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Din cronica

Dialog angajant pentru mai 
mult cărbune, aplicarea noului 
mecanism economico-financiar
După cum a fost anun

țat, simbătă și duminică 
s-a desfășurat consfătui
rea de lucru cu caracter 
de schimb de experiență 
a minerilor șefi de bri
gadă de la minele Văii 
Jiului, amplă acțiune 
organizată de Combina
tul minier împreună cu 
Uniunea
ramura 
geologie 
trică și 
■nicipal 
Prima zi a acțiunii —■ 
simbătă — concepută ca 
„Zț de producție mărită" 
a prilejuit. în cursul di
mineții, desfășurarea la 
întreprinderile miniere 
a unor schimburi practi
ce de experiență la lo
curile de muncă — aba
taje 
subteran, 
brigadieri 
schimb ■ 
henți ai 
lucru, 
maiștri, 
producție 
conducere din sect acele 
î n t repr în d er ifor m i n ier e 
au dat Și cu acest prilej 
expresie- concretă 
curile de muncă, 
cupăriloi" ce le au

sindicatelor din 
mine, petrol, 
și energie elee- 
Consiliul mu- 

al sindic®talor%

și pregătiri — din 
Participant», 

1, mineri șefi dc 
și alți compo- 
formațiilor de 

elec tr ol ăcă tuși, 
specialiști din 

> și cadre de

trecerea socialistă pen
tru generalizarea me
todelor înaintate, a ex
perienței și inițiativelor 
muncitorești valoroase 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și anga
jamentelor asiumate pe 
acest an la producția de 
cărbune.

In cursul după-amiezii, 
participanții la schim
bul de experiență au 
fost oaspeții colectivului 
constructorilor de ma
șini de la l.U.M. Petro
șani. Vizitînd secțile u- 
zinei, conducătorii bri
găzilor de mineri au pu
tut vedea pe fluxul de 
fabricație cum prind 
contur noi mașini și u- 
tilaje ce vor intra în do
tarea abatajelor contri
buind la mecanizarea 
extracției de cărbune.
Intre mineri și construc-

torii de mașini a avut 
loc apoi un larg și util 
schimb de păreri în 
probleme ale îmbunătă
țirii calității utilajelor, 
ale funcționării la para
metri înalți și compor
tării acestora la locuri
le de producție din sub
teran. In aceeași după- 
amiază, la poligonul 
C.C.S.M. Petroșani parti
cipanții au asistat la 
demonstrații practice 
despre explozivitatea 
gazului metan și a pra
fului de cărbune din mi
nele bazinului.

In cea de-a doua zi, ■ 
duminică, lucrările cons
fătuirii cu brig aci ier iii 
mineri au continuat în 
același profund caracter 
de lucru și de schimb

I. BĂLAN

Una dintre cele mai harnice priceput*
muncitoare din cadrul S.S.H. \ tînăra
frezoriță Mariana Jurca. Foto: Șt. NEMECSEK

Dilja 
ul- 
în- 
de 
fi- 
to- 

or-

I.M. 
a s, în 
săptămîniî 
plus față 
producția

Colectivul 
a e x 
tima zi 
cheiate. 
sarcinile 
zică de cărbune de 70 
ne. Ieri, tot aici,' s-a 
ganizat o „zi de producție 
mărită11, la acțiunile clin 
subteran participind ală
turi de mineri toate ca
drele tehnico-organizatori- 
ce ale întreprinderii. Prin 
măsurile luate. prlntr-o 
intensă mobilizare a forțe
lor colectivului, schimbul 
I al zilei de ieri s-a în
cheiat eu un bilanț pozi
tiv. Respectiv, comparația 
producției extrase cu pos
turile plasate în abataje 
pune în evidență realiza
rea unei productivități cu 
250 kg pe post superioară 
celei planificate. Aceasta 
constituie o nouă confir
mare a faptului că mine
rii de la Dîlja se află 
printre colectivele înscrise 
pe calea redresării.

t r 
a 
un
la PREPARAȚIA LUPENI

La datorie, în sprijinul producției
Duminică, în schim

bul I, 30 de electricieni, 
lăcătuși, maiștri ai atelie
rului electromecanic și 
cadre tehni co-in ginerești 
de la preparația Lupeni 
au răspuns la o chema
re a organizației 
partid și oonducerii 
zinei pentru a veni 
sprijinul echipelor de la 
instalația de preparare- 
spălare pentru introdu
cerea în fluxul de pre
parare a cărbunelui a- 
flat în stocul de avarii. 
Lucrînd cu multă dărui
re cei prezențj la acțiu
nea de duminică au scos 
din stoc și au redat în 
circuitul de preparare 
peste 2 000 tone de căr
bune. S-au evidențiat mai

de 
u- 
in

ales șefii de echipă Ion 
Medrea. Andrei Drotzin- 
ger, Octavian Chelaru, 
Emeric Vass, Teodor Mol
dovan, Wilhelm Becsuk 
și Ioan Moldovan, pre
cum și maiștrii Ștefan 
Moldovan, Francisc Ga- 

Dăinuțiu, 
și Ștefan 

alături 
reușita

bor. Mircea 
Vasile Maioga 
Antal. Au fos-t 
contribuind la 
acțiunii maistrul Giieor- 
ghe Pană, secretarul co
mitetului de partid. O- 
limpiu Florea, președin
tele sindicatului, precum 
și ingineri; Francisc Ap
pel, șeful preparației. și 
Adrian Pangalos. șeful 
atelierului elecbromeca-

I
ansambluri j 
noi din a- ;

(Continuare in pag.

la lo- 
preo- 
in în-

Schimb de opinii, 
<|ci si păreri intre cei 
inai destoinici briga
dieri din Valea Jiu
lui. asupra aspectelor 
dezbătute în cadrul 
consfătuirii, vizînd ri
dicarea calitativă a 
conducerii formațiilor 
de lucru.

Marile sărbători din 
luna august, cea de-a 
XXXVII-a aniversare 
a revoluției de elibera
re națională, antifas

cistă și antrimpcrialis- 
tă și Ziua minerului, 
se cuvine să fie întîm- 
pinate, de toate loca
litățile din Valea Jiu
lui intr-o ținută gos
podărească deosebită. 
Frumoaselor 
de locuințe 
șezările urbane ale mi
nerilor. covoarelor 
trandafiri si alte

Adunări generale ale oamenilor muncii

I.M. LUPEN1
Abatajul sta, schimburile trec 

restanta creste• •

Preocupări constante pentru 
sper rea producției de cărbune 

cocsificabil
prco- 
mun-

La I M. Lupeni, 
iarea oamenilor 
în frunte cu comuniș- 
o constituie întăptui- 
exemplară a sarcini- 
la producția de eăr- 

în con- 
supe- 

re- 
aceasta îi 

a-

cup 
cii, 
tii. 
rea 
lor 
bune cocsificabil, 
dițiile valorificării 
rioare a materialelor 
folosibile. Că 
preocupă îndeosebi, o 
testă prezenta problemei 
pe ordinea de zi a adună
rilor generale ale oameni
lor muncii care au avut 
loc în aceste zile pe schim
buri și sectoare de pro
ducție. In acest sens 
desfășoară activitatea 
organul de conducere 
lectivă care, urmărind 
alizarea hotărîrîlor 
măsurilor stabilite, a i 
punerilor făcute de 
muniști și de ceilalți

își
Și 

co- 
re- 
Și 

pro- 
co- 
oa-

muncii, se preo- 
organizarea mai 
producției și a 

de întărirea ordi-

meni ai 
cupă de 
bună a 
muncii, 
nii si disciplinei. Practic, 
se are in vedere realiza
rea sarcinilor de plan în 
consens cu hotărîrile Con
gresului al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii, 
cu chemarea adresată mi
nerilor din Valea Jiului 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al partidului, eu 
jul recente; vizite de 
în județul Gorj.

