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UF.E.T, Petroșani

luna 
și-au

PROLBTARI DIN TOpf7^ ȚĂRILE, DNIȚl-VA I 

te agili roșu
TÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Patru decenii ale devenirii noastre

Minerii de la lonea și Paroșeni, 
in fruntea intrecerii socialiste

■ Corul I.U.M.P. — o certă valoare artistică
■ Rubrica „Vă informăm**

■ Tot o formă de abuz — sustragerile de iar
bă de pe terenurile administrate de consi
liile populare

■ RUBRICA SPORT
— Utilajul Petroșani, campioană municipală la 

fotbal
— Reprezentanții Văii în competiții naționale 

Meritul elevului este egal cu al profesorilor 
Alpiniștii petrileni, participant în întrece 
rile naționale de la Cheile Bicazului.
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Cu planul la 
export deoășit

Colectivul forestieri
lor din Petroșani a în
cheiat cu rezultate deo
sebite în muncă 
iunie. Forestierii 
depășit sarcinile de plan 
la producția marfă vîn- 
dută și încasată cu 
2,8 milioane 
lei. DintPe sortimente, 
amintim doar buștenii 
de fag, unde planul a 
fost depășit cu 500 mc. 
La export planul a fost 
depășit cu 25 000 lei, re_ 
alizînd astfel, pe șase 
luni, la acest impor
tant indicator o depăși
re de apioape 200 000 lei. 
S-au. livrat la export 
peste’ sarcinile de plan 
celuloza de fug 
(534 mc) și mangal boc
șe (10 tone). Printre 
sectoare'e care au con
tribuit la aceste reali
zări se numără cele de 
la Iscroni și Lupeni.

Ieri dimineață, cinci 
întreprinderi miniere — 
Lonea, Petrila, Vulcan. 
Paroșeni și Lupeni rapor. 
tau extragerea, peste pre. 
liminarul zilei, a aproape 
550 tone de cărbune.

Pe primele locuri, în a- 
ceastă lună, în întrecerea 
socialistă pe frontul de a 
da țării cît mult

cărbune se situează 
nerii din Lonea (plus 1332 
tone) și cei din Paroșeni 
(plus 576 tone de cărbu
ne), realizări la care 
contribuție deosebită 
adus colectivele de mineri 
din cadrul sectoarelor IV 
și, respectiv, I ale minei 
Paroșeni. (Gh.S.)

schimb 
conduse de I. 
la sectorul III al minei 
Lupeni, aflată perma
nent * între formațiile 
fruntașe ale minei.

Foto: loan BĂLOI

Dîlja

Măsuri eficiente 
rezultate pe măsură

primele 
patru luni 
din acest an, 
minerii de la 
Dîlja au fost 
pentru depășirea procentu- 
lui de cenușă admis cu a- 
proape 2 puncte, cu 4500 
tone de cărbune. Această 

stare de lucruri — pierderea 
de producție — nu putea 
să mulțumească' acest co
lectiv, care în anul trecut 
obținuse bonificații. O 
naliză atentă făcută
tre conducerea minei, îm
preună cu conducerile sec
toarelor și șefii de brigadă

penalizați,

a- 
de că-

PRODUCȚIA 
teren de afirmare a studenților 

In activitatea practică 
Raid-anchetă la întreprinderile miniere

Urmărind modul de desfășurare și integrare ăl 
studenților în programul de practică productivă, în 
cadrul unităților miniere din Valea Jiului, am între
prins un raid-anchetă prin care interlocutorii — spe
cialiști și cadre de conducere din unitățile respecti
ve — și-au exprimat opiniile și punctele de vedere 
despre nivelul de desfășurare a acestei activități deo
sebit de importante, despre rezultatele obținute de 
efectivele de studenți repartizate la unitățile miniere.

