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TRIMESTRUL IV
• ETAPA DE Vilii- PENTRU ÎNDEPLINIREA CU^ 

BUNE RE/ITTATE A SARCINILOR ANUALE
3 REPETIȚIF GENERALA ÎN VEDEREA DEMA

RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982
Materializarea acestor idei consti

tuie in etapa actuală pentru colecti
vele dm economia Văii Jiului, preo
cupări prioritare. Publicăm in acest 
cadru un ciclu de materiale care a-

nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tebnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

AZI, I.M, DILJA
AUREL MARHAN, inginerul șef al întreprinderii :

Zde de mobilizare intensă 
pentru realizarea sarcinilor

în luna decembrie
Analizele efectuate în 

luna decembrie de condu
cerea colectivă a intreprin- 
derii ne-au condus la con
cluzia că putem realiza, cu 
un plus de mobilizare a 
forțelor umane ale colecti
vului, sarcinile lunii decem
brie. Acționăm în acest 
sens, deși la jumățatea lu
nii înregistram un minus 
corespunzător planului pe o 
zi. Ceea ce ne frinează in 
realizarea ritmică a preve
derilor la producția fizică 
de cărbune este lipsa de 
efective — un minus de 190 
posturi pe zi față de pla
nul scriptic al forței de 
muncă. Altfel, nivelul de 
îndeplinire al principalilor 
indicatori evidențiază o ac
tivitate bună de la începu
tul anului : productivitatea

fizică a muncii pe mină 
este realizată in proporție 
de 101,3 la sută, iar în 
cărbune de 102 Io sută. Pe 
seama reducerii cheltuieli
lor materiale - am consu
mat doar 91,1 la sută din 
cele planificate pentru fie
care 1 000 lei producție 
marfă — inregistrăm nivele 
superioare prevederilor la 
indicatorii financiari. De
sigur, ca erect al efortu
rilor indreplate spre mai 
buna organizare a muncii, 
□ I intensificării măsurilor 
politico-educative în vede
rea creșterii răspunderii oa
menilor, a comuniștilor în
deosebi, față de realizarea 
propriilor sarcini, trimestrul 
IV și luna decembrie con
stituie o etapă de reali
zări superioare trimestrelor

precedente. Astfel, realiză
rile zilnice din această 
lună sint cu cca~ 100 de 
tone de cărbune mai mari 
decit media obținută in 
lunile precedente, iar față 
de prima jumătate a anu,- 
lui — luînd luna iunie ca 
tei men de comparație — cu 
200 de tone pe zi. A spo
rit, totodată, numărul bri
găzilor care își realizează 
și depășesc sarcinile pro
prii, dovedindu-ne astfel că, 
in pofida lipsei de efec
tive, mai dispurșem de re
zerve pentru creșterea pro
ducției prin îmbunătățirea 
organizării producției și, 
mai ales, prin întărirea dis
ciplinei tehnologice și a 
muncii.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Una dintre brigăzile 
de frunte ale sectorului 
II! de ia mina Dilja, 
este cea condusă de 
Valerian Maxim In 
imagine brigadierul îm
preună cu ortacii Tincă 
Gh., Vasile Ghiorțu, 
Coste! Crăciun, Rusu 
Dumitru, într-un dialog 
fertil, înainte dc înce
perea sutu’ui.

Foto: Șt. NEMECSEK

Sector I 
al I. M. Uricanl

Cu 6 500 tone de cărbune cocsificabil extrase 
peste prevederile de pian de la începutul anului, 
colectivul sectorului I al I. M. Uricani a îndeplinit, 
cel dinții pe întreprindere, sarcinile anuale la pro
ducția fizică. Productivitatea muncii pe sector și 
randamentele în abataje sînt, de asemenea, depă
șite, ca urinare a unor acțiuni eficiente de orga
nizare a muncii în care un rol important a revenit 
șefului dc sector Vasile Matei, maiștrilor ștefan 
Epure și Vaier Pavelesc Realizări de prestigiu în 
muncă au obținut brigăzile conduse de Constantin 
Sorescu, Aurel Șoșoi și Iosif Roca, situate pe pri
mele locuri ale întrecerii pentru realizarea zilnică 
a planului.

Însorită zi de iarnă

Sectorul Xl-învestiții 
al I.M. Petrîla

Acționînd energie pentru punerea în funcțiune 
înainte de termen a unor obiective de mare însem
nătate pentru viitorul minei, între care deschiderea 
orizontului — 50 m, blocul II, galeria de legătură, 
la orizontul 0, cu puțul orb nr. 13, direcționala in 
culcușul stratului 3, orizontul 150 . etc., colectivul 
sectorului XI — investiții al I. M Petrii», șef 
sector Nicolae Zecheru, a îndeplinit sarcinile anu
ale. Producția valorică de investiții a fost depășita 
cu 9,2 la sută, productivitatea muncii planificată cu 
2,6 la sută, iar planul fizic de lucrări miniere cu 
70 iîil. Realizările de prestigiu obținute își au 
temelie în munca și dăruirea brigăzilor de mineri 
conduse de Vasile Pavel, Constantin Borș, Francisc 
Barabaș și Ilie Graure, a echipelor de electro-lăcă- 
tuși conduse de Francisc Tiriung, loan Buzaș, Eu
gen Toth și Iosif Szilagi. (T. SVOBODA).

Numai bunele intenții 
stocurilor

Tînărul colectiv al 
întreprinderii de confec
ții Vulcan a reușit să ri
dice necontenit prestigiul 
fabricii. Discuția avută 
cu directorul întreprinde
rii, ing. Vasile Chiriac, 
Constatările directe, ne-au 
edificat asupra ambiției 
și efortului oamenilor 
muncii de a-și onora sar
cinile de producție. Acti
vitatea ultimelor luni se 
concretizează în livrarea 
către partenerii externi a 
unei cantități sporite de 
produse, și aceasta tocmai 
datorită atenției cu care 
colectivul fabricii lucrea
ză pentru producția de 
export, ciștigîndu-și astfel 
un bun renume. Deci,

interes și calitate. Dar 
livrarea producției pentru 
piața internă suferă în 
condițiile cînd știm să 
facem calitate. în anul 
1980, întreprinderea de 
confecții s-a „trezit" cu 
mii de fuste stocate da
torită refuzului beneficia, 
rilor de a prelua marfa 
din cauza nerespectării 
clauzelor contractuale.

Un motiv al neîncadră- 
rii în termen îl reprezin
tă întirzierea la livrare 
a unor materii prime de 

zcătre furnizori. Pină aici 
s-ar părea că de vină 
sînt furnizorii de mate
rial și materie primg. 
Dar, la adunarea repre
zentanților oamenilor
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în lume ar fi 
fi liniște sufle- 

pe toate pa alele 
Ar fi o 

pentru 
adulții lu- 
peste toate 

porumbei 
pe

Dacă 
pace, ar 
tească 
și meridianele, 
veșnică copilărie 
toți copiii și... 
mii. Ar zbura 
acoperișurile 
albi, purtînd 
ghirlande împletite 
iubire de oameni.

ari i i 
din 
de 

pace, .de bine și frumos. 
Dacă...

Dar, ca 
junctura 
ne wată 
lucinantă 
mări fără 
întâmpla DACĂ 
opri ?