Ca urmare a acestor 
preocupări. în perioada 
care a trecut de ia înce
putul anului, minerii din

Constantin GAURE

gene- 
prile- 
lucru

(GonUnuaie ia pr.g. a 2-a;

SI
...Abatajul cameră nr. 7 

din blocul VI al sectoru
lui 111 de la I.M. Uricani. 
E 
schimbului 
rul Ioan Nichițelea, 
șeful de schimb, tună 
fulgeră:

— Cum să nu te superi?! 
Stăm de trei schimburi ; 
asta înseamnă 11 posturi 
pierdute. înmulțiți pos
turile cu aproape 5 tone 
cît e randamentul și... e 
clar ce pierdem. La în
ceputul lunii am pornit 
bine, dar cu necazurile 
am pierdut deja vreo 5 me
tri la avansare. Cu ce ieșim 
iarăși la sfîrșituk lunii ?!

întrebarea stăruie în 
abatajul plin cu cărbune
le pușcat ce-și așteaptă 
evacuarea. Așteaptă. dar 
transportorul stă, aștep- 
tînd și el să prindă viață.

Din dialogul destul de... 
înfocat dintre șeful secto
rului, sing. Ioan Dănilă, 
și minerii din abataj de
ducem că în schimbul III 
al zilei prec 1 o te s-a 
oprit primul ti ansportor

aproape de sfîrșitui
1, iar brigadie- 

ca și 
și

colector .care varsă pe 
banda din galerie. Nesu
pravegheate. celelalte 
transportoare au continuat 

trăgînd 
In 
(ce 

Ioan 
din

să funcționeze 
cărbunele sub ele. 
schimbul IV s-a stat 
o fi păzind maistrul 
Costea cu lăcătușii

Radiografia
rcsiaitfeler

subordine ?). In schimbul 
I. abia 
dierea 
lectorul 
rupsese 
portorul 
S-a descoperit 
e vorba și de 
ne electrică la motor ca
ne, firesc, trebuia înlo
cuit... Dar. între timp s-a 
terminat și schimbul I și 
au început să se scurgă o- 
rele și din sch.m II...

s-a reușit 
defecții
nr. 1 
lanțul.

tot

reme- 
unii la co- 
căruia 1 se 
Dar traiis- 
n-a pornit, 
atunci că 
o defecțiu-

a.șa se întîmplă 
Dacă prindem un 
întreg fără defec- 

în cel următor în mod 
avem necazuri. Cu 
„năduf" al brigadie- 
Nichițelea. ne adre- 
maistrului electro

fruntea 
con- 

înlocuirii 
transpor- 

nr. 1. 
frecven- 
electro-

— Și 
zilnic... 
schimb 
ți uni. 
sigur 
acest 
rului 
săm
mecanic din sector Vasile 
Giurgiu, aflat în 
electrolăcătușilor 
centrați asupra 
motorului de la 
torul colector 
Drept cauze ale 
telor defecțiuni
mecanice, interlocutorul 
invocă lipsa pieselor de 
schimb pentru transpor
toare, slaba calitate a a- 
cestora, precum șj per
sonalul electromecanic 
insuficient ca număr și 
competență tehnică. No
tăm: din 46 electrolăcă- 
tuși cîți ar fi necesari în 
sector, se dispune doar de 
36, dar și din aceștia sînt 
prezențj efectiv doar 22-23

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a,‘

prezente pe strâzille 
centrale, trebuie să li 
se alăture și să le com
pleteze intr-o reconfor
tantă armonie ordinea, 
spiritul gospodăresc e- 
levat și bunul gust pes
te tot din centru șj pi
ua în cea mai periferi
că stradă. Revip în a- 
cest sens 
bite atit 
consiliile 
unităților 
comunală 
conducerilor întreprin
derilor, instituțiilor, cit 
Și 
pe 
ne 
Și 
cetățean are datoria să 
facă ordine și curățe
nie pe trotuarul din 
dreptul lui. Asociațiile 
de locatari să-și afirme 
ma; puternic contribu
ția la îngrijirea Și în
frumusețarea prin cosi- 
rea ierbii și fasonarea 
gardurilor vii, a zone
lor verzi din jurul blo
curilor de locuințe.

Să ne mobilizăm la 
acțiunile organizate în 
scopul întronării or
dinii șj frumosului!

sarcini deose- 
edililor de la 
populare și 

de gospodărie 
și locativă,

cetățenilor. Fiecare 
porțiunea ce ii revi- 
în incintă, în curte 
in stradă, fiecare
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Prilejul unui bilanț 
mobilizator

| (Urmare din pag. I)

Pe baza realizărilor ob
ținute în perioada trecută 
de la începutul anului. 
IM. Bărbăteni este frunta
șă în întrecerea socialistă 
cu celelalte unități minie
re din Valea Jiului. Cu 
cele 529 de puncte obținu
te prin realizarea și depă
șirea principalilor indica
tori de plan, mina ocupă 
un loc de frunte pe bazin. 
In cadrul ultimei „zile a 
brigadierului", ținută în 
fiumoasa sală a clubului 
de Ia Bărbăteni, au fost 
evidențiate căile care au 
condus la succesele obți
nute de colectivul 
cit și neajunsurile, 
t nț ie deosebită s-a 
dat modului 
fost aplicate 
muncitorești și 
obținute prin 
cestora. Din 
prezentată de 
comitetului 
Zaharia Parasca. a rezul
tat că la mina Bărbăteni 
inițiativa „Brigada înaltei 
productivități si de educa
ție socialistă" este îmbră
țișată de 29 de brigăzi, cea 
a dirigenției muncitorești 
de toți maiștrii, iar „Con
tul colector de economii" de 
patru sectoare. A mai fost 
îmbrățișată de minerii de 
la Bărbăteni și inițiativa 
proprie „Brigada cu cea 
mai bună lucrare minieră". 
In luna mai cea mai bună 
lucrare minieră a fos rea
lizată de brigada condusă 
de Gheorghe Onofrei. iar 
în luna iunie de cea con
dusă de Atilla Laszlo. Ini
țiativa „Brigada înaltei 
productivități" a fost apli
cată în ultimele două luni 
cu rezultate remarcabile de 
brigăzile conduse de An
tonie Grumăzescu și Fran- 
cisc Temesvary.

Mai mulți mineri șefi 
brigadă, maiștri și șefi 
sectoare au relevat și 
nele scăderi din activitatea 
colectivului minei. Dacă, 
spre exemplu, pe primele

minei, 
O a- 
acor- 

în care au 
inițiativele 
rezultatele 

însușirea a- 
informarea 

președintele 
sindicatului.

de 
de 
u-

5 luni din acest an a fost 
realizat un plus de 17 500 
tone de cărbune față de 
sarcinile de plan. în luna 
iunie planul a fost depă- j 
șit cu numai 142 de tone.

De asemenea, 
jn perioada trecută 
în revistă, mina Bărbă
teni a fost penalizată pen
tru calitatea necorespun
zătoare a cărbunelui cu 
22 000 tone de cărbune.

Aceste neajunsuri 
breșe activitatea în 
neral bună a 
de la Bărbăteni. 
pentru care ei s-au 
gajat ca în scurt timp 
le depășească, iar în 
mestrul al doilea al anu
lui să 
fruntaș 
primul 
cialistă 
pe țară.

um- 
ge- 

minerilor 
motiv 

an- 
să 

se-

ocupe
Și. 
în 
pe

tot un loc 
de ce nu. chiar 
întrecerea so- 
Vale sau chiar

Avram MICA

de experiență, la caba
na Rusu. Au participat 
tovarășii Viorel Faur, 
prim-secrctar al Comi
tetului municipal de 
partid, Petru Furdui, 
președintele Uniunii sin
dicatelor din ramura mi
ne, petrol, geologie 
energie electrică, 
de conducere 
C.M.V.J., din întreprin
derile miniere, activiști 
de partid și de sindicat. 
Printr-o suită 
rate a fost 
tema consfătuirii: , 
trecerea socialistă, 
dru larg șj eficient 
manifestare plenară 
formațiilor de lucru 
a conducătorilor acesto
ra, în aplicarea noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar. extinderea și 
generalizarea experien
ței înaintate, a inițiati
velor și metodelor cu 
rezultate remarcabile în 
îndeplinirea sarcinilor de 
Plan Și a angajamentelor

Dialog angajant

Și 
cadre 

din

de refe- 
susținută 

..fa
ca

de 
a
Ș<

asumate in întrecerea so
cialistă pe anul 1981". 
A fost vizionată apoi 
proiecția unui film de 
scurt-mctraj despre ini
țiativele muncitorești a- 
plicate la minele Văii 
Jiului, peliculă realizată 
de inimosul colectiv al 
cineclubului „XI orizont" 
de la Aninoasa Și care 
s-a bucurat de frumoa
se aprecieri din partea 
minerilor șefi de bri
gadă. a celorlalți parti- 
cipanți la consfătuire.