lată aspectele notate

i.m. Paroșeni: „Ținînd 
seama de specificul unității 
noastre — ne relatează in
ginerul șef. Ion Dăbul«anu 
— cu un grad înalt de me
canizare, de faptul că 
ne-au fost repartizați stu
denți din anul IV de stu
diu, am încercat o plasare 
corespunzătoare a practi- 
canților încadrați -temporar 
la lucrările miniere și 
fronturile cu cele mai com
plexe tehnologii de lucru, 
la formațiile de lucru cu 
cei mai buni mineri ai noș
tri. Inițial, din cei 80 de 
studenți repartizați unită-

ții noastre, li s-au încheiat 
contracte dc muncă 
număr de 51, ei fiind 
partizați la sectoarele 
producție, pe schimburi.
Majoritatea studenților în
cadrați au reușit să se in
tegreze în programul de 
lucru al unității noastre, 
să-și însușească responsa
bilitatea ce le revine față 
de pregătirea lor. Pe baza 
realizărilor de producție 
și a aprecierilor primite

Ion GLUGA, 
student

(Continuare în pag. a 2-a)
i

al brigăzii 
Matyus de DISCUȚIILE INDIVIDUALE 

prilej de analiză exigentă, 
de activizare

a scos în evidență cauzele 
care au dus la aceste pena
lizări. S-au stabilit în con
secință măsuri , concrete 
care să ducă la reducerea 
procentului de cenușă și a 
celui de umiditate, 
îneît cărbunele livrat 
parației să se 
indicatorii de 
hotărît atunci 
provenit de la 
deschideri și pregătiri 
cutate în steril să fie diri. 
jat numai spre puțul auxi
liar 3 și să nu mai fie in
tercalat printre vaaoneți 
de cărbune pentru a ajun
ge la culbutor. De aseme
nea, s-a trecut cu mai m ui
tă hotărîre la alegerea ste
rilului la locurile de inun. 
că, în abataje și depunerea 
lui pe poditură de către

astfel 
pre. 

încadreze în 
calitate. S-a 
ca sterilul 
lucrările de 

•i exc-

I

toate brigaz.i- 
le mined. A 
fost intensifi
cat, totodată, 

la suprafață,claubajul 
prestîndu-se zilnic 9 pos
turi, cîte 3 pe fiecare 
schimb și ajungînd astfel 
în luna iunie să fie clau- 
bate aproape 900 tone de 
steril. Pentru reducerea 
procentului de umiditate, 
apele provenite din infil
trații au fost captate și di
rijate prin canale bine în
treținute la stațiile de pom
pe, iar de aici evacuate. 
Urmărind ca aceste măsuri 
stabilite să fie respectate 
cu strictețe de către toți 
oamenii muncii dc la I.M. 
Dîlja, rezultatele bune nu 
au întîrziat să vină. In lu
nile mai și iunie procentul 
de cenușă a scăzut sub li-

Gh. BOȚEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Discuțiile individuale a- 
nuale ale birourilor orga
nizațiilor de bază cu mem
brii de partid sînt chemate 
să contribuie nemijlocit la 
activitatea comuniștilor, la 
perfecționarea întregii ac
tivități politico-educative pe 
care o desfășoară în rîndul 
colectivelor de muncă. A- 
vînd în vedere însemnă
tatea lor, comitetul nostru 
de partid, birourile 
nizațiilor de bază au 
un accent deosebit în 
drul discuțiilor 
ale pe creșterea 
responsabilității 
tilor în întreaga 
economico-socială.

Pe baza programului de 
măsuri întocmit de biroul 
comitetului de partid încă 
de la începutul anului, la 
mveiul organizațiilor 
bază au fost demarate 
cuțiile individuale în 
fel îneît în luna iulie 
acțiunea să fie finalizată 
prin prezentarea în adună, 
rile generale de partid a 
concluziilor ce s-au des
prins, precum și măsurilor 
ce vizează îmbunătățirea 
activității de viitor. Ne-am 
propus să încheiem discu
țiile individuale înaintea 
adunărilor de dări de sea-

orga- 
pus 
ca- 

individu-
rolului și 
comuniș- 
activitate

a comuniștilor
mă și alegeri ale noilor or
gane de partid.