— Dacă cursa înarmă
rilor s-ar opri un 'singur 
minut, în lume ar exista 
4 000 tone lapte, 
tone cereale și 345 
carne mai mult.

24 de ore sînt 
de minute !
Dacă s-ar reduce 
totală pentru înar- 
cu un singur pro-

atmosferă, con- 
internațională 

o imagine ha- 
a unei înar- 
limită. Ce s-ar 

ea s-ar

5 000 
tone

în
1 440

însă

suma
mare 
cent numai, el ar fi su
ficient pentru a acoperi 
de două ori (!) suma 
cheltuită pentru cerceta
rea medicală sau hrăni- 
rea a 20 milioane de co
pii.

Opt milioane de copii 
mor anual de foame !

In lume să fi®
— Dacă aberanta cursă 

a înarmărilor s-ar opri 
TOTAL.

— în 25 de zile s-ar 
obține resrrsele financi
are pentru asigurarea a- 
pci potabile și instalațiile 
sanitare ad erate 
toată umanitatea.

25 000 per.4 •■■■ne 
în fiecare an din 
lipsei de apă potabilă !

— in 21 de zile s-ar 
combate flagelul foamei, 
asigurîndu-se hrană pen
tru toată omenirea.

Anual 25 de milioane 
de ființe umane sînt u- 
cise de f s-mete !

— în 20 de zile s ar 
realiza alfabetizarea to
tală.

în lume există 8(50 de 
milioane de anaifabeți ! 

-100 milioane de copii nu 
au școli la dispoziție '

Balanța tristului ade
văr indică un dezechi
libru dezolant și dureros. 
Un dezechilibru între 
necesitățile reale ale o- 
meni i; și acras-ă de- 
menfiaă ci<- :i c înarmă
rilor Copulația Terrei 
știe însă că w paUa dis
pare dacă...

De 4,5 miliarde de ori 
dacă...
loan Alexandru TATAR

pentru

mor 
cauza

nu asigura desfacerea 
de fuste

muncii din luna octom
brie a.c. cînd s-au apro
bat sarcinile de plan 
pentru anul 1982, una 
din măsurile organului 
colectiv de conducere, 
era tocmai lichidarea a- 
cestor stocuri de materi
ale finite (fuste) care nu 
aveau asigurată piața de 
desfacere. Erau de fapt, 
niște bani stocați în ma
gazie în care se investise 
materie primă, energie și 
muncă. La intervenția 
promptă a directorului în
treprinderii, cu justifica
tul concurs al centralei 
se găsește totuși un be
neficiar, 1. C. R. T. I.

Constanța, dispus să pri
mească 1 000 de fuste.

Directorul cu aprovizi
onarea și desfacerea, Mir
cea Negru primește sar
cina să se ocup ■ de ex
pedierea lotului de fuste 
cu respectarea observați
ilor făcute de beneficiar 
— reactualizarea anului 
de fabricație pe etichete. 
1981. Dar și acest lot 
este refuzat. De ce? Toc
mai prin n .'respectarea 
observației de mai sus pe 
< are o făcuse I. C. R. T. I. 
Constanța. Consecința ? 
Alți oameni puși pe dru
muri pînă la Constanta,

Teodor ARVINTE

/Continuare in pug. a 2-a)
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Factor dinamizator al sporirii eficienței
In lumina documentelor 

Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.. a plenarei din no
iembrie și a sarcinilor iz- 
vorite din cuvintările, se- 
cretaiului generol al parti
dului, m vederea mobilizării 
tuturo' oamenilor muncii 
pentru realizarea sarcinilor 
de producție, ale educării 
și formării oamenilor muncii 
din Valeo Jiului, s-a desfă
șurat in Valea Jiului, la 
nivel de orașe. Concursul 
propagandei vizuale.

Sub egida Consiliilor oră
șenești de educație politică 
și cultură socialistă in zi
lele de 10, 11 și 14 decem
brie in orașele Lupeni, U- 
ricani. Vulcan și Petrila s-a 
desfășurat concursul propa
gandei vizuale unde au par
ticipat toate genurile ga
zetelor de perete ale orga
nizațiilor de partid, U.T.C., 
sindicat, consiliilor oameni
lor muncii și pionieri. Cu 
acest prilej s-a scos în e- 
vidență faptul că propa
ganda vizuală din cadrul 
orașelor, întreprinderilor și 
instituțiilor din Valeo Jiului 
constituie un mijloc eficient 
al comitetelor de partid și 
birourilor organizațiilor de 
bată in vederea mobiliză
rii oamenilor muncii la în
deplinirea sarcinilor econo
mice. Io educarea lor in

spiritul eticii și echității so
cialiste. In cadrul expoziți
ilor orășenești s-a scos in 
evidență faptul că lozincile, 
panourile, graficele de la 
intrarea in unități sau din 
secții, conțin chemări, în
demnuri, calcule economice, 
comparații axate pe sarci
nile și preocupările pe care 
le au comitetele de partid 
în ceea ce privește îndepli-

listă pe acest an. Semni
ficativ de consemnat este 
faptul că în fiecare între
prindere există o mai mare 
preocupare pentru asigura
rea unei problematici diver
se. izvorită din viața colec
tivelor de oameni ai mun
cii, existind operativitate în 
împrospătarea propagandei 
vizuale, schimbarea ediți
ilor la gazetele de perete,

■ ■■■■•■■■■■■■•■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(■(mugi

Propaganda vizuală
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■citiggini

nirea integrală a sarcinilor 
de plan, aplicarea inițiati
velor muncitorești, precum- 
și combaterea absențelor 
nemotivate, comportamentul 
în familie și societate al 
tuturor oamenilor muncii.

In acest an a existat la 
întreprinderile miniere cit 
și la celelalte unități eco
nomice o mai mare recep
tivitate cu privire la opera
tivitatea cu care s-a acțio
nat pe linia popularizării 
evenimentelor politice ce au 
avut loc. De asemenea, 
propaganda vizuală a fost 
receptivă la popularizarea 
și cunooșterea de către 
colectivele de oameni ai 
muncii a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socia-

îmbunătățirea graficii, a 
conținutului articolelor cit 
și lărgirea colectivelor re
dacționale cu oameni din 
cadrul secțiilor și al sectoa
relor.

In cadrul consfătuirilor o- 
rășenești s-au scos în evi
dență preocupările ce le 
au comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de 
bază pe linia imbunătățirii 
conținutului propagandei 
vizuale de la locurile de 
muncă, in sălile de apel 
ale întreprinderilor miniere, 
la punctele de informare și 
documentare, pe arterele 
principale ale orașelor, la 
cluburile muncitorești, în 
unitățile comerciale, invăță- 
mint și sănătate. Fiind a-

GHEATA DE PE TROTUARE
E PERICULOASA. S-O ÎNDEPĂRTĂM !

Gheața prezentă pe trotuare și „mascată” în 
unele zțle de straturile subțiri de zăpadă căzută in 
cursul nopților este deose bit de periculoasă. Numai 
in cursul săptămînii trecute s-au înregistrat 76 de 
cazuri de alunecări cu urinări grave. Pentru înde
părtarea pericolelor pe . care gheața le implică, mai 
ales pentru cetățenii în virstă, trebuie să se acțio
neze cu mai multă hotărîre.