Un moment deosebit al 
consfătuirii, cu semni
ficații privind eforturi
le minerilor în bătălia 
cărbunelui, l-au constituit 
bilanțul întrecerii socia
liste pe primul semestru 
din 1981 șj declararea 
brigăzilor miniere frun
tașe pe C.M.V.J. în rea
lizarea sarcinilor de 
Plan și a angajamentelor.

Dezbaterile pe margi
nea materialelor prezen
tate, s-au constituit în- 
tr un dialog de lucru an
gajant. în spirit de exi
gență muncitorească. Bri
gadierii Petru Scredcanu 
de la mina Livezeni, 
loan Cojocariu — Lonea, 
Gligor Olteanu — Petri- 
la, Hie Chiron — Vul
can, Pavel Bujor — Lu- 
peni șj Gheorghe Scor
pie — Uricani. au relevat 
în cuvîntul lor noi 
zerve și posibilități 
sporire a producției 
cărbune existente 
abataje și în primul rînd 
în cele mecanizate, re
zerve pe care, împreu
nă cu formațiile lor de 
lucru au arătat că sînt 
hotărîți să le pună în 
valoare pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor 
de plan pe semestrul II 
și întregul an. Dezbate
rile, propunerile de îm-

re
de 
de 
în

bunătătire a munclfl în 
subteran făcute de mi
nerii șefi de brigadă au 
scos, de asemenea, în re
lief preocupările lor și 
ale ortacilor privind în
făptuirea noului meca

nism economico-financiar 
și creșterea eficienței e- 
conomice a extracției de 
cărbune, pentru a da 
viață indicațiilor și che
mărilor adresate 
vil or ne 
NICOLAE 
secretarul 
partidului, 
mai mult
Și a contribui la 
pendența ei energetică. 
Cu detalii din conținu
tul dezbaterilor consfă
tuirii vom reveni 
larg într-un viitor 
măr al ziarului.

Consfătuirea s-a 
cheiat cu un reușit 
gram cultural-artistic 
prezentat în cinstea mi
nerilor.

mi ne
tovarășul 

CEAUȘESCU, 
general al 

de a da tot 
cărbune țării 

inde-

pe
nu-

în-
pro-

J

Prezență activă la etapa

republicană a

Abatajul
și

(Urmare din pag. I)

stă, schimburile trec 
restanța crește

Festivalului national 
„Cîntarea

Sîmbătă și duminică pe 
scena casei de cultură din 
Lugoj s-a desfășurat faza 
finală a formațiilor cora
le din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Alături de alte for
mații din județul nostru, 
municipiul Petroșani .a fost 
reprezentat la actul final 
al concursului de : corul 
bărbătesc „Freamătul a- 
dîncului"
Petrila
Ureche), 
clubului

„Freamătul
al minerilor din 

(dirijor Vladimir 
corul mixt al 
sindicatelor din

României"
Vulcan 
Attila), 
de la
Vladimir Ureche) și corul 
feminin al sindicatelor în
vățământ Petrila-Petroșani. 
Evoluția corurilor repre
zentative ale Văii Jiului 
a fost apreciată de nume
rosul public spectator 
pentru prezentarea scenică 
și interpretare, fiind frec
vent aplaudată la scenă 
deschisă.

(dirijor Fiilop 
corul tineretului 
I.U.M.P. (dirijor

loan BĂLOI

Sporirea producției de cărbune cocsificabil
(U/znare din pag. I) de

II,
Lupeni au reușit să reali
zeze peste prevederi 39 000 
tone de cărbune cocsifi
cabil. In adunările gene
rale ale oamenilor mun
cii care au avut loc zilele 
trecute pe schimburi și 
sectoare, s-a pus un ac
cent deosebit, de pildă, 
pe reinnnoirea angaja
mentelor asumate la În
ceputul anului, pe întă
rirea ordinii și discipli
nei, pe onorarea in 
men a sarcinilor 
dințate fiecărui 
Astfel, comunistul 
tantin Popa, șef de 
gadă la sectorul 
nerul care a lansat che
marea la întrecere către 
toate abatajele mecani
zate din Valea Jiului, și-a 
reînnoit angajamentul la 
15000 tone de cărbune. Un 
alt comunist de nădejde. 
Constantin Lupulescu, 
maistru electromecanic, 
șef d® brigadă, s-a anga
jat in adunarea generală 
a oamenilor muncii pe 
sectoare să extragă su- 
plijnentar. jn semestrul II

ter- 
încre- 
miner.
Cons- 

bri- 
IV, mi-

al anului. 5 000 tone 
cărbune. La sectorul 
maistrul minier Gheor
ghe Hălăucă s-a angajat 
să amenajeze o galerie de 
cap la abatajul frontal 
din stratul 5, blocul II, 
orizontul 360, Vendel 
Olasz și-a asumat sarci
na să monteze la orizon
tul 300 pînă la 15 iulie 
a.c. o presă de recondițio
nat armături Tll. Asta 
fără să stînjenească bu
nul mers al procesului de 
extracție .Ion Budilicea- 
nu, un alt comunist 
frunte în organizația 
partid din care face par
te, răspunde de calitatea 
cărbunelui, sarcină curen
tă 
ză 
La sectorul 
toți indicatorii 
oamenii muncii 
gajat în recentele adunări 
generale nu numai să spo
rească producția de 
bune, ci

despre care 
în adunarea

I,

de 
de

raportea- 
generală. 

sector cu 
depășiți , 
s-au an-

căr- 
să recupereze o 

serie de piese și suban- 
Sarcina aceasta

pro-
s amble.
și-au asumat-o. din 
prie inițiativă. comuniș
tii Comei Rădulescu și

Ioan Moldovan. Tot de la 
sectorul I, Ion Divlicea- 
nu, Tiberiu Bodea, Vasile 
Mureșan s-au angajat să 
depășească producția de 
cărbune pe baza sporirii 
productivității muncii în 
abataje.

Acestea sînt doar cî- 
teva exemple de angaja
re fermă, responsabilă a 
oamenilor muncii, care 
îndrumați și 
concret de activul 
partid, depun eforturi 
ținute pentru sporirea 
ducțiej de cărbune.

Prilej de amplă și 
nuțioasă analiză, 
rile generale pe sectoare 
ale oamenilor 
la Lupeni au 
o dată în plus 
care comitetul 
organul de conducere co
lectivă. organele Și orga
nizațiile de sindicat se 
preocupă de stimularea, 
urmărirea atentă și înfăp
tuirea propunerilor 
menîlor muncii, 
neri 
minerilor de aici 
înfăptui exemplar 
tivele cincinalului 
ții și eficienței.

sprijiniți 
de 

sus- 
pro-

mi- 
adună-

muncii de 
evidențiat 
modul în 
de partid,

oa- 
propu- 

izvorîte din dorința 
de a 

obiec- 
calită-

oameni. Ceilalți ? Sînt 
absenți, mai ales nemoti
vați. Zilnic absentează 
nemotivat din personalul 
elctro-mecanic 5—6, iar 
la plată și avans chiar 
cîte 8—10. Dintre absen- 
tomani. ni se citează ca 
exemple Vlăduț Pintea, 
Nicolae Pavel, ca și Cons
tantin Dinoiu, Aurel Cion- 
caș, Pavel Cizmași. 
ținem și faptul că 
personalul electromecanic 
existent abia 16 sînt cali
ficați, ceilalți... învață 
„din mers". Așa că... ii 
mai ajută minerii. _ Pun 
și ei mîna și repară. Bi
ne ar fi însă ca minerii 
din toate brigăzile să ai
bă mai multă grijă față 
de utilaje, pentru că în 
afară de ortacii luj 
Volocaru Și Simion 
descu, ceilalți pot fi 
dați mai 
sens...