Biroul comitetului de 
partid a pus un accent deo
sebit pe conținutul acțiu
nii. Discuțiile individuale 

au prilejuit o cunoaștere 
mai temeinică de către 
b.o.b. a problemelor eu 
care se confruntă fiecare 
membru de partid, o ana
liză exigentă asupra ac
tivității comuniștilor, a 
modului în care activează 
pentru îndeplinirea sarcini
lor economice, 
vieții interne

Exigențele și 
le manifestate 
tul de partid 
organizațiilor de bâză 
desfășurarea discuțiilor in
dividuale au determinat 
creșterea responsabilității și 
inițiativei comuniștilor fa
ță de soluționarea multi
plelor probleme ale pro
ducției mai ales în ceea ce 
privește atingerea parame
trilor proiectați de către 
noua instalație. La între-

întărirea 
de partid, 
răspunderi, 

de comite- 
și birourile 

' 1 * 'i în

Emilian DOBOȘ, 
secretar adjunct al comite

tului de partid — 
Preparația Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

C.C.S.M. Petroșani Eforturi pentru asigurarea unui 
climat de deplină securitate a muncii minerilor

(Continuare în pag. a

unui 
re
de

la unitățile miniere :

Centrul de cercetări pentru securitate minieră Petroșani a fost 
înființat în primii ani după istoricul act de la 23 August 1044. Și-a 
început activitatea propriu-zisă în anul 1949, ca expresie a grijii 
partidului față de om, în scopul efectuării de cercetări tehnico- 
științifice pentru ridicarea gradului de securitate a muncii în in
dustria minieră. Dacă pînă în anul 1954, activitatea centrului se 
limita la un număr redus de lucrători, in anii care au urmat do
meniile de activitate s-au extins continuu. In anul 1969, a intrat 
în funcțiune noua bază materială de cercetare, care a creat condi
ții de desfășurare a unei activități complexe și cuprinzătoare și a 
marcat recunoașterea C.C.S.M. ca unitate de cercetări în domeniul I 
securității muncii în întreaga industrie minieră și ca for cu corn- 1 
petență legală pentru o serie de atribuții în alte ramuri industria
le. In cel de-al treilea deceniu de activitate, s-a realizat o nouă 
etapă de dezvoltare a bazei tehnico-materiale, prin construcția u- 
nor noi spații de cercetări cit și în domeniul incendiilor subterane. 
Aceasta este, pe scurt, „Cartea de vizită" și evoluția în decursul ( 
anilor ale C.C.S.M. Despre activitatea curentă .și despre preocu
pările de perspectivă a avut amabilitatea să ne răspundă 1

I Proj. dr. irig. Constantin TEODORESCU, directorul C.C.S.M.:
Interviu realizat de Mircea BUJORESCU
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Sala Teatrului de 
„Valea Jiului" din 
troșani a găzduit, sîmbă- 
tă, un spectacol omagial 
susținut cu ocazia aniver
sării a 75 de ani de Ia 
înființarea I.U.M.P., pro. 
gram de muzică și poe
zie, susținut, în totalitate, . 
de membrii corului „Ar
monii tinere" al organi
zației U.T.C. din între
prindere.

Avînd la bază Un libret 
semnat de inginerul Va- 
leriu Butulescu, spectaco
lul omagial a cuprins 15 
lucrări corale aparținînd 
unor compozitori clasici și 
contemporani: 
Teodorescu, Dan

bilitate, scrise de Valeriji
rea și combaterea pulbe
rilor explozive. Al doilea 
— laboratorul de ergono- 
mie-salvare — cuprinde 

se preocupări pentru testarea 
aptitudinilor psihologice 
la unele categorii de mun
citori mineri (artificieri, 
mecanici mașini și Utilaje, 
semnaliști și alții), tutela
rea întregii activități de 
salvare din țară (instruirea 
salvatorilor, organizarea 
stațiilor de salvare, verifi
carea și repararea apara
turii de salvare), precum și 
prevenirea și combaterea 
pulberilor pneumoconioti- 
ce. Al treilea laborator — 
Combaterea poluării și ex
plozivi — elaborează rețe
te de explozivi de siguran
ță pentru diferite i 
de lucru, metodologii 
împușcare, tehnologii 
împușcare masivă în 
riere și protecție seismică 
a obiectivelor din zonă. Al 
patrulea laborator — cei de 
electrosecuritate se ocupă 
de creșterea gradului de 
securitate a instalațiilor e- 
leetromecanice din subte
ran, prevenirea aprinderi
lor, atestarea benzilor din 
subteran și, în general, a- 
testarea tuturor tipurilor de 
utilaje care lucrează în 
medii periculoase în toată 
industria.