Așa cum precizează Hotărîrea nr. 2/1981 a Con
siliului popular județean Hunedoara „neîndepărta- 
rea gheții sau zăpezii de pe trotuare” constituie con
travenții și se sancționează cu amendă de la 200 
la 300 lei. Fiecare trebuie să înlăture zăpada ori 
gheața de pe porțiunea de trotuar ce-i aparține, 
ori de cîte ori este nevoie.

Conducători de instituții și întreprinderi, res
ponsabili de magazine, lucrători de la sectoarele de 

I gospodărie comunală, cetățeni, acționați cu mai 
i multă hotărîre pentru mai buna întreținere a căilor 
i de circulație pietonală I

Numai bunele intenții 
nu asigură desfacerea 

stocurilor de fuste

NOTA S.O.S. — 
magazin la apă

Unitatea 131 — Alimen
tara, strada Republicii. 
Datorită proiectării fără 
imaginație a terasamentu. 
lui din fața clădirii, de 
cîte ori sînt precipitații, 
magazinul este efectiv i- 
n un dat. O jumătate de oră 
după deschidere, persona
lul unității evacuează cu 
spor (?!) apa. Responsabila 
Mariana Sasu ne infor
mează că în luna octom
brie a înaintat un referat 
la I.C.S.A. și A.P. dar...

„Cotele apelor” de la u- 
nitatea 131 sînt cunoscute 
de însuși directorul 
E. G. C. L. Petroșani, clien
tul magazinului, însă, se 
vede treaba că promisiu
nile dînsului nu pot rezol
va nimic. Probabil după a- 
cest S.O.S. vom putea con
semna ; „Magazinul 131 — 
zero centimetri, staționea
ză !“. Bujor M1RCESCU

(Urmare din pag. 1)

ceea ce de fapt se pu
tea realiza la întreprin
dere. Și pe banii cui ? Ai 
întreprinderii I Și cineva 
suportă consecințele ne
glijenței, ale superficiali
tății in muncă? Cei care 
aveau sarcina să expe
dieze lotul ne afirmă : 
„Nu știu de expedierea 
acestui lot de fuste, dar 
s-a știut că toate loturile 
care pleacă trebuie să 
aibă .lata fabricației anul 
1981. Dar dacă directorul 
comercial a dat ordin...” 
(Marmela Roșea, merceo
log). Aceeași afirmație o 
face și tovarășa Rozalia 
Petruț : „Am primit or
din să nu schimbăm ni

mic pentru că s-a vorbit 
cu cei de la 1. C. R. T. I. 
Constanța. Normal, ar fi 
trebuit să fie etichetate, 
cu anul fabricației 1981”.

lată că necazurile nu 
se opresc aici. La' între
prindere nu erau nici e- 
tichete. Ele trebuiau a- 
duse... de la Deva. Cert 
este că livrarea produse
lor suferă și asta din 
cauza compartimentului 
comercial. Se cer măsuri 
eficiente pentru a lichida 
stocurile anului 1980. 
Punerea in circuitul valo
rilor materiale și finan
ciare a produselor blocate 
care stau in magazie din 
diferite motive, este o 
sarcină pentru întregul 
colectiv.

economice
devărate instrumente de e- 
ducare o oamenilor, de 
combatere a neajunsurilor, 
gazetele satirice de la în
treprinderile miniere Lu
peni, Uricani, Aninoasa și 
Petrila și-au dovedit efici
ența. Acestea combat cu 
curaj întîrzierile și absen
țele nemotivate, comporta
mentul in familie și in ca
drul formațiilor de lucru.

Se poate evidenția modul 
în care s-au ocupat de re
zolvarea multiplelor proble
me din școli gazetele „Se
mafor" de la 
rale nr. 4, 1, 
can, nr. 6, 1 
nr. 3, 1, 6 ș 
Casa de copi

Bilanțul făcut cu prile
jul concursului propagandei 
vizuale și al consfătuirilor 
orășenești au scos în evi
dență faptul că în acest 
an gazetele de perete s-au 
afirmat ca o forță de con
vingere și influențare asu
pra tuturor formelor mun
cii politice folosite de că
tre organele și organiza
țiile de partid.

școlile gene- 
5 și 6 Vul- 
și 2 Petrila, 
2 Lupeni și 
Uri câni.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid
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Elevi ai Liceului in
dustrial din Petroșani 
in biblioteca școlii.

Zile de mobilizare intensă
(Urmare din pag. I)

Stabilireo în detaliu a 
sarcinilor și măsurilor nece
sare pentru 1982 - discu
tarea și aprobarea prelimi
narului de producție a re
prezentat in acest cadru 
cea mai temeinică analiză 
— ne dă posibilitatea să a- 
preciem că sînt create con
dițiile de bază pentru rea
lizarea prevederilor în tot 
cursul anului. Capacitățile 
productive aflate in funcți
une de pe acum asigură a- 
ceastă cerință. Se vor 
pune in exploatare totoda
tă, eșalonat in primele trei 
trimestre, rezervele de căr
bune deocamdată imobili
zate în blocul II. Caracteris
tic celor trei abataje pro
gramate să intre aici în 
funcțiune este productivita
tea muncii superioară me
diei pe care o realizăm in 
celelalte zone, ca și pon
derea sporită a producției 
pe fiecare abataj în parte. 
Ne vom concentra in viitor 
activitatea in această zonă, 
ținută deocamdată in re
zervă, pe măsură ce ies 
din funcție o parte din ca
pacitățile de mai mic ran
dament in care lucrăm și 
care trebuie lichidate. A- 
ceasta înseamnă că orga- 
nizîndu-ne mai bine munca, 
asigurînd brigăzilor condiții 
materiale, vom putea com
pensa o parte din forța de 
muncă obținind un spor 
mediu de circa 5 la sută 
la productivitatea muncii. 
Problema forței de muncă 
rămîne însă. în continuare,

ovînd în vedere că trebuie 
să creștem producția in 
1982 față de realizările a- 
cestui an cu 70 000 de 
tone. Condiția de bază ca 
să stabilizăm necesarul de 
efective este să le putem 
acorda spații de locuit, do
meniu în care solicităm și 
pe această cale sprijinul 
factorilor locali.

Trebuie spus că, in ul
timo perioadă îndeosebi, Io 
mină au fost intensificate 
acțiunile politico-educative 
menite să întărească disci
plina. să sporească respon
sabilitatea oamenilor - 
muncitori, maiștri, cadre 
tehnico-inginerești — in re
alizarea sarcinilor proprii. 
A crescut numărul brigăzi
lor care își Îndeplinesc pla
nurile lunare. Prin ,,sfatul 
omeniei" de exemplu, se 
poartă continuu un dialog- 
între factorii de decizie la 
nivel de mină și sectoare, 
intre membrii comitetului 
de partid și birourilor orga
nizațiilor de partid cu tei 
care au abateri de Io dis
ciplină, absentează nemoti
vat. Prin munca intensă de 
la om la om reușim să 
menținem o stare discipli
nară apropiată de nivelul 
exigentelor. Comuniștii
cheamă prin exemplul lor 
propriu, mobilizează între
gul colectiv la îndeplinirea 
sarcinilor, ceea ce, acum, 
la fine de an, contează 
foarte mult ca să ne înde
plinim sarcinile lunii de
cembrie și să demarăm cu 
dreptul in realizarea planu
lui sporit pe anul viitor.'