Despre 
j unsurilor 
utilajelor 
după o s: 
din partea 
tuluî „ 
avariile sînt aproape zil
nice la transportoare 
alte utilaje, 
talîzează pe ultima 
zeci de ore stagnare, 
zultatul ? Sectorul 
realizat, în medie, o „ 
ductivitate cu 0,70 tone/ 
post mai mică decît a a- 
vut planificat pe primul 
semestru. E firesc din mo
ment ce din cele 5 brigăzi 
din abataje nici una nu 
și-a realizat acest indica
tor și. ca urmare, nici 
producția prevăzută.

Dar mai există și nemo
tivatele — o altă cauză 
determinantă a rămîne- 
rilor în urmă: 1177 nemo
tivate pe 6 luni la care 
se adaugă 2600 zile de boa
lă. Pe luna iunie, secto
rul a înregistrat în me
die 31 posturi pe zi ab
sențe nemotivate. Totali- 
zînd producția pierdută 
din cauza absențelor, a 
avariilor, a productivită
ții scăzute, minusul pe 
luna iunie e de 3526 tone.

puțin în

Re- 
din.

Ioan 
Bu- 
lău- 

acest

nea- 
întreținerea 

edificăm 
primită

efectul
în 

ne 
ituație 

compartimen- 
de resort al minei:

Și
avarii ce to- 

lună
Re- 
și-a 
Pro-

I 
I
I
I

UTILA pentru mi
neri. Laboratorul de e- 
dueație al Direcției sani
tare județene Hunedoara 
a tipărit un fluturaș-afiș 
cu titlul „Mineri, contro- 
lați-vă sănătatea". Afișul 
conține un îndemn adre
sat celor ce lucrează în 
subteran să se prezinte 
periodic la controalele de

specialitate, la caravana 
de micro-radiografie pen
tru a cunoaște permanent 
starea sănătății.

NOI APARTAMENTE.
La Petrita. constructorii 
au predat beneficiarului 
blocul de locuințe nr. 38. 
Noul bloc cuprinde 90 
de apartamente conforta
bile, cu încălzire centrală, 
și face parte dintr-un
plan mai vast de sistema
tizare a zonei centrului
civic al orașului.

din

BUNUL GOSPODAR 
își face vara sanie... Așa 
au procedat și pasionații 
sporturilor de iarnă
secția prelucrări la rece 
a I.U.M. Petroșani 
au confecționat în aceste 
zile două instalații de 
baby-ski. Duminică, ama
torii de drumeții din sec
ție au făcut o „ieșire" în 
Paring, prilej cu care au 
stabilit amplasamentul 
celor două instalații.

DEZBATERE. Casa de 
cultură Petroșani organi-

care

e- 
lu- 
în 

cu- 
profesionale.

unităților 
cartierul

zează periodic acțiuni 
ducative în rîndurile 
oratorilor din comerț 
scopul perfecționării 
noștințelor 
Cu lucrătorii
I.C.SM.I. din
Aeroport Petroșani a avut 
loc recent o dezbatere 
pe tenia „Comerțul — la
tură importantă 
miej naționale".

EVENIMENT
Iscroni poate fj 
aceste zile un

a econo-

RAR. La 
întîlnit în 
eveniment

Cu acest minus, rămîne- 
rea in urmă de la începu- 
tai anului totalizează 
peste 15 000 tone, „con
tribuind" 
derea plusurilor .... ..
late de mină de la înce
putul anului și încheierea 
semestrului I cu o 
ță de peste 4 000 
de cărbune.

Față de această 
ție, ne-am adresat 
ducerii minei, 
inginerului șef Constantin 
Teodorescu. Măsurile în
treprinse de c.o.m. pen
tru redresarea activită
ții sectorului III, ne rela
ta interlocutorul, au

decisiv la pier-
acuinu-

restan- 
tone

situa- 
și con- 

respectiv

zat, îndeosebi. recondiți- 
onarea căilor de acces, 
a preabatajelor, mult 
presionate din cauza zo
nei tectonizate. S-au con
centrat eforturi în acest 
sens, dar nu s-a ținut 
pasul cu programele sta
bilite. Aprovizionarea
brigăzilor s-a 
țit. si 
turile conducerii 
lui ; s-a amenajat 
atelier subteran 
recondiționarea 
și a armăturilor.
ie stăruit mai mult pen
tru prevenirea avariilor 
electromecanice, pe solu
ționarea problemei pie
selor de schimb care în
greunează într-adevăr 
mult întreținerea trans
portoarelor. Dar... „așa le 
primim de la I.U.M.P." 
Din cele relatate de ingi
nerul șef al minei reți
nem că pentru trimestrul 
III sectorul are linia de 
front asigurată si, 
fiind c3 se lucrează 
tehnologie clasică, 
buie să-și mobilizeze 
mai mult forțele pentru 
a-și realiza sarcinile. In 
această privință am pri
mit asigurări și în sector.

îmbunătă-
aceasta prin efor- 

sectoru- 
și un 
pentru 

pieselor 
Trebu-

dat 
cu 

tre-

Dar, redresarea 
ne și soluționarea 
alte „dureri" peste 
nu putem trece: în 
mele luni, sectorul a 
„vitregit" de mulți 
meni de bază, în favoa
rea unor abataje de ma
re capacitate din alte 
sectoare. Este timpul ca 
efectivele de la III să fie 
întărite, echilibrate, atit 
la nivelul formațiilor de 
lucru, 
lului 
Este, 
vitală 
sectorului, care, 
jutorul conducerii 
nei, nu se 
In același 
acționat 
biroului
— afirma președintele sin
dicatului minei. loan 
Stoi. Biroul electrome
canic fiind concentrat a- 
supra introducerii com
plexului de la sectorul 
II, a scăpat din vedere 
„durerile" colectivului de 
la III care a rămas cu 
personalul electromeca
nic descompletat, inclusiv 
la nivelul conducerii sec
torului.

Dar. rnai e ° problemă 
vitală pentru „cauza" re
dresării despre care în 
mod firesc, președintele 
sindicatului nu putea să 
nu vorbească : indiscipli
na. absențele nemotivate. 
Pentru combaterea lor 
s-a acționat- pe multe căi, 
de la discuțiile în comi
sia de disciplină cu ab- 
sentomanii, tragerea lor 
la răspundere în adună- 
r.le și grupele sindicale, 
pînă la desfacerea con
tractului de muncă la 26 
de persoane. Efectul nu 
e totuși cel scontat. Deci, 
se impune pe viitor și mai 
multă fermitate.

îmbunătățirea întreți
nerii utilajelor. întărirea 
disciplinei. completarea 
efectivelor, iată pro- 
plemele vitale ale redre
sării sectorului cu cea 
mai mare restanță — 
cerință la care trebuie să 
răspundă colectivul, oa
menii sectorului, dar și 
conducerea minei.

presupu- 
unei 
care 
ulti- 
i'ost 
oa-

cît și al persona- 
te linie 
de fapt,
pentru

de control, 
problema 

redresarea 
fără a- 

mi-
poate soluționa, 
sens. trebuie 

și din partea 
electromecanic

galbene-por- 
înfloresc in

rar. A înflorit Tulipanul. 
Pentru scurt timp, pot fi 
admirate din nou frumoa
sele „lalele" 
tocalii care...
copac dar trebuie păstra
te și ocrotite cu grijă...

LA ÎNĂLȚIME. Dumi
nică. la cabana Peștera Bo
lii, timpul frumos a atras 
sute de excursioniști. Ve
nind în întîmpinarea clien- 
ților, cabanierul Iuliu De- 
neș a asigurat o aprovizio- 

• nare abundentă. Amatorii 
de drumeții au găsit aici

preparate proaspete dini 
carne, bere, răcoritoare. I 
precum și o servire civili- I 
zată. După cum se poate 
constata, acest loc de agre
ment și personalul de servi, 
re se mențin la înălțimea 
pretențiilor clienților.

Rubrică redactată de 
VioreJ STRAUȚ
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După un dramatic meci de baraj

MINERUL ANINOASA

Notă

Ziua culturii și sportului 
sau ziua fotbalului?