— Fără îndoială, una 
dintre trăsăturile esențiale 
ale activității de cercetare 
rămîne legătura cu produc
ția...

— Laboratorul principal 
ji auuuv iiiiiia, urinei, ,,,unc
i'Ul — acolo se mută, de 
regulă, cercetarea. C.C.S.M. 
este o instituție omogenă; 
prin compoziția personalu
lui și natura activității nu 
ne putem permite să facem 
concesii, derogări de la a- 
devărurile științifice, ra- 
ba< la calitatea 
Este o meserie de 
responsabilitate.

acestor trăsături, centrul 
nostru și-a dovedit an de 
an eficiența economică. In 
anul 1933, am înregistrat 
un beneficiu superior sar
cinilor cu 5 milioane lei și 
am realizat încasări supli
mentare sarcinilor cu 
11 000 000 lei. Pe primele 
6 luni din acest an, am în
casat aproape II 000 000 lei, 
cu un milion mai mult de. 
cît sarcinile planificate.

— Vă rugăm, tovarășe 
director, să evidențiați cîți- 
va fruntași.

— Avem foarte bine or
ganizată întrecerea socia
listă. Cele mai bune re
zultate în anul 1983 și pe 
primul semestru din 1984 
au fost obținute de labora
toarele de combaterea po
luării și explozivi și cel de 
aeraj-metan-focuri. Frun
tași? individuali sînt ingi
nerii loan Vînătoru, Du
mitru Ionescu, Sabin Tat 
și Ladislau Kovacs. Avem 
rezultate bune și în activi
tatea de invenții și inova
ții. Participarea noastră 
la concursurile de creație 
tehnico-științifică, în
drul Festivalului național 
„Cintarea României**, ates. 
tă acest lucru. Alături de 
fruntașii ‘ menționați, în 
această activitate care im
plică nesomn și frămîntări, 
s-au remarcat inginerii 
Francisc Bana și Eremi 
Roman, chimistul Vasilc 
Bardocz, fizicianul Emil 
Komodi și alții. Acum, în 
anul 40 al libertății și dem
nității noastre, anul 35 al 
existenței C.C.S.M., țolec. 
tivul este hotărît să dea 
măsura largilor sale posibi
lități pentru a contribui la 
asigurarea unui climat de 
muncă în deplină securita
te a minerilor, a oameni
lor muncii din alte ramuri 
industriale;

— V8 mulțumim și vă 
doi im noi succese.

sigurată de prof. Horațiu 
Alexandrescu, iar parti
tura de pian de prof. A- 
dina Alexandrescu. Fi
nalul spectacolului, emo
ționant, cald, sărbătoresc, 
a arătat încă o dată, pu
terea de pătrundere a ar
tei, capacitatea cuvîntu- 
lui rostit sau cîntat de a 
transforma conștiințele, 
în lupta pentru formarea 
omului nou, creator și iu- 
bitor de frumos.

Pe drept cuvînt, tinerii 
coriști din I.U.M.P., ale 
căror nume ar trebui tre
cute toate aici pentru dă. 
ruirea lor, pot spune că 
au realizat unul dintre 
cele mai valoroase mo
mente artistice.

Le dorim noi succese I 
în cea de a cincea ediție ( 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", pen- I 
tru a duce mai departe | 
tradițiile cîntului 
în Valea Jiului.

stat bilitate, scrise de Valeriji 
Pe- Butulescu și recitate de 

membrii corului.
Semnificativ ni se pare 

faptul că formația corală 
a tinerilor muncitori din 
I.U.M.P. s-a desprins de 
așezarea „clasică" a voci. 