Foto: Șt NEMECSEK

„Steagul Roșu“ a criticat, organele vizate răspund
Măsuri și atitudini — sperăm — eficiente

In urma anchetei „Ce 
înseamnă imobilizarea a 
4 vagoane timp de peste 
75 de zile”, publicat în 
ziarul nostru din 30 oc
tombrie 1981. am primit 
răspuns din partea comi
tetului orășenesc de 
partid Lupeni. In răs
puns. se arată că 
„au fost luate măsurile 
necesare de către condu
cerea 1. F. A. Vîscoza Lu
peni, și aceste vagoane 
au fost descărcate. ...Re
feritor la locațiile solici
tate pentru luna septem
brie, acestea au fost ana
lizate de I. F. A. Vîscoza 
cu Preparația’ Lupeni și

a rezultat că întrucît 
Preparația Lupeni nu a 
executat manevrele de 
punere la front în cele 
90 de minute prevăzute 
în contract (manevrele au 
fost executate cu întîrzi- 
eri de pînâ la 24 de ore) 
— nu se vor achita”. Deci, 
nu plătește Vîscoza, dar 
plătește... Preparația 1

1. F. A. Vîscoza a luat 
următoarele măsuri pen
tru evitarea staționării 
vagoanelor : au fost sis
tate periodic livrările la 
produsele care nu au fost 
descărcate în timp util 
(lignit, huilă, acid, uti
laje) ; a fost reparat și 
pus in funcțiune un în
cărcător frontal pentru

descărcatul lignitului, hu
ilei și a altor materiale 
in vrac ; s-au făcut în 
permanență intervenții la 
Preparația Lupeni pen
tru a se executa în timp 
util manevrele ; s-a asi
gurat descărcarea utilaje
lor din stația Lupeni ; s-a 
introdus retribuirea in 
acord la conducătorii 
auto care deservesc I.F.A. 
Vîscoza.

în continuare, în răs
puns se arată că „toate 
aceste măsuri precum și 
lipsurile ce s-au manifes
tat în descărcarea vagoa- 
nelor a^ fost prelucrate 
in ședința comună a Co
mitetului de partid și 
c.o.m. de la I. F. A. Vîs

coza din ziua de 27 no
iembrie 1980.

Dorim să vă mulțumim 
pentru sprijinul acordat 
prin, publicarea articolului 
menționat și vă asigurăm 
că Preparația Lupeni a 
reținut din acest articol 
necesitatea respectării 
contractului de manevra
re a vagonelor”.

Sperăm deci, în urma 
acestui răspuns, că Pre
parația și 1. F. A. Vîsco
za Lupeni sînt conștiente, 
atît de deficiențele reve
late in articolul mențio
nat, cit și de felul cum 
trebuie să acționeze în 
continuare.

I g REVELION IN CASA 
I NOUA. Oamenii muncii 
Idin Petrila beneficiază în 

aceste zile de încă 30 de 
apartamente noi, pe care

I constructorii le-au predat 
I lâ cheie. Este vorba de 

blocul 3. scările A. B și
* C. Așadar. încă 30 de fa- 

sărbători noap- 
ani în casă

INICÂ, 20 DE

CEMBRIE. la Palatul cul
tural din Lupeni a avut loc 
întîlnirea activelor pionie
rești cu. secretariatul Corni- 
tetului orășenesc P.C.R. 
sub genericul „Raportăm 
cu mîndrie partidului”, 
după «are a urmat trece
rea în revistă a obiceiuri
lor laice «upiinse în acțiu
nea „Colinda țării pentru 
minerii Văii Jiului”, la 
care au participat elevi de 
la școlile generale nr. 1, 
2, 3, 5, și 6.

■ INIȚIATIVA LAUDA. 
BILA. Administrația piețe

lor din Petroșani, a ame
najat o «cișmea în partea 
vestică a pieții. Odată cu 
aceasta cei care-și desfac 
mărfurile jn incinta pieții 
Vor putea oferi cumpără
torilor produse curate, în 
special gustoasele fructe 
consumate direct in piață.

B CALENDARE. Din
tre tradiționalele calenda
re de perele, cîteva au a- 
părut și pot fi „procurate 
de amatori. Unul dintre 
ele. editat de A.G.V.P.S. 
din Romania. într-o formă 
grafică agreabilă este și 

calendarul Vinătorului și 
pescarului sportiv. Se 
poate procura de la 
sediu) filialei Petroșani a 
A.GA'.P.S.

0 ASTĂZI, la ora 18, la 
Palatul cultural din Lu
peni, va fi prezentată pre
miera pieselor „Dactilogra
fa” și „Reîntîlnirea”, în 
cadrul stagiunii 1981—1982 
a Teatrului muncitoresc
Lupeni,

B CEAIUL CALD LA... 
ÎNĂLȚIME. Și duminică,

gazda noastră de la ca
bana Pasul Vîlcan a oferit 
un ceai cald tuturor schio
rilor care au umplut pîr- 
liile din împrejurimile 
cabanei. Din relatările ca
banierului reiese că au fost

măsurile necesare tantul peisaj de iarnă.luate
pentru ea amatorii de o
pîrtie bună să-și poată pe Rubrică realizată de
trece revelionul tot la... T. ARVINTE'
înălțime.

tam
B IN EXCURSIE. Un 

grup de elevi de la Liceul 
de malematică-fizică din

Petroșani a plecat,
tr-o excursie de trei zile.
Ei își vor petrece primele 
zile de vacanță în drumeție 
pînă la cabanele Aușelu și 
Lunca Florii. în reconfor-
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Dispute pasionante la popice
Arena de popice Jiul din Petrila, a găzduit în 

zilele de 19 și 20 decembrie tradiționala competiție 
de popice dedicată zilei de 30 Decembrie. Au parti
cipat 4 echipe de băieți și una de fete.

Prezența în competiție a componenților divizi
onarei A Jiul Petrila, a celor de la Constructorul 
minier Petroșani, Minerul Lupeni și Parîngul Lonea, 
cu alte cuvinte cam tot ceea ce avem mai bun la 
ora actuală în această ramură sportivă, a făcut 
ca majoritatea participanților să joace cu multă 
ambiție pentru clasarea echipei lor pe un loc cît 
mai onorabil. Sigur că echipa favorită nu putea fi 
alta decît divizionara A Jiul Petrila, dar ținîndu-se 
seama că proba de întrecere a fost cea de 100 bile 
mixte, aceasta putea da cîștig de cauză și unei alte 
echipe. Nu s-a întîmplat așa, dar nici mult nu a 
lipsit pentru că între locul întîi și doi, diferența 
a fost de numai 36 popice doborîte

Iată clasamentul final : 1. Jiul Petrila 2 433 p.d. ; 
2. Constructorul minier Petroșani 2 397 p.d. ; 3. Mi
nerul'Lupeni 2 217 p.d. Parîngul Lonea deși a to
talizat 2 402 p.d. nu a contat în clasament întrucît 
a utilizat doi jucători care nu-i aparțineau. La indi
vidual pe primul loc s-a situat tînărul Atila Șimon 
de la Constructorul minier care a doborît 441 po
pice, urmat de un alt coechipier, Traian Ivan, cu 
432 p.d. și Victor Miclea, Jiul Petrila, cu 428 p.d. 
Veteranul loan Micoroiu de la Parîngul Lonea a 
fost înregistrat cu 431 p.d.