Duminică pe ..El sta- 
dio comunale" din Ani
noasa am văzut 3—4 mii 
de oameni scandînd. cîn- 
tînd, exaltînd de bucu
rie, ridicînd deasupra 
capetelor pe jucătorii e- 
chipei gazdă. Este o i- 
magine rar întîlnită pe 
stadioanele din Valea 
Jiului, care a marcat 
promovarea echipei „Mi
nerul" în divizia C. Era 
a treia oară cînd uns- 
prezccele "din Aninoasa 
susținea barajul pentru 
promovare, și iată că vi
sul echipei antrenate de 
Gheorghe Anisie s-a îm
plinit. Oameni în toată 
firea, femei, copii, plin- 
geau. pur și simplu, de 
bucurie. Era bucuria vic
toriei obținute prin mun
că și perseverență, lo
ial, sportiv.

Fiind învinsă în primul 
meci de baraj cu 3—0 la 
Timișoara, echipa din 
Aninoasa n-a avut deloc 
o sarcină ușoară. Miza 
mare a meciului a dat 
jocului o notă caracte
ristică unor asemenea 
întâlniri. Minerii atacă 
în trombă încă de la în
ceputul meciului. In min. 
2 Dosza execută un cor
ner de pe partea dreaptă 
și Sătmăreanu, bine pla
sat. reia din voie. în 
colțul scurt: 1—0. Toată 
lumea prevedea o victo
rie facilă a gazdelor. 
Dar n-a fost așa. Jocul

sESS
«MB

Echipa de fotbal „Mi
nerul" din Aninoasa 
campioana județeană 
de toamnă, proaspătă 
divizionară C.

Foto : Tănase PERȚA

Agendă 
speologică
In perioada 13-19 Iu

lie 1981 F.R.T.A. — Co
misia Centrală de Speo
logie Sportivă, organizea
ză la tabăra B.T.T. Padiș, 
județul Bihor, al doilea 
cantonament de instruire 
a speologilor fruntași.

Din partea cercului 
speologic „Piatra Roșie" 
Petrila au fost desemnați 
pentru acest cantonament 
speologii Tiberiu lase, 
Alin Golgoțiu si Robert 
Szecs.

• In perioada 20-27 iu
lie în aceeași zonă, res
pectiv la „Cetățile Pono
rului", se organizează o 
tabără de lucru pentru 
reechiparea Și amenajarea 
căilor de acces din mo
numentala peșteră de aici. 
Organizată de cercul de 
speologie „Speodava" din o- 
rașul Dr. Petru Groza sub 
egida Federației Române 
de Turism Alpinism la ta
bără vor participa Pe lin
gă cercurile speologice din 
țară Și grupări speologice 
din Ungaria. Elveția șî 
Belgia.

Din partea cercului spe
ologic „Piatra Roșie" par
ticipă loan Mihuț, Pavel 
Cordea, Marcela Popaene, 
Florin Mihuț și Zoltan 
Molnar

Romulus VENȚEL

a promovat în divizia C!
a continuat. cu atacuri 
multe, rapide, dar lipsi
te de o orientare exac
tă, aproape haotice. Mi
za mare a meciului își 
punea amprenta pe fie
care pasă, pe fiecare cor
ner sau lovitură de pe
deapsă. pe fiecare exe
cuție tehnică. Pînă la 
sfîrșitul reprizei nu s-a 
mai marcat, deși atacu

Minerul Aninoasa — Constructorul 
Timișoara 6—1 (1—0); (3—0) (3—1)

rile s-au succedat la o 
poartă și la alta. Porta
rul gazdelor a avut cîte- 
va intervenții salutare 
(30, 34).

Imediat după fluierul 
de începere a reprizei 
secunde spectatorii se 
ridică din nou în picioa
re: Tudor centrează, Dos
za șutează puternic, ba
lonul se lovește de un 
apărător și 2—0. Speran
țele reînvie. In min. 51 
Sătmăreanu ratează de la 
8 m. o situație excelentă. 
Fodor intervine de-a 
dreptul excepțional șal- 
vîndu-și echipa. Urmează 
ocazii multe ale gazdelor 
(63 — Faur trage în bra
țele portarului, 64 — lo
vitură liberă expediată 
în zid. 75 — Dobrescu

Breviar
8 Potrivit programului, 

meciurile de fotbal din 
„Cupa de vară" au avut 
duminică protagoniste pe 
Minerul Lupeni — Mine
rul Ghelar (3—0), Mine- 
rul-Șthința Vulcan — 
C.F.R. Simeria (0—0), Mi
nerul Paroșeni — Victoria 
Călan (1—2). Au acumulat 
după cum se vede o vic
torie (scontată) a divizio
narei noastre B, Un egal 
și o înfrîngere.

® In perioada 13 iulie 
— 9 august ac. cochetul

TELEX■TE
NEW YORK 13 (Ager- 

pres). — Meciul de tenis 
pentru sferturile de fina
lă ale „Cupei Davis" dis
putat la New York între 
echipele S.U.A. și Cehoslo
vaciei s-a încheiat cu sco
rul de 4—1 în favoarea 
gazdelor. După ce în pri
ma zi Ivan Lendl reușise 
să-l întreacă cu 6—4, 
14—12, 7—5 pe John Mc 
Enroe, tenismanii ameri- 

ratează o lovitură li
beră de la 18 m, 80 — 
Tismănaru scapă singur 
cu portarul, dar ezită...). 
In min. 81 un atacant ti
mișorean scapă singur 
cu Fodor dar acesta in
tervine din nou. salva
tor. A fost primul dintre 
momentele psihologice a- 
le meciului. Al doilea 

se va petrece în min. 86 
cînd balonul se plimbă 
pe ruta Radu — Tudor — 
Burducea — Tismănaru 
iar ultimul înscrie: 3—0. 
Deci lupta pentru pro
movare reîncepe. In 
ultimul minut (89), Fodor 
mai scoate un „of" din 
piepturile spectatorilor 
evitînd în extremis un 
gol gata făcut. Cele 90 
de minute se termină.

Urmează prelungiri. 
Fodor apără foarte bine, 
Dobrescu pe linia de 
fund nu lasă nimic, a- 
tacanții prin eforturi 
deosebite ajung de multe 
ori în faze de finalizare 
(97 — Burducea. 98 — Al- 
mășan. 99 — Tismănaru, 
115 — Burducea șutea
ză în bară). Minutu] 120 

poligon de tir al arcași
lor din Aninoasa găzdu
iește antrenamentele com- 
ponenților lotului național 
de tir cu arcul pentru ju
niori.

O Incepînd cu anul com- 
petițional 1981—1982 la 
cîrma divizionarei C de 
fotbal, Minerul Paroșeni, 
se află ca antrenor Marcel 
Golgoțiu. Dorim jucători
lor și noului antrenor o 
comportare cit mai bună 
în viitorul campionat.

LEX ■ T E L E X
câni au terminat învingă
tori în toate partidele, e- 
liminînd din competiție pe 
deținătoarea trofeului. In 
ultimele două partide de 
simplu, John Mc Enroe a 
dispus cu 6—3, 6—1, 6—4 
de Tomas Șmid, iar Jimmy 
Connors l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe Ivan Lendl 
(de comun acord s-a ju
cat după sistemul „cel 
mai bun din trei seturi").

găsește tabela de mar
caj neschimbată — 3—0. 
Deci, 3—3 scor general. 
Conform regulamentului 
se execută lovituri de 
la 11 m. Cîte emoții, ci
tă încordare !

4—0. Oaspeții îns- 
și ei: 4—1; Părău- 
mărește avantajul 
Urmează trei ra- 

(doi timișoreni și de

Timișorenii execută 
primii și... fantastic. Fo- 
dor apără. Dobrescu îns
crie: 
criu 
șan
5— 1. 
țări, . 
la Aninoasa. Burducea), 
după care Faur înscrie:
6— 1. Este golul prin ca
re „Minerul" Aninoasa 
promovează în divizia C.

