor e- 
galității în drepturi, ale 
înțelegeri, și respectării 
reciproc a căilor de 
dezvoltare internă și a 
pozițiilor internaționale 
ale celor două țări — 
transmite agenția Taniug.

IN ULTIMELE trei zi
le, în Grecia se înregis
trează temperaturi deo
sebit de ridicate. In mai 
multe localități, mercu
rul termometrelor a in
dicat 40'42 de grade Cel
sius la umbră. La Ate
na s-au înregistrat sute
de cazuri de inșolație. 
Meteorologii anticipează 
că și in următoarele zile 
căldura în Grecia va fi 
caniculară.

PESTE 20 000 de func
ționari din serviciile poș
tale ale Canadei au in
trat marți în grevă, re
vendicând încheierea u-
nui nou contract colectiv 
de muncă — transmite a- 
genția U.P.I. Precedentul 
contract a expirat la 31 
decembrie 1980. Autori-

MOSCOVA 1 (Ager- 
pres). — Referindu-se la 
situația politică existen
tă astăzi în lume, Leo
nid Brejnev, secretar ge
neral al C.C al -P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a declarat — la 
recepția oferită in onoa
rea luj Willy Brandt, pre
ședintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., 
— că Uniunea Sovietică 
depune eforturi pentru a 
împiedica accentuarea 
tendinței de revenire, de 
la politica de destindere 
internațională, la „răz
boiul rece", care nu a- 
duce nimic bun nici unei 
țăjjj.

Arătînd că încetarea 
cursei înarmărilor este cea 
mai importantă proble
mă pentru menținerea si 
consolidarea păcii. L. 
Brejnev a spus : „In si
tuația actuală ar trebui 
să se înceapă cu limita
rea cursei înarmărilor 
nucleare în Europa. Noi 
sîntem gata ca în a- 
ceastă problemă să ne 
așezăm la masa tratati
velor chiar si miine. Dar 
din cauza poziției S.U.A., 
tratativele nu încep încă.

Pot să declar : Uniu- 
nea Sovietică este gata

să oprească amplasarea 
rachetelor sale cu rază 
medie de acțiune în par
tea europeană a terito
riului țării chiar în ziua 
începerii tratativelor a- 
supra fondului problemei 
— a continuat vorbitorul. 
Aceasta, desigur, numai 
în cazul în care S.U.A. 
ne vor spune că nici ele 
nu-și vor dezvolta mij
loacele nucleare cu rază 
medie de acțiune în Eu
ropa pe perioada desfă
șurării tratativelor.

Uniunea Sovietică aș
teaptă de la aceste con
vorbiri rezultate reale, 
importante. Considerăm 
că este timpul să pășim 
pe calea reducerii arma
mentelor raeheto-nuclea- 
re. Fiecare stat năzuieș
te să-și asigure in mod 
trainic securitatea. Dar 
în secolul nuclear acest 
lucru nu poate fi obți
nut mizîndu-se pe cîști- 
garea cursei înarmărilor. 
In timpul nostru, secu
ritatea poate fi reală Și 
trainică numai în cazul 
în care ea se va baza pe 
echilibrul militar apro
ximativ statornicit în
tre forțele opuse și pe 
reducerea ulterioară a 
nivelului lor. Astfel, ni
meni nu se poate simți in 
securitate".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Omul mun
ților ; Republica : El
vis ; Unirea : Caste
lul din Carpați.

PETRILA : Febra au
rului

I.ONEA : Vînătoarea 
de vulpi.

ANINOASA : Te voi 
face să iubești viața.

VULCAN — Luceafă
rul : Jandarmul și ex
traterestrii ; Muncito
resc : Vinătoare neo
bișnuită

LUPENI — Cultural > 
Spectacolul spectaco
lelor.

URICAN1 : Omul și 
fiara, I—II.