Primelor trei echipe le-au fost acordate premii 
de către Consiliul municipal al sindicatelor.

După o absență destul de îndelungată, cu pri
lejul acestei competiții, și-a făcut reintrarea și tină- 
ra echipă feminină Vîscoza din Lupeni. După evo
luția destul de promițătoare, echipa antrenată de 
Iosif Lazăr poate să revină la ceea ce a fost 
cu ani in urmă, adică o echipă care să aibă pre
tenții la calificare. Am reținut buna comportare a 
jucătoarelor Cornelia Creștenoiu 376 p.d.. Margareta 
Kovacs 372 p.d. și Angela Albu cu 355 p.d.

Tenis de masă
Sala de antrenament a

Clubului sportiv școlar 
Petroșani a găzduit în
trecerile de tenis de 
masă la care au partici
pat jpcători de la asoci
ațiile sportive Hidromin, 
Clubul sportiv școlar și 
C.F.R., toate din Petro
șani. Avînd o comportare 
superioară partenerilor de

Sportivi merituoși 
în cantonamente

Pentru bunele rezultate 
obținute in întrecerile cam. 
pionatelor republicane din 
acest an, mai mulți spor-
tivi fruntași ai Văii Jiu
lui vor petrece vacanța de 
iarnă in cantonamentele 
organizate de federațiile 
de specialitate in perioada 
24 decembrie — 10 ianua
rie 1982. Astfel, atletul 
Teodor Havriliuc de la Jiul 
Petroșani se va afla în 
cantonament la Cinipulung 
Muscel, luptătorul Aron 
Cindea, de la C. S. Școlar 
Petroșani la București, iar 
Cristina Bădulescu de la 
Asociația sportivă Con
structorul minier Petroșani 
la Eforie Nord in cantona
mentul organizat de 
F. R Șah pentru cele mai 
bune 20 de junioare din 
țară. 

In mirificul peisaj de iarnă, unde se îmbină frumosul cu ulHul, pasiunea pentru schi își găsește 
din an in an tot mai mulți adepți, lăcind pirtie pe cărările nebătătorite ale munților.

întrecere. Marius Rozen- 
feld de la Clubul sportiv 
școlar a ocupat primul 
loc in clasamentul com
petiției. Pe locurile II și 
IU s-au clasat Dionisie 
Kiss (Hidromin) și Nico- 
lae Stoica (C. F. R. Pe
tri >.șani).

S. BALOI

Luptătorii din Petrila 
s-au comportat bine 

Urmează etapa 
superioară

Sala de sport Construc
torul din Hunedoara a găz
duit etapa a Ili-a a cam-
pionatului republican de 
lupte rezervat juniorilor 
mari. Au participat spor
tivii de la C. S. M. Reșița, 
Jiul Petrila și Constructo
rul Hunedoara.

Ocupind locul doi _pe 
totalul celor trei etape, 
luptătorii din Petrila s-au 
calificat pentru etapa inter- 
serii. competiție care va 
avea loc in prima parte a 
trimestrului 1 1932. După 
cum ne-a declarat antreno
rul Costică Marmaliyc, o 
frumoasă comportare în 
cadrul acestei întreceri au 
avut-o juniorii Valentin 
Rădoi (categ. 57 kg.). Tibe. 
riu Terlecszi (74 kg), Mi
hai Zoltan (90 kg) și Mi
cuț Muntean (+ 100 kg).

„Trofeul vacantei" 
la handbal

în sala de sport a Gru
pului școlar minier Petro
șani s-au desfășurat între
cerile de handbal dotate 

cu „trofeul vacanței". Au 
participat 5 echipe de fete 
și 3 de băieți reprezentînd 
Liceele industrial și chi
mic din Lupeni, grupul 
școlar, Liceul de matema- 
tică-fizică, Liceul econo
mic, toate din Petroșani 
(la fete), Grupul școlar mi
nier Lupeni, Liceul de 
matematică și Grupul șco
lar minier Petroșani (la 
băieți).

în urma unor întreceri 
viu disputate, primul loc 
atit la fete cît și la băieți 
a fost ocupat de formațiile 
Grupului școlar minier Pe
troșani. Locurile următoare 
au reveni Liceului de ma- 
tematică-fizică, Liceului 

industrial Lupeni, Liceului 
chimic Lupeni și Liceului 
economic Petroșani (la 
fete). Grupul școlar minier 
Lupeni și Liceul de mate- 
matică-fizică (la băieți).

Echipa HIDROMIN 

pe primul loc

Participînd pentru prima 
oară la etapa județeană a 
campionatului de calificare 
pentru divizia A la tenis, 
componenții tinerei Asoci
ații sportive HIDROMIN 
din Petroșani, au obținut 
primul loc în clasament și 
dreptul de a participa la 

I 'concursul de calificare 
I pentru campionatul repu

blican pe echipe seniori, 
ce se va desfășura în pe
rioada 9—12 ianuarie 1982 
in orașul Tg. Mureș.

„Cupa Decebal* 
la tir cu arcul

Ambianță reconfortantă 
și tonifiantă

Timp de trei zile, sala 
sporturilor din Deva, a găz
duit a doua ediție a „Cu
pei Decebal" la tir cu ar
cul. Competiția, organizată 
de C. J. E. F. S. Hunedoa
ra și Asociația sportivă 
Voința din Deva, s-a bucu
ra^ de participarea arcași
lor din Satu Mare, Ră
dăuți. Aninoasa și, respec
tiv, Voința și Electrica

Rezultate bune la C. S. Jiul, dar și 
lipsuri serioase în pregătirea, educarea 
și participarea la acțiunile sportive
în cadrul conferinței de 

dare de seamă și alegeri 
de la Clubul sportiv Jiul, 
referatul prezentat de to
varășul Anton Coșereanu 
a constituit o sinteză a 
muncii și rezultatelor ca
drelor tehnice și sportivi
lor, a membrilor consiliului 
clubului și a birourilor 
secțiilor pentru îndeplini
rea obiectivelor preconi
zate. • Analiza pe secții a 
scos în evidență faptul că 
în comparație cu obiecti
vele propuse și condițiile 
create s-ș» realizat totuși 
prea puțin. Cu excepția a 
două secții, baschet și na- 
vomodelism, rezultatele 
sînt nemulțumitoare.

Secția de baschet — doi 
ani vechime, activantă în 
cadrul campionatului divi
ziei „B“ tinere, deși deza
vantajată în pregătire și 
instruire, de condiții im
proprii, de faptul că nici 
nu are cu cine susține me
ciuri de verificare reușeș
te, an de an, comportări 
foarte bune. Secția de na- 
vomodelism — s-a arătat 
în darea de- seamă — este 
cea mai activă din cadrul 
clubului. Prin pasiunea și 
munca depusă de compo
nenții secției, a adunat 
zeci de trofee. Cele 35 lo
curi I, 23 locuri II, 24 lo
curi III la individual, cele 
9 locuri I, 5 locuri II și 
4 locuri III la echipe sau 
cele 11 recorduri republi
cane sînt, credem, cele 
mai edificatoare dovezi.