Acesta este filmul u- 
nui meci dramatic, care 
a dat cîștig de cauză ce
lor mai buni. Foarte bine 
a oficiat la centru Gh. 
Ologeanu. Echipa din A- 
ninoasa a fost animată 
de dorința de a învinge, 
de a transpune în reali
tate un vis de ani de zile. 
Un bravo sincer tuturor 
băieților ! Au plăcut tra
valiul kii Almășan. foar
te buna prestație a ju
niorului Diaconu. dărui
rea lui Dobrescu, Faur. 
Tismănaru, 
Dosza, Părăușan.
reanu, Tudor si. 
țeles, Fodor care 
o zi mare.

Bravo băieți, și 
tă plăcută!

Mircea BUJORESCU

Burducea, 
Hădă- 

bineîn- 
a avut

va.an-

Cu
O analiză a activității 

șahiste pe perioada iunie 
1980 — iulie 1981, se cu
vine efectuată acum la 
începutul unui nou se
zon, obiectiv și construc
tiv, menționînd o serie de 
rezultate meritorii ale u- 
nor jucători și jucătoare, 
dar nu fără a atrage a- 
tenția asupra unor defi
ciențe ce s-au manifestat 
în perioada analizată.

In ceea ce privește cam
pionatul RjS.R. pe echipe 
mixte, comportarea de 
ansamblu a „Constructoru
lui minier" Petroșani poa
te fi apreciată ca bună, 
echipa cîștigind detașat 
campionatul județean, iar 
în calificările pentru di
vizia B fiind eliminată în 
etapa a 111-a și ultima 
de către puternica forma
ție a dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

La capitolul rezultatelor 
individuale, notăm in 
primul rînd saltul specta-

Afișe mari și colorate 
(scrise de mină, uneori cu 
greșeli de ortografie — 
vezi afișierul teatrului din 
fața Casei de cultură) a- 
nunțau oamenii muncii din 
Petroșanj că duminică, 12 
iulie, începind cu ora 10, 
pe stadionul Jiul va avea 
loc „Ziua culturii și spor
tului". Pe antetul afișelor 
și programelor (distribuite 
în întreprinderi, sau vân
dute la ghișeele stadio
nului și purtînd numere 
de ordine), figurau drept 
organizatori ai acțiunii 
Comitetul municipal de 
cultură și educație socia
listă și Clubul sportiv 
Jiul.

In programul manifes
tărilor „zilei" mai figurau 
(pentru că, de fapt, numai 
au figurat) concursul fan
farelor din Valea Jiului, 
o tombolă (premiile — o 
bicicletă, o butelie de a- 
ragaz, și articole sporti
ve.,.). Iată însă că specta
torii, mineri, preparatori, 
constructori, elevi, st>u- 
denți, care au crezut că 
este, într-adevăr o acțiu
ne organizată la nivelul 
pretențiilor au plecat de
zamăgiți. Pentru că pe 
stadion n-a fost urmă de 
fanfară, iar tragerea la 
sorți pentru tombolă incă 
nu se știe unde s-a făcut. 
Duminică, Ia stadion pre
ședintele clubului sportiv 
„Jiul", Adrian Coșoreanu. 
ne spunea că de partea 
culturală nu se ocupă clu
bul. De tombolă însă nici 
pînă acum n-am aflat cine 
s-a ocupat... Luni dimi
neața la redacție au venit 
oameni de diferite vîrste 
și profesii să ne întrebe ce 
să facă cu programele — 
bilete de tombolă. Șj a- 
tunci. ne-am adresat orga
nizatorilor.

lllBISOIIIilIliIlllliaillii

Tir cu arcu’

Sportivul Aurel
Recent, la Plovdiv, R.P. 

Bulgaria a avut loc con
cursul internațional indi
vidual de tir cu arcul do
tat cu trofeul „Săgeata de 
aur". Au participat peste 
20 sportivi din U.R.S.S., 
Polonia, Bulgaria și Româ
nia. Reprezentantul nos
tru Aurel Urițescu, de Ia

gîndul la perspectivă
culos al elevei Cristina 
Bădulescu, care în baza 
unor rezultate valoroase 
în turneul de la Călimă- 
nești, precum și la cele 
din București și Hercula- 
ne a fost selecționată în 
lotul național de junioare 
11 al României, obținînd și 
notă principală de candi
dat de maestru. Remarca
bil a • fost si succesul lui 
Iosif Smida. care a cîști- 
gat în mod spectaculos 
trofeul „Hercules" rezer
vat jucătorilor de catego
ria 1 la openui de la Her- 
culane, obținînd totodată 
și nota principală de can
didat maestru Pe linia 
saltului calitativ s-au îns
cris și a'.ți jucători: Ba- 
baș Csaba care a cîștigat 
openui de la Sibiu și o- 
dată cu acesta titlul de 
candidat de maestru, in 
timp ce Alexandru Teglas 
a obținut cea de-a doua 
notă și titlul de maestru 
al sportului. Nu putem tre
ce peste acest capitol, fă

De la tovarășul Vasile 
Chirculescu, președintele 
Comitetului municipal 
pentru cultură și educație 
socialistă aflăm că orga
nizatorii (???) nu au a- 
nunțat Comitetul despre o 
eventuală participare Ia 
această acțiune care pre
supunea totuși o colabo
rare cu factorii din do
meniul culturii. Cit despre 
afișe, și antetul respectiv. 
Comitetul nu a știut nimic! 
E ceva, să apari pe un 
afiș și în program, fără 
să Știi nimic! împărtășim 
mîhniirea interlocutorului 
nostru! Cine și-a permis 
să facă ung ca asta? In
tr-adevăr, există o „Lună 
a culturii și sportului" ca
re a avut loc în primăva
ră. Este adevărat că în 
19 iulie va avea loc o zi 
a culturii și sportului or
ganizată de C.M.E.F.S. și 
Comitetul municipal pen
tru cultură șî educație 
socialistă, dar acțiunea din 
12 iulie pare să fie o... 
făcătură. Normal ar fi 
fost ca tragerea la sorți a 
numerelor de tombolă să 
se facă în public, pe sta
dion unde s-au desfășu
rat trei meciuri de fotbal: 
ora 11, Minerul Paroșeni 
— Victoria Călan; ora 15; 
Minerul Lupeni — Minerul 
Ghelar; ora 17 Jiul Petro
șani cu noii veniți pentru 
selecționare, deci a fost, 
de fapt, o zi a fotbalului.

Dar, tragerea nu se știe 
cînd, unde și cum a avut 
Ioc. Cum pot fi anunțați 
cîștigătorii ? In ce ca
dru?

Așteptăm o expli'cațîe 
exactă a celor semnalate. 
Mai așteptăm să aflăm 
numerele cîștigătoare la 
tombolă. Dacă se poate, 
și numele cîștigătorilor. 
Mulțumim anticipat!

Bujor MIRCESCU

iiimiiiiiniiiiiniiiiiinll

Urițescu confirmă
Asociația sportivă „Mine
rul" Aninoasa a avut o 
comportare bună, ocupînd 
în final locul VI cu 1162 
puncte la simplu FITA'.

Rezultatul obțflnut îl 
menține în lotul național 
de seniori, urmînd să fa
că în curînd o deplasare 
în R.D.G.

ră a aminti de un auten
tic talent șahist, eleva Ja
na Dalidis de la Școala 
generală nr. 4 din Petro
șani, de numai 10 ani, este 
cîștigătoare a fazei jude
țene a campionatului de 
copii și calificată pentru 
finala pe țară. Este rezul
tatul bazat pe talent și 
perseverentă, în. care un 
rol important îl are pasiu
nea jucătorului Iosif Smi
da care se ocupă de pre
gătirea ei în calitate de 
instructor.

Dacă eforturile depuse 
în vederea organizării u- 
nui centru de copii Ia 
retro.șani au rămas fără 
rezultat, considerăm că 
încă nu este prea tîrziu 
pentau reluarea demer
surilor necesare ca aceas
tă prețioasă inițiativă să 
devină realitate.

Mircea BOTEZ, 
președinte al Comisiei 

municipale de șah 
Petro . ani
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Noi întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe al țării noastre

ROMA 13 (Agerpres). — 
Tovarășul ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, s-a intilnit cu 
președintele Camerei Depu
taților a parlamentului 
talian, Nildc Jotti.