. lor pe scenă, piesele fiind 
executate fie în mișcare, 
fie în amplasament „ste
reo", tip de amplasament 
extrem de rar, atît la 
profesioniști, cît și la a- ‘ 
matori. Au fost nu mai 
puțin de opt tipuri de 
amplasament in scenă ale 
formației.

Acuratețea interpretă
rii, precizia ritmică, emo. 
țipnantele momente reci
tate au fost viu aplauda
te de toți cei prezenți în 
sala teatrului. Un cuvînt 
de apreciere pentru re
gia întregului spectacol, 
semnată de actorul Flo
rin Plaur de la Teatrul 
de stat „Valea Jiului", con
ducerea muzicală fiind a

— Practic, centrul nos
tru deservește toate ramu
rile industriale care

-. confruntă cu medii cu pe
ricol de inflamabilitate și 
explozie. Ca structură, ne a- 
xăm activitatea îndeosebi 
pe cercetări în domeniul 
securității miniere dar, în 
ultimul timp, sîntem soli, 
citați de întreprinderi din 
mai toate ramurile indus
triale. De fapt, este de a- 
juns să amintim că sîn
tem singura instituție de 
cercetări în domeniul secu
rității muncii din întreaga 
industrie extractivă. E- 
fectuăm instruiri în dome
niul electrosecurității 
lucrătorilor din toate 
meniiie industriale, 
ficăm

i 
i

Teodor
Goia, 

Marcel Breslașu, Mauri- 
ciu Vescan, Temistocle 
Popa, George Grigoriu, 
Nicolae Oancea, Horațiu 
Alexandrescu ș.a„ nu mai 
puțin de trei fiind în pri. 
mă audiție absolută. 
Acestora li s-au adăugat 
versurile pline de sensi-

medii 
de 
de 

ca-

Mircea BUJORESCU

coral

(Urmare din pag. I)

veri-
și atestăm utilaje 

pentru medii periculoase și, 
în exclusivitate, explozivi 
pentru toată industria. In 
ultimii 5 ani, baza tehnico- 
materială s-a dezvoltat 
continuu, ajungîndu-se, Ia 
ora actuală, la peste 44 
milioane lei, valoarea 
mijloacelor fixe, cu condi
ții de continuă dezvoltare 
a acesteia.

— Tovarășe director, ca
re sînt preocupările de ba
ză pe care este structura
tă activitatea centrului ?

— Se lucrează pe patru 
laboratoare. Primul, labo
ratorul de aeraj-metan- 
focuri — în care se efec
tuează cercetări legate de 
aerajul minelor, condiți- 
ile de. climat în subteran, rămîne mina, uzina,; atelie. 
regimul emanațiilor de ga
ze în subteran și combate
rea lor, prevenirea și com
baterea focurilor și incen
diilor subterane, preveni-

■a-

de Ia sectoare, pot spune că 
s-aU evidențiat studenții 
Ion Ștefan, Dumitru Gri- 
goraș, Tiberiu Iliaș, Ioan 
Gavrilă, Ilie Pop. Personal 
aș dori să remarc spiritul 
de inițiativă al studentului 
Sorin Filote, care, din do
rința de a-și alege o temă 
de proiect, a cerut reparti
zarea la unul din abataje
le noastre. Nu pot fi însă 
de acord cu atitudinea u- 
npra dintre studenți, cum 
ar fi Gheorghe Ferențiu și 
lustin Benegui, care, după 
perioada de instructaj, au 
efectuat numai 2—3 pos
turi".