TV
9.00—11,00 

lă. 11.00 Roman foile
ton: Karl Marx — anii 
tinereții. 12,00 Omul S' 
sănătatea. 16,00 Tenis 
de cîmp. Wimbledon. 
Transmisiune directă. 
17,20 Muzică populară. 
In jurul orei 17,30 —
Transmisiune directă: 
Adunarea populară din 
municipiul Tg Jiu, cu 
prilejui vizitei de lucru 
in județul Gorj a tova
rășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secretar ge
neral a| Partidului Co
munist Român, preșe 
dintele Republicii Socia
listo România. 19,00 Te
lejurnal. 19,25 Actuali
tatea economică. 19,40 
Ora tineretului. 20,20 E- 
voluția vieții pe pămînt. 
21,15 Concert simfonic. 
22,05 Telejurnal.

tățile resping o serie de 
revendicări formulate de 
sindicate.

PRIMUL MINISTRU 
al Grenadei, Maurice 
Bishop, a inaugurat, la

Saint George ’s. lucrările 
reuniunii miniștrilor de 
externe ai țărilor mem
bre ale Pieței comune 
caraibiene (CARI COM). 
In cuvîntul său, el s-a 
pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor con
sacrate creării unei zone 
a păcii și cooperării în 
Caraibe, pentru dezvolta

rea economică indepen
dentă a statelor din re
giune.

REZULTATELE rccen- 
sămîntului populației efec
tuat în Marea Britanie în 
aprilie, relevă că populația 
acestei țări a crescut. în 
perioada 1971—1981, cu nu
mai 0.3 la sută, cifrindu-sc 
la 54 129 000 locuitori, cu 
150 000 mai mulți decît în 
1971.

SIIIGECHIYO IZUMI, 
cel mai vîrstnic japonez în 
viață, a sărbătorit, săptă- 
mina aceasta, împlinirea a 
116 ani de la naștere. Izu- 
mi, care locuiește în extre
mitatea sudică a insulei 
nipone Kyushu. într-o zonă 
în care se cultivă trestia 
de zahăr, duce o viață nor
mală, bucurîndu-se de o 
sănătate remarcabilă.

„Cauzele foametei în lume”
Pentru ce 450 milioane 

de persoane sînț subnu
trite m lume, iar 50 de 
milioane dintre acestea 
mor anual de foame, po
trivit ultimelor estimări 
ale F.A.O. ? Pentru ce 
malnutriția, îndeosebi
lipsa de proteine. afec
tează 85 la sută din popu
lația țărilor in curs de 
dezvoltare ?

gume și furaje pentru a- 
nimale.

Firma americană „Del 
Monte", care a cumpă
rat recent terenuri fer
tile in nord-estul Mexi
cului, a înlocuit culturi
le de porumb și fasole 
care serveau propriilor

export, desigur. deoare
ce ananasul se vinde cu 
120 cenți la Tokio și 
Londra, in timp ce pre
țul de cost 'm Filipine 
este de numai 8 cenți.

In Brazilia, din cauza 
unej abe companii trans
naționale, „CARGIL",

Medici, agronomi. so
ciologi, economiști, în
truniți in cadrul Zilelor 
medicale anuale france
ze au relevat că foame
tea în lume nu se dato

Din presa străină
(LE NOUVEL OBSERVATEUR)

rează insuficienței pro
ducției agricole mondiale. 
Răspunzătoare sînt în 
primul rînd companiile 
transnaționale agroali-
mentare, fapt 
și de Adunarea 
lă a Sănătății, 
industrializată

semnalat 
Mondia- 
Lumea 
exploa

tează în folosul său, in 
afara propriilor safe te
renuri. 20 la sută din ce
le ale globului. Pe aceste 
pămînturi cresc fructe, le

nevoi populației mexica
ne cu sparanghel. care 
va fi exportat in Franța, 
R.F. Germania, Dane
marca și Elveția. In Fi
lipine, țăranii, care-și a- 
sigurau prin mijloace 
proprii necesarul de ali
mente, au fost înlăturați 
din satele lor de aceeași 
companie transnațională 
„Del Monte", care a în
locuit cerealele cu cul
turile industriale de a- 
nanas și banane. Pentru

cultura fasolei negre, 
hrana de bază a popu
lației sărace braziliene, 
scade în favoarea soiei, 
care este exportată. In 
America Centrală și în 
zona Caraibiană, unde 
70 la sută dintre copii și 
50 la sută dintre adulți 
sînt subalimentați, ma
joritatea produselor cul
tivate sînt destinate ex
portului în țările boga
te.