Alte două secții care 
funcționează în cadrul clu- 
buLui, atletismul și tenisul 
de cîmp, se confruntă cu 
condiții vitrege d& pregă
tire. Ca urmare, rezulta
tele sînt modeste. Doar 
atletismul s-a remarcat în 
perioada analizată, atleții 
clubului obținind 4 meda
lii de aur, devenind cam
pioni republicani.

în fine, secția a cărei 
activitate polarizează cel 
mai mult atenția tuturor

Deva. Sportivii din Aninoa
sa au obținut un meritat 
loc întîi prin Dorina Da
mian la junioare I și două 
locuri doi prin Vasile Bud 
la juniori 1 și loan Mihoci 
la juniori II. în clasa
mentul general pe echipe, 
arcașii Asociației sportive 
Minerul Aninoasa au ocu
pat locul II. 

iubitorilor de sport din 
Vale, este cea de fotbal. 
Analizînd evoluția echipei 
divizionare „A", Jiul, în 
perioada amintită — prin 
prisma realizării obiective
lor de loc și indicatorilor 
pe anii competiționali, s-a 
arătat că în general aceș
tia au fost realizați, dar în 
anumite perioade, echipa a 
avut evoluții nesatisfăcă
toare, ca rezultate, ca joc, 
cauzate de loturi modeste, 
fluctuații de antrenori, sau 
chiar ca stil de muncă al 
conducerii clubului și sec
ției de fotbal,

* mm* g gg*g g gg^i g gg^ g aagt g g

Alegeri 
în asociațiile 

sportive

în finalul analizei s-a a- 
rătat că în activitatea din 
majoritatea secțiilor o vină 
mare o au birourile sec
țiilor, conducerea clubului, 
care fie că nu a controlat 
cu competență activitatea 
desfășurată în cadrul clu
bului, fie că atunci cînd a 
fost nevoie, nu a luat mă
surile ce se impuneau.

în discuțiile care s-au 
purtat pe marginea dării 
de seamă s-a pus accentul 
pe o serie de probleme 
care cu siguranță vor sta 
in atenția noului consiliu 
de conducere al clubului, 
lată citeva idei : lipsa de 
disciplină tactică și de 
comportament la multe 

secții, lipsa capacității 
moral-selective a sportivi
lor (Aurel Suciu), reduce
rea an de an a numărului 
susținătorilor, dese mani
festări antisportive ale 
sportivilor (Ion Mischie), 
prea puține probe la a-

Sfîrșitul săptămînii care 
a trecut a fost prilenic 
pentru iubitorii seinului. 
Zăpada abundentă din ma
sivul Paring a atras, cum 
era și firesc, numeroși în
drăgostiți de munte. Mulți 
dintre ei au urcat incâ de 
simbătă după-amiazâ spre 

CRONICA MUNTELUI

crestele înzăpezite, așa că 
autobuzul de ora 16, pe 
itinerariul Piața Victoriei 

— Telescaun, a fost arhi
plin. Un amănunt nu lipsit 
de importanță. Ora de ple
care a autobuzului s-a res
pectat cu rigurozitate, iar 
personalul de la telescaun 
s-a aflat la datorie, așa că 
n-au fost probleme. La 
datorie au fost șoferul și 
personalul de la telescaun 
și duminică, cei de la te
lescaun de cu dimineață și 
pînă pe înnoptat. Așa da, 
felicitări !

Duminică a nins cît a 
fost ziulica de... lungă dar 
fără viscol, așa că s-a-.pu- 
tut schia pe săturate in
tr-un decor feeric. De la 
cabana I.E.F.S. au ieșit pe 
pirtie mai bine de cinci
zeci de tineri. Pe pîrtii se 
aflau și „ghioceii din Pa
ring", elevi din clasele 
miei de schi de la Clubul

tletism, la toate secțiile, 
formarea jucătorilor, a 
schimbului de mîine s-a 
neglijat (Ion Karpinecz); 
să se încheie contracte în
tre club și unitățile eco
nomice pentru ca, pe bază 
de cotizație lunară, baza 
sportivă nouă să poată fi 
folosită eficient (Victor Ne
gru) ; lipsesc condițiile de 
antrenament la toate sec
țiile, echipa de „speranțe" 
— așa cum evoluează nu 
își justifică denumirea, nu
mărul spectatorilor este în 
continuă descreștere (Eme- 
rik Farkas) ; terenurile de 
tenis s-au dezafectat și nu 
au fost făcute altele, deși 
era obligatoriu, nu există 
o sală pentru antrenament 
la tenis de cîmp (Constan
tin Popovici) ; baza mate
rială foarte săracă (loan 
Cavai) ; completarea lotu
lui de fotbal se face pe 
apucate, condițiile de pre
gătire sint adesea precare, 
lipsește colaborarea cu 
alte cluburi și secții din 
județ, indisciplina se ma
nifestă atît în teren cît 

și în afara lui (Gogu 
Tonca).

S-a exprimat în încheie
re ideea că în atenția nou
lui consiliu de conducere 
al clubului va trebui să 
stea in primul rînd găsi
rea mijloacelor care să 
înlăture toate aspectele ne
gative din activitatea clu
bului. Să se găsească me
tode care să dea eficiență 
muncii fiecărei secții din 
cadrul clubului „Jiul". Nu
mai astfel rezultatele din 
viitor vor așeza clubul pe 
locul ce i se cuvine în 
ierarhia sportului româ
nesc. în finalul conferin
ței au avut loc alegerile în 
cadrul cărora a fost ales 
noul președinte al clubului 
„Jiul" în persoana tovară
șului Aurel Slăbii.

loan Alexandru TATAR

sportiv școlar din Petro
șani, precum mulți, foarte 
mulți oameni ai muncii de 
profesii diferite dar care 
iși petrec cu regularitate 
fiecare sfîrșit de săptă- 
mină fortifieîndu-și orga
nismul schiind și respirînd 
aerul ozonat al înălțimilor.

Și încă un amănunt : două 
bâby-schilifturi au funcțio
nat duminică in permanen
ță'spre marea mulțumire a 
scluorilor.

Cum spuneam s-a schiat 
de dimineață și pînă către 
seară. Cei mai prevăzători 
au coborît cu telescaunul, 
iar unii pe jos. Unii mai 
temerari au coborit pe 
schiuri chiar și panta a- 
bruptă din apropierea sta
ției de plecare din aval a 
telescaunului. Temerarilor 
le facem o recomandare : 
există, e drept, zăpadă și 
pe această porțiune, dar 
grosimea ei nu este sufici
entă pentru a evita riscu
rile de accidentare prin 
lovirea cu schiurile a unor 
cioturi sau bolovani aflați 
in număr mare pe această 
porțiune. Deci atenție, 
schiori !

D. ,MOȚU
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Știri din țările socia’iste

Convorbiri intre viceprim-ministrul
guvernului român și ministrul

comerțului exterior al U.R.S.S.