I.M. MVEZENI: Din cei 
74 de studenți repartizați 
(25 fete) numai 31 aU fă
cut cerere de încadrare. 
Studenții încadrați tempo
rar au fost plasați atît la 
sectoarele de producție cît 
și la cele de investiții șl. 
de transport. Prin munca 
depusă, prin comporta
mentul, disciplina față de 
programul de lucru s-au 
remarcat în t ” 
practicii productive stu
denții Călin Vlad, Dan 
Rață, Ion Petrescu, Gheor
ghe Tbmescu și alții. Din 
di al o g u 1 purtat 
cu directorul minei, ing. 
Ion Diacon», arh reținut: 
„Avantajele implicării stu
denților în procesul de pro
ducție sînt certe, fiind fa
vorabil resimțite attt la 
nivelul procesului de ins-

truire al viitoarelor cadre 
de conducere, dar și la ni
velul întreprinderilor mi
niere. Aș exemplifica acest 
lucru prin completarea ne
cesarului de personal la 
nivelul formațiilor de lucru 
și realizarea unui volum 
mare de lucrări în perioa
da practicii productive a 
studenților**.

I.M. DlLJA: Inginerul

fcsiunile șefului de sector:noștințelor teoretice prin 
exemple practice (metode „Seria de studenți reparti-
de exploatare cu abataje 
cameră, tehnologii de 
cru folosite, avansări 
xecuția mecanizată a 
crăriior de pregătire), 
odată, practica productivă 
favorizează dezvoltarea 
spiritului de inițiativă și 
răspundere al studenților 
și nu în ultimul rînd re-

lu- 
',și e-

lu- 
Tot-

u

PRODUCȚIA 
teren de afirmare 

a studenților
1t•bb•btsbbbbb■■bbbbbbb■b■bbb■bbb

liicrărilor.
mare 

Datorită
zată sectorului nostru s-a 
achitat pe deplin de sarci
nile ce i-au revenit. Inte- 
grîndu-se în colectivele 
brigăzilor’ noastre la une
le dintre cele mai dificile 
fronturi de lucru din mi
nă, consider că toți stu
denții de la sectorul VII 
merită laudă și mulțumiri 
din partea noastră**.

De la sectorul IV, unde 
au fost încadrați 19 stU- 
dențr la abataje frontale, 

" Dionisie
Nagy, Adrian Alexa, Ma
rian Ardeiu și Ion Goagă 

la brigada’ lui Aurel 
studenții 
capitolul 
mențio- 
Adrian 

Bale (cu 5 nemotivate), Ro
meo Scăiceanu, Ion Iacob 
cu cîte 3 nemotivate.

Concluzionăm. Așadar, 
lucruri bune, dar și nea
junsuri în desfășurarea’ 
practicii productive a stu
denților. Analizînd situația 
integrării în programul de 
practică al studenților, săp- 
tămîna trecută în aula Ins
titutului de mine a avut» 
loc o ședință de lucru cu 
toți studenții și cadrele 
didactice coordonatoare din 
centrele de practică din Va
lea Jiului, evidențiindu-se 
activitatea desfășurată și 
s-au stabilit măsuri asupra 
modului de desfășurare în 

‘ continuare a practicii pro
ductive studențești.

Discuțiile
(Urmare din pag. I)

individuale

s-au evidențiat

de
Manda. Dintre 
„restanțieri" la 
integrare au fost 
nați studenții:

partid, în mod deosebit Ia 
organizația nr. 4 transport, 
unde biroul, mai ales secre
tarul organizației de bază, 
George Buza, acordă o a 
tenție deosebită activităț 
membrilor de partid. Re
zultate bune în acest do
meniu au obținut și birou
rile organizațiilor de bază 
nr. 1, 2, 3 din cadrul ate
lierului preparare — ai că
ror secretari sînt Viorel 
Rodean, Panait Șerea și E. 
duard Feneș — și biroul 
organizației de bază nr. 5 
atelier electromecanic.

Cu toate rezultatele po
zitive obținute în desfășu
rarea discuțiilor individu
ale, unele birouri ale or
ganizațiilor de bază nu au 
manifestat toată exigența 
necesară și nu au acționat 
operativ împotriva lipsuri
lor pe care le manifestă 
unii membri de partid care 
nu-și îndeplinesc obligați
ile profesionale, lipsesc de 
la adunările generale, nu 
caută să-și ridice nivelul 
politico-ideologic sau au 
alte abateri dela Statu
tul partidului. Cu prilejul 
controalelor s-a constatat 
că aspecte negative în ac
tivitate au de cele ma>’ 
multe ori aceiași membri de 
partid și asta .pentru că în 
cazul lor nu s-au luat mă
suri statutare la timp.