împotriva foametei nu

se poate lupta cu ajuto
rul alimentar. Tractoare
le, semințele selecționa
te, insecticidele nu sini 
la îndemîna decit a com
paniilor transnaționale 
care-și îngroașă profitu
rile, ceea ce le incită să 
cumpere noi terenuri. De 
la cine ? De la țăranii 
săraci, desigur, care, 
plini de datorii, sînt ne- 
voiți să-și vindă Și mi
cul lor petic de pămint 
pentru a-și putea hrăni 
familia. Pe aceste tere
nuri, companiile transna
ționale nu se gîndesc, 
desigur, să cultive cere
ale și leguminoase Pen
tru masele populare. Este 
mai avantajos să culti
ve căpșuni, ananas și fu
raje care merg în țările 
bogate, capabile să plăteas
că prețuri ridicate, După 
cum declara recent Orga
nizația Internațională a 
Muncii, „valoarea produc
ției agricole și foametea 
cresc paralel".

(Agcrpres)

KFDAt'ȚlA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii ni. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2161 (secții).

CETĂȚENI!
Contribuiți !□ valorificarea unor însem

nate resurse economice prin predarea sti
clelor și borcanelor din gospodăria dv. la 
schimb, contra marfă sau numerar, la toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.

Prețuire și stimulare 
pentru sportivii fruntași

In anul sportiv școlar de 
curînd încheiat. C.S.Ș. Pe
troșani a obținut rezultate 
deosebite. Ca urmare. Minis
terul Educației și lnvăță- 
mîntului a răsplătit spor
tivii școlari de performan
ță din Valea Jiului, care 
s-au remarcat cu rezulta
te de talie națională, ofe- 
rindu-le numeroase locuri 
într-o serie de tabere. Es
te vorba de taberele de 
pregătire sportivă și de 
odihnă activă și de reface
re, ca cele de la Odorheiul 
Secuiesc — pentru lupte

libere. Luduș — handbal. 
Roman — tenis de masă, 
„2 Mai" Mangalia și Deva 
— pentru gimnastică spor
tivă fete. „2 Mai" Manga
lia — pentru sporturile 
de iarnă. Le dorim tineri
lor sportivi de performan
ță ai C.S.Ș. Petroșani zile 
însorite de vacanță, o plă
cută odihnă activă si refa
cere in taberele de pregă
tire de unde să se întoar
că acasă cu forțe sporite 
pentru a obține noi perfor
manțe sportive care să fa
că cinste Văii Jiului l t

FOTBAL

Rezultate modeste în etapa de zonă
Munca neobosită a an

trenorului Nicolae Chi- 
ceanu cu elevii săi a dat 
roade în campionatul re
publican de juniori II, 
prin cîȘtigarea seriei a 
Xll-a, în dauna unor 
cluburi cu tradiție în ac
tivitatea centrelor de co
pii și juniori. Participa
rea la etapa de zonă de 
Ia Sighetul Marmației, în 
perioada 24-28 iunie a.c., 
alături de cîștigătoarele 
seriilor IX (Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii), a X-a 
(Cuprom Baia Mare) și 
a 'Xll-a (Torpedo Zărnești), 
constituie o performanță,

nerealizală de secțiile di
vizionare din Valea Jiu
lui în ultimii ani.

Comportarea modestă 
a echipei: 2—2 cu Indus
tria sîrmei Cimpia Tur
zii ; 1—3 cu Cuprom Ba
ia Mare și înfrângerea la 
scorul de 0—5 cu lidera 
zonei Torpedo Zărnești 
(cu concursul arbitrilor) 
oglindesc însă lipsa de' 
experiență în jocurile 
maraton. S-au evidențiat 
Tonta (portar), Dîncă, 
Bulacu (fundaș’) Stoica, 
Nagy și alții. .

Aurel SLĂBII
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