Ministrul afacerilor 
terne al țării noastre 
întîinit, de asemenea.
Emilio Colombo, ministrul

i-

ex_ 
s-a 
cu

de externe al Italiei.
In cadrul convorbirii, s-a 

subliniat cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a relațiilor 
tradiționale de prietenie și 
colaborare, pe multiple pla
nuri între cele două țări, 
în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, ex- 
primîndu-se de ambele păr
ți dorința de a le dezvolta 
și diversifica în toate do
meniile. punîndu-se ac-

centul pe intensificarea co
operării economice.

De asemenea, au fost a- 
bordate probleme interna
ționale actuale.

Ministrul de externe al 
României a avut, totoda
tă, o întîlnire cu Giulio 
Andreotti, fost prim-mjinis- 
tru, președintele Comisiei 
de politică externă a Ca
merei Deputaților a Parla
mentului italian.

BUDAPESTA 13 (Ager
pres). Ungaria și Siria au 
subliniat necesitatea conti
nuării eforturilor în vede
rea instaurării unei ordini 
economice internaționale 
bazate pe egalitate deplină 
în drepturi și au condam
nat intensificarea 
înarmărilor, 
fățiș 
ale

cursei 
amestecul 

în treburile interne 
altor popoare și es-

caladarea prezenței milita
re americane
Mijlociu, 
fului și 
Indian se 
comunicatul dat publicită
ții la încheierea vizitei in 
Ungaria a delegației parti
dului Baas Arab Socialist 
din Siria, condusă de Ab- 
dellah Al-Ahmar, secretar 
general adjunct al partidu
lui.

în (Orientul 
zona Gol- 
Oceanul 
— arată in

FILME
3ȘANI 7 No-

Șansa; Repu- 
i.O.S. Titanic;

Pe urmeie ti-
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Realități social-economice
din tări’e în curs de dezvoltare

9 Adîncirea colaborării și solidarității dintre P.C.R. și P.C.I. in 
iolosul cauzei socialismului, al păcii și înțelegerii

ROMA 13 (Agerpres). —
Tovarășul Ștefan 
membru supleant 
miletului Politic 
al C.C. al P.C.R.,

Andrei, 
al Co- 

Executiv 
ministrul

afacerilor externe, a avut 
o întîlnire cu tovarășul 
Giorgio Napolitano, mem
bru al Direcțiunii Partidu-

Iui Comunsit Italian și al 
Secretariatului C.C.

. P.C.I. și cu Rodolfo
chini, membru al comisiei 
centrale de control, adjunc
tul șefului secției pentru 
probleme internaționale a 
C.C. al P.C.I.

Au fost relevate raportu-

al
Me

rile bune dintre cele două 
partide, întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, re- 
levîndu-se dorința de a a- 
dînci colaborarea și solida
ritatea dintre P.C.R. și 
P.C.I. în folosul țărilor si 
popoarelor noastre, al cau
zei socialismului, păcii și 
înțelegerii între popoare.

SUB ÎNGRIJIREA poe
tului Mihail Steriade, fost 
conferențiar la Universita
tea din Liege, și a Jeannei 
Vadervost-Buytaert, în e- 
ditura „Soveja” din Belgia 
a apărut o nouă plachetă 
de versuri, intitulată „Roe- 
meense poezie het wonder- 
bare zaad”. Placheta cu
prinde traduceri în limbile 
flamandă și franceză ale u- 
nor poezii reprezentative 
ale liricii lui Mihail Emi- 
nescu, Tudor Arghezi, Lu
cian Blaga și George Baco- 
via. In aceeași 
fost inserate și 
unor copii din 
tră.

IN CURSUL
exporturile japoneze de o- 
țel au scăzut cu 6 la sută, 
totalizînd 29,58 milioane to
ne — cel mai scăzut 
din ultimii șapte ani. 
ducerea considerabilă 
porturilor nipone de 
este atribuită de experti di
ficultăților economice cu 
care este confruntată eco
nomia statelor capitaliste 
dezvoltate, inclusiv cea 
poneză.

PLOILE abundente 
zute în ultimele zile pe 
treg teritoriul 
au ridicat la peste 
numărul sinistraților. 
viul Orinoco, cel mai 
din Venezuela, și-a 

din matcă Și a inundat com
plet 15 localități. In statele 
Darinas și Portuguese, a- 
pele învolburate au acope
rit practic toate culturile

plachetă au 
versuri ale 
tara noas-

acestui an,

nivel
Re- 

a ex.
otel

ia-

că- 
în- 

Venezuelei 
40 000 

Flu- 
mare 
ieșit

llîtor
de pe cele 161000 hectare 
însămînțate, iar numeroase 
șosele au fost avariate.

FRANȚA ȘI REPUBLI
CA CENTRAI RICANA 
au convenit să își bazeze 
relațiile bilaterale pe prin
cipiul respectării indepen
denței, arată comunica
tul comun dat publicității 
la Paris, la încheierea vi
zitei de lucru efectuate 
la Paris, de primul 
nistru centrafrican 
cisse Bozanga.

UN ÎNVĂȚĂTOR 
localitatea alpină fr 
ză Gap a 
patine cu 
de 220 kilometri. 
Vărs șî Monte Carlo, 
22 de ore, performanță ca
re constituie un nou re
cord în materie pe plan 
european. Traseul străbă
tut a cuprins și unele por
țiuni montane dificile, cu 
altitudini de ciirca 2 000 
metri. Precedentul record 
avea la bază o distanță de 
210 kilometri parcursă în 
22 de ore și 30 de 
te.

PREȘEDINTELE 
Iiafez Al-Assad, a 
o vizită la Tripoli, 
a avut convorbiri cu Mo- 
animer El Gedda fi, condu
cătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie din Jama- 
hiria Arabă Libiana Popu-

mi-
Nar-

din 
ance- 

parcurs pe 
rotile distanța 

dintre) 
în

minu-

Siriei, 
făcut 
unde

al- 
in-

un 
va 
cu 
a- 
de 
a-

Iară Socialistă, informea
ză agenția JANA. citată 
de France Presse.

RECENT, în Burundi, a 
fost inaugurată prima rută 
aeriană internă, care va 
asigura legătura directă 
intre capitala țării — Bu
jumbura — și orașul Gite- 
ga — al doilea ca mărime 
din Burundi. Autoritățile 
de resort au anunțat că, 
intr-un viitor apropiat, vor 
fi date in exploatare 
te cîteva linii aeriene 
terne.

IRAKUL a adoptat 
nou imn național, care 
fi intonat prima dată 
ocazia celei de-a XIII-a 
niversări a Revoluției 
la 17 iulie, a anunțat
genția irakiană de presă 
„I.N.A.". Textul noului 
imn a fost scris de poetul 
irakian Chafik Al-Kamali, 
partitura muzicală 
ținînd 
banez 
țional, 
miyeh

IN BELGIA continuă 
procesul de pauperizare a 
întreprinderilor mici 
mijlocii care nu sînt 
măsură să facă față con
curenței acerbe a mari
lor firme și monopoluri. 
Potrivit presei din Bruxel
les, numai în cursul lu
nii iunie au dat faliment 
400 de mici firme. In pri
mul semestru al acestui 
an, a fost înregistrat în 
Belgia falimentul a' 200 de 
întreprinderi mici și mij
locii.

apar- 
compoziitorului li- 

de renume interna- 
prof. Walid Goul-

și 
în

CIUDAD DE MEXICO 
13 (Agerpres). In scopul 
creșterii producției agrico
le, guvernul mexican a 
alocat, anul acesta. suma 
de 49 miliarde pesos (echi- 
valînd cu peste 2 miliarde 
dolari), destinată în princi
pal lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și irigații, 
precum și construirii de di
guri într-o zonă agricolă 
din statul Sinaloa, cuprin- 
zînd circa 220 000 hectare.

©
TUNIS 13 (Agerpres). — 

Societatea tunisiană ..In
dustria chimică din Gafsa” 
(ICG) va construi un con.- 
plex de îngrășăminte chi
mice. Complexul va fi for
mat dintr-o unitate de pro
ducere a triplusuperfosîa- 
ților, cu o capacitate de 
400 000 tone pe an; o fa
brică de acid fosforic — cu 
o capacitate de 500 tone pe 
zi ; o unitate de fabricare 
a acidului sulfuric de 1500 
tone pe zi.