In cadrul comitetului de 
partid s-au analizat cu răs. 
pundere aspectele re
zultate din discuțiile 
ir. d i v i d u a 1 e cu co
muniștii și s-au trasat sar
cini concrete birourilor 
organizațiilor de partid 
pentru remedierea neajun
surilor pentru a asigura fi
nalizarea atît a propuneri, 
lor făcute cu prilejul dis
cuțiilor individuale cu co
muniștii, cît și a măsurilor 
întreprinse pentru perfec
ționarea continuă a vieții 
de partid.

ținerea și repararea utilă, 
jelor din dotarea instalați
ei de preparare, lucrările 
au fost executate în terme
ne scurte și de o calitate 
superioară, ceea ce a dove
dit că membrii de partid 
au reținut din discuțiile in
dividuale sarcinile deose
bite ce le revin și au acți
onat în consecință. Faptul 
că parametrii prevăzuți în 
S.T.E. au fost atinși în a- 
ceastă lună, că în perioada 
trecută din acest an, colec. 
tivul de preparatori a re
cepționat și preparat, peste 
prevederile planului, 32 696 
tone cărbune, realizîndu-se 
o producție netă globală 
suplimentară de 17 179 tone; 
faptul că s-a realizat o 
extracție în cărbunele spe
cial pentru șemiCocs cu 
0,7 la sută mai mare decît 
e prevăzut și avem astfel 
o producție de semicocs cu 
1000 tone superioară, deno
tăcu prisosință eficiența 
activității comuniștilor, 
deci și a discuțiilor indivi
duale.

In același timp, a crescut 
frecvența ia adunările ge
nerale de partid; s-a 
tărit viața internă

ganizația 13 A de la mi- 
na Lupeni (secretar Cons
tantin Lilă) au amenajat 
și betonat, prin muncă 
patriotică, 
unde __ 
zitează și păstrează Iami. 
natele și alte materiale 
care intră în procesul de 
producție. (A.M.)

Rubrică
Gheorghe SPÎNU

Aurel Marhan, directorul 
unității miniere menționa
te precizează: „Studenții
cărora le-am încheiat con
tracte de muncă pe perioa
da de practică productivă 
— la cererea lor — după 
ce în prealabil li s-a pre
zentat specificul locurilor 

activitatea de muncă, au fost plasați 
pe sectoare, la grupă. Prin 
integrarea efectivă a 
denților în procesul 
producție, consider că 
vantajele sînt multiple, 
dintre care aș aminti: cu
noașterea directă a modu
lui de lucru în abataj, a 
relațiilor ce se stabilesc în
tre muncitori și conducă
torii de formații, comple
tarea și consolidarea cu-

DIALOG. Mîine, la
I.U.M.P., ora 14, în ca
drul ciclului de acțiuni 
„Etică și echitate socia
listă", Casa de cultură din 
Petroșani organizează un 
dialog privind respectarea 
legilor țării, ea datorie 
cetățenească a tuturor oa
menilor muncii. Acțiunea' 
este organizată în ' cola
borare cu procuratura lo
cală din Petroșani. (M.B.)

IGIENIZĂRI. S-a redes
chis magazinul alimentar

stu-
de

tribuirea în raport cu mun
ca depusă. S-au evidențiat 
studenții Ștefan Cosma, 
Adrian N ădejde, Stelian 
Popa, care își desfășoară 
activitatea la abataje ca
meră în sectorul II și stu
denții Dan Vasilescu și 
Gheorghe Sain. de la secto. 
rul de investiții**,

I.M. LUPENI. Din efec
tivul total' de 95 de studenti 
repartizați la această mare 
unitate minieră, 41 s-au 
încadrat în producție. La 
sectorul VII unde