Bezbateri parlamentare în Belga

MOSCOVA 21 (Ager
pres). — La 21 
au avut loc la 
convorbiri între 
Cornel Burtică,

decembrie 
Moscova 

tovarășul 
viceprim-

ministru al guvernului.
ministrul comerțului exte
rior și cooperării econo
mice internaționale, și to
varășul N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exte
rior al URSS. în cadrul
convorbirilor au fost exa
minate probleme ale dez
voltării în continuare a co
laborării economice și 
schimburilor comerciale 
româno-sovietice, în spiri
tul înțelegerilor convenite 
între tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev.

în aceeași zi a fost sem

nat, la Moscova, protoco
lul privind schimburile de 
mărfuri și plățile între 
România și URSS pe anul 
1982, care prevede lăr
girea în continuare a 
livrărilor. reciproce de 
mărfuri între cele două 
țări.

Totodată, tovarășii Cor
nel Burtică și N. S. I’a- 
tolicev au semnat conven
ția între guvernul Româ
niei și guvernul URSS 
privind colaborarea pentru 
menținerea nivelului de 
extracție a materiilor pri
me feroase în întreprinde
rile miniere din URSS, a 
livrării acestora în Româ
nia în cadrul acordului 
comercial și de plăți pe 
perioada 1981—1985.

Cea mai gravă recesiune

BRUXELLES 21 (Ager- 
pres). — Luni s-au înche
iat dezbaterile parlamen
tare pe marginea progra
mului noului guvern al 
Belgiei, format din repre
zentanți ai partidelor so- 
cial-crestin flamand si va
lon și liberal, condus de 
primul ministru Wilfried 
Martens. Programul a fost 
adoptat cu 114 voturi con
tra 89.

După cum relevă agen
ția Reuter, programul re- 

| prezintă rezultatul unui a- 
I cord intervenit între for

mațiunile politice mențio
nate cu privire la o serie 
de măsuri urgente desti
nate redresării economice 
a țării si reducerii șoma
jului. flagel a cărui raia 
a depășit zece la sută din 
totalul forței de muncă a 
Belgiei. Deputății socia
liști au votat împotriva a- 
cestui program, care pre

vede între altele, reduce
rea impozitelor aplicate in
dustriei în vederea stimu
lării producției, restricții 
asupra creșterii salariilor 
și reducerea drastică a 
cheltuielilor publice.

Primul ministru a decla
rat că va solicita parla
mentului prerogative spe
ciale, pentru o perioadă 
de 12 luni, care să-i per
mită să adopte măsuri ur
gente (fără a mai fi tre
cute prin parlament) în 
vederea soluționării pro
blemelor grave cu care es
te confruntată in prezent 
Belgia.

După votul în camera 
deputatilor. programul gu
vernamental va fi supus 
dezbaterii în Senat. Se aș
teaptă ca votul în camera 
superioară a parlamentului 
belgian să aibă loc marți.

MOSCOVA 21 (Agerpres) 
— La Așhabad, capitala 
R. S. S, Turkmene, funcți
onează centrala științifică 
și industrială „Soarele", 
care a pus la punct un 
complex pentru utilizarea 
energiei solare. Complexul 
se compune dintr-o insta
lație de desalinizare,« un 
cazan termic și o seră cu 
circuit închis pentru circu
lația apei calde.

în următorii cinci ani, 
in zonele de semideșert, 
unde este dezvoltat pășu- 
natul oilor, se vor construi 
sute de asemenea comple
xe, iar pînă în anul 2 000 
numărul lor va ajunge la o 
mie.

în Turkmenia, unde nu
mărul zilelor însorite este, 
în medie, de 240 p6 an, 
producția de energie elec
trică și de apă desalini-

LONDRA 21 (Agerpres). 
— într-un mesaj adresat 
Partidului Conservator, al 
cărui lider este, primul 
ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a ară
tat că în perioada de doi 
ani și jumătate care a tre
cut de la preluarea man
datului, economia țării a 
cunoscut cea mai gravă 
recesiune din ultimele cinci 
decenii, înregistrîndu-se, 
totodată, și un nivel al

șomajului fără precedent 
— 3 milioane de persoane 
aflîndu-se în căutare de 
locuri de muncă. Primul 
ministru a apreciat în 
context, că în actuala con
junctură „ar fi o eroare" 
pentru partidul și guvernul 
conservator să renunțe la 
programele și măsurile 
restrictive cu caracter mo
netar și, de aceea, cabine
tul pe care îl conduce va 
continua aceeași politică e- 
conomică.

.Repararea" sfinxului
CAIRO 21 (Agerpres). — 

Aproximativ 50 de puncte 
din corpul celebrului sfinx 
de la Guizeh au fost „re
parate", a anunțat pre
ședintele organismului pen
tru antichități egiptene, 
Ahmed Kadri. „Repara
rea" sfinxului a devenit 
imperios necesară luna 
trecut, după ce. ca urmarfe 
a modificărilor survenite 
în natura terenului, corpul

său a fost avariat, fapt 
care a produs o puternică 
îngrijorare in cercurile ar
heologice egiptene și stră
ine. Kadri a declarat cu 
acest prilej că fotografiile 
aeriene permit să se vadă 
în mod clar faliile de te
ren apărute recent în a- 
ceastă zQfiă și consecințele 
fenomenului asupra sfin
xului.

COMITETUL EXECU
TIV al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei a 
ținut, duminică, o reuniu
ne sub conducerea pre
ședintelui Comitetului E- 
xecutiv al O.E.P. Yasser 
Arafat — relatează agen
ția palestiniană de presă 
WAFA, reluată de agen
ția France Presse. Reu
niunea a fost consacrată 
problemei concentrărilor 
de trupe israeliene în su
dul Libanului, precum și 
situației militare si politi
ce din teritoriile ocupate 
de Israel, precizează a- 
ceeasi sursă.

LA TOKIO s-au des
chis. luni, lucrările celei 
de-a 96-a sesiuni a Dietei 
Japoniei -— Parlamentul 
nipon — care are ca punct 
principal pe ordinea de 
zi adoptarea legislației pri
vind bugetul ce anul fi
nanciar viitor, ce începe 
la 1 aprilie.

CEL MAI GRAV AC
CIDENT MARITIM bri
tanic din ultimii 34 de ani 
s-a produs luni, ca urmare 
a unei furtuni foarte pu
ternice din Atlantic : 16
persoane si-au pierdut via
ța Vîntul foarte puternic 
— 127 kilometri pe oră — 
și valurile mari, de pînă 
la 12 metri înălțime, au 
împiedicat echipajul unui 
vas de salvare să ajungă 
la o navă de pescuit afla

tă în dificultate, ambele 
scufundîndu-se.

PARTIDUL COMUNIST 
din Olanda si-a exprimat 
opoziția fată de planul 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii de a moderniza arma
mentul nuclear stationat 
în Europa occidentală. Po
ziția P.C. din Olanda a 
fost exprimată în cadrul 
unei reuniuni a conduce
rii partidului, care a avut 
loc la Amsterdam.

Pe de altă parte, grupul 
socialist din Parlamentul 
olandez a arătat că planu
rile Organizației Atlanticu
lui de Nord (NATO) de a 
instala rachete în Europa 
occidentală amenință po
poarele de pe întreg con
tinentul.