©
ISLAMABAD 13 (Ager

pres) — Pe lista mărfurilor 
principale piezentate la
export de Pakistan figu
rează, în ultimii ani. și
oi ezul, 
țări dispunind de < 
favorabile cultivării 
foarte bune rezultate a 
cestui produs alimentar so
licitat pe piața internațio
nală. După cum au făcut 
cunoscut oficialitățile de 
resort pakistaneze, cantita
tea de orez exportat 
crescut cu deosebire 
cursul ultimilor trei < 
In anul financiar 1980 
1981, Pakistanul a expor
tat în total 1,4 milioane to
ne de' orez, obtinîn.l veni
turi in valoare de peste 
700 000 milioane dolari.

©
JAKARTA 13 (Ager

pres). — Au început lucră
rile de construcție a auto
străzii Trans-Seran. în 
lungime de 60 km. Auto
strada care va lega partea 
de sud (Makariki) cu cea 
de nord (Sleman) a insulei

Seran din Indonezia 
prevede a fi terminată 
nă la sfîrșitul acestui 
Realizarea ei ridică

se 
pi
an, 

multe
probleme tehnice, deoarece 
este construită 
pi'nă nu demult 
mîna omului.
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Urbanizare prin migrare
„Cartierele moderne ale 

marilor orașe africane sînt 
asemenea unor insule pier
dute în oceanul de cocioabe 
jalnice”, . s-a relevat în 
cursul unui seminar consa
crat urbanizării în țările 
in curs de dezvoltare, ți
nut, recent, de UNICEF, în 
capitalele Mauritaniei și 
Senegalului. Comunicările 
prezentate la seminar au 
subliniat problemele eco
nomice, sociale și demogra
fice- pe care le ridică urba
nizarea haotica a marilor 
orașe din țările în curs de 
dezvoltare. In ultimii 30 de 
ani, o jumătate de miliard 
de locuitori din Asia, Afri
ca și America Latină s-au 
mutat la orașe. Ca urmare. 
40 la sută din populația 
urbană a țărilor în curs de 
dezvoltare provine din me
diul rural.

In cursul seminarului

s-au desprins cîteva cauze 
ale acestei migrări de la 
sat la oraș. In primul rînd, 
ele se referă la investițiile 
făcute în anii '60 în indus
trie, simbol al progresului 
tehnic. La oraș, veniturile

oraș doar a u-mutarea la
nui procent din populația 
rurală ar putea da naștere, 
în anii care vin, la 
orașe de proporțiile 
cutiei (10 milioane 
tori).

Notă

sînt de 2—4 ori mai mare 
decît la sat. dar visul unui 
loc de muncă permanent în 
industrie sau în construcții 
nu s-a împlinit pentru ma
joritatea celor nou orășeni
zați. De aceea, de exemplu, 
4 din 5 bărbați din cartie
rele sărace ale capitalei 
Mexicului sînt șomeri.

Urbaniștii susțin că. la 
actuala populație a lumii 
(de 4,4 miliarde locuitori),

cinci
Cal- 

locui-
*

Ea seminarul UNICEF 
s-a relevat că problemele 
ce confruntă astăzi orașele- 
gigant nu vor dispărea atît 
de repede. Lupta cu urba
nizarea 
orașe, 
trebuie 
direcții 
specificul regiunii respecti
ve. De pildă, pentru 
pune capăt migrării 
lației din anumite

haotică a marilor 
susțin specialiștii, 
dusă pe mai multe 
și în funcție de

a se 
popu- 
orașe

9,00
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anului trecut in a- 
țară s-au creat 
noi locurj de muncă, 
cu 17 000 mai multe

17,10

de Pakistan
i ultimii ani.
agricultura acestei 

condiții
l cu

a-

13 (Ager
pres) — Daniel Ortega 
avedra, coordonator 
Juntei Guvernului de 
construcție Națională
Nicaragua, a anunțat că în 
cursul 
ceastă 
112 000 
adică
decît se prevăzuse în pro
gramul de dezvoltare eco
nomică pe 1980.

©
DELIII 13 (Agerpres) — 

întreprinderea de stat in
diană .,Gujarat Internatio
nals Investment Corpora
tion” construiește o fabri
că de ciment cu o produc
ție anuală de un milion 
tone, o uzină de fontă 
400 000 de tone pe an, 
fabrică de aluminiu 
300 000 tone pe an și o 
brică de țevi de oțel 
sudură cu
50 000 tone pe an.

17,55

18,20
18,50
19,00
19.25

19.15

a 
în 

ani.

africane este suficient să 
se ia măsuri contra secetei 
și a extinderii deșertului.

Populația săracă urbani
zată este tot mai numeroa
să și pe continentele lati- 
no-american și asiatic. La 
Bombay, de exemplu, popu
lația cocioabelor este de 
peste un milion iar la Li
ma — peste jumătate din 
populația orașului locuieș
te clandestin în zona în 
care sînt interzise construc
țiile. Asupra proprietarilor 
de cocioabe atîrnă 1 
pericolul evacuării: 
cînd, orașul modern 
parează porțiunile de 
mînt ocupate de aceștia. 
Dar el va continua încă 
mult timp să fie „înrămat” 
cu salba de cocioabe: înde
părtat cu cîțiva kilometri, 
săracul își improvizează 
din lemne și carton o nouă 
locuință.

mereu 
cres- 
aca- 

! pă-

20,05
de 
de 

o 
de 
fa-

fără 
o capacitate de
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TV
Teleșcoală.
Șoimii patriei.
Desene animate: 
Interpreți îndră
giți ai cîntecului 
popular.
Destinul unor mi
turi.
Film serial:
Ias“, reluarea 
pisodului 14. 
Evoluția vieții 
părnînt 
Telex. 
Telex.
Teleșcoală.
Matineu

canță:
Bim — 1 
neagră".
Clubul "Tineretu

lui.
Munca politieo- 

educativă.
Muzică franceză. 

1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
nornică.
Omul și sănăta- ș 
tea. Prevenirea 
unor bol; digesti
ve: gastrita, ul
cerul. colita
Reportai TV : 
„Două zile și do
uă nopți".
Teatru TV: „Fe- 
dra“ de Racine. 
Telejurnal.
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Petroșani
ÎNCADREAZĂ TEMPORAR

colaboratori la depozitele de ambalaje 
din Petroșani și Lupeni. Se pot încadra ti
neri și pensionari.

Retribuirea se face cu tarif pe bucată 
Relații la telefon 43541 și sediul între

prinderii I C.R.A. Petroșani din strada Re 
publicii nr. 90.

Mica publicitate
V1ND nutrii femele ges- 

tante și masculi pentru 
reproducție, culori diferi
te. Jurca — Deva, telefon 
11604. (655)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sova- 
go Maria, eliberată 
I.U.M. Petroșani. Se 
clară nulă.

PIERDUT 
parcurs seria Tc 302967 e- 
liberată de I.U.J.I.C, Cra-

ANUNȚ DE

foaie

de 
de-

de

iova pe numele Căldărar
Vasile. Se 
(657)

PIERDUT 
serviciu pc 
tă Dumitru, 
I..RI.U.M. 1 
declară nulă. (658)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bă- 
leanu Silviu, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nulă. (652)
FAMILIE

declară nulă.

’ legitimație de 
numele .*51111- 

, eliberată de 
Petroșani. Sq

ÎNDURERAȚI, soții Aritina Skolnik, fiii Puiu și 
Tăvi, nurorile și nepoții aduc mulțumiri celor care 
prin prezență, flori și telegrame au fost alături de 
noi la greaua încercare pricinuită de dispariția în 
data de 27 iunie 1981 după o grea suferință a celui 
care a fost soț, tată Și bunic

ANTON SKOLNIK

exemplu de dăruire, iubire și sacrificiu pe care-1 vom 
plînge și regreta tot restul vieții, (659)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Republicii nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL) Tipografia Petroșani, sti. Republicii nr. G74