PLOILE CĂZUTE în 
ultimele opt zile. în Fran
ța au provocat însemnate

pagube materiale, s-a a- 
nunțat la Paris In urma 
inundațiilor. numeroase 
case s-au prăbușit, iar al
tele au suferit grave ava
rii O serie de drumuri 
ruti -re si feroviare au fost 
închise circulației. Inunda
țiile au provocat pagube, 
evaluate la milioane de do
lari, culturilor agricole, iar 
numeroase vite au pierit 
luate de ape. în special în 
sudul țării. La Paris, ape
le Senei au crescut cu doi 
metri peste nivelul nor
mal, provocînd inundații. 
Numeroase familii au fost 
evacuate.

Șomerii industriei de război
Este destul de răspîn- 

dită părerea că dezvolta
rea economiei si progresul 
tehnic sînt condiționate de 
nivelul de progres al in
dustriei de război. Dezvol- 
tînd această idee, nume
roși economiști susțin că 
industria armamentelor se 
află la adăpost de perico
lul care paste industria ci
vilă ; șomajul. Este o pă
rere greșită. Concedierile, 
reducerea zilei de lucru — 
cu scăderea corespunzătoa
re a salariului — nu sînt 
fenomene străine nici a- 
cestej industrii. Una din
tre cauze constă în faptul 
că achiziționarea de arma
ment are un caracter ci
clic. Adesea, după fabri
carea unei serii concrete 
de armament, rămîn ne
folosite capacități indus
triale. create special pen
tru ea. si mina de lucru. 
Astfel, producția de răz
boi depinde în eel mai 
înalt grad de conjunctura 
situației politice. Dacă în- 
tr-o tară, care a comandat 
tehnică militară, s-a pro
dus schimbare de guvern, 
acesta poate refuza coman
da respectivă. Este adevă

rat că datorită comenzilor 
militare se creează noi lo
curi de muncă, dar șl ele 
se pot reduce. Astfel, a- 
mintim că în 1964. în 
S.U.A., cu cheltuieli mili
tare de un miliard de 
dolari s-au creat doar 
110 000 locuri de muncă.

fecte mai bune asupra lo
curilor de muncă ale 
populației decât investiți
ile militare. In S.U.A s-a 
dovedit concret că investi
ții în valoare de un mi
liard de dolari ar asigura 
100 000 locuri de muncă în 
construcții. 139 000 în do
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dar aceleași cheltuieli mai 
asigurau, în 1977, doar 
45 000 locuri de muncă.

Totodată, un raport a- 
merican relevă că redu
cerea investițiilor milita
re cu 30 la sută ar duce si 
la reducerea șomajului cu 
2,1 la sută, cu condiția ca 
mijloacele economisite să 
fie directionate în ramuri 
civile. Și. dimpotrivă, creș
terea cheltuielilor milita
re cu 30 la sută ar duce 
la o creștere a șomajului.

Fondurile îndreptate spre 
ramurile civile ar avea e-

meniul ocrotirii sănătății. 
187 000 in învătămînt. Cer
cetări analoge desfășurate 
în R.F. Germania au dat 
rezultate similare.

Datorită faptului că toc
mai în industria de răz
boi’ se concentrează in
vestițiile de stat destina
te cercetărilor științifice, 
si tocmai aici se află cel 
mai mare număr de oa
meni de stiintă si de in
gineri scade productivita
tea muncii în ramurile in
dustriei civile. Acest pro
ces se observă în S.U.A. 
de cîtiva ani încoace.

In ce privește economia 
vest-germană. care. în pri
mii ani de după război, a 
ocupat poziții puternice 
tocmai datorită procentu
lui mic de investiții în do
meniul inarmărilor. schim
barea priorităților în direc
ția industriei armamentu
lui a condus la reducerea 
periculoasă a locurilor de 
muncă în ramurile civile. 
După cum au arătat rezul
tatele cercetărilor, dezvol
tarea producției militare 
și exportul de armament 
vor pune in pericol. în 
perspectivă. mai multe 
locuri de muncă decît s-ar 
crea într-o perioadă scur
tă de timp în industria ar
mamentelor. Iată de ce 
conversia (trecerea indus
trie) de război în industrie 
civilă — n.r.) devine nece
sară din punct de vedere 
economic. Din acest punct 
de vedere, reducerea înar
mărilor si dezarmarea nu 
creează probleme peri
culoase. ci dimpotrivă se 
dovedește binefăcătoare 
pentru economie și bunăs
tarea populației.

(Agerpres)

zală cu ajutorul complexe
lor solare va permite dez
voltarea economică a unor 
întregi ținuturi unde poate 
fi dezvoltată creșterea a- 
ninialelor.

★
SOFIA 21 (Agerpres). —

Colectivul Combinatului 
siderurgic de la Pernik va 
spori ponderea producției 
de oțeluri aliate de la 18 
la 80 de procente din tota
lul producției. Această sar
cină se realizează, pe de o 
parte, prin acțiunea de 
modernizare a sectoarelor 
de producție, iar pe de 
alta, prin introducerea u- 
nor procese tehnologice 
moderne de mare eficiență.

După modernizare, com
binatul va produce anual 
250 000 tone de fontă, 1,5 
milioane tone de oțel și 
un milion tone de diferite 
laminate.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ana și hoțul; 
Unireaz: Socrul;

PETRILA: Talisma-
nul toreadorului.

LONEA: Plopii de la 
marginea satului.

ANINOASA: Aven
turi în Marea Nordului.

VULCAN — Luceafă
rul: Dragostea mea că
lătoare.

LUPENI — Cultural: 
Trecătoarea: Muncito
resc : în numele papei 
rege.

URICANI : Bărbații 
nu plîng niciodată.

rv
9.00 Telescoală.

10.25 Matineu de va
canță: „Aventu
rile Iui Tom Saw
yer". Partea I.

11,00 Cincinal ’81—’85,
11.20 Film serial: „O- 

rient-Express". E- 
pisodul II.

12.20 Originea omului 
— serial științific.

13.10 Telex.
16.00 Telex.
16.05 Telescoală.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 Alamanah pionie

resc.
18.25 Consultații în spri

jinul învățămîn- 
tului politico-ideo
logic.

18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19.25 Industria la ora 

bilanțului și a 
pregătirilor pen
tru 1982

19,40 Muzică ușoară.
20.10 Civica.
20.30 Seară de operă 

TV : „Pană Les- 
nea Rusalin" de 
Paul Constanti- 
nescu.

21.45 Teleiurnal.
22.10 Bijuterii muzicale.

CETĂȚENI I
Predînd sticlele și borcanele goale maga

zinelor alimentare și de legiime-fructe
• la schimb
• contra marfă
© sau numerar

contribuiți la reintroducerea in circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Biedea 
Maria, eliberată de I.P.L. 
Petrila. O declar nulă.

(1 301)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pavi- 
liuc Maria, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (1 296)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nemeș 
Aurelia, eliberată de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (1 297)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boson- 
cea Ion, eliberată de Pre
parația Petrila. O declar 

nulă. (1 299)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l Petroșani, str. Nlcolae Băltesc» - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL 1 Tipoerafia Petroșant. str. Nicolae Bălcesco - 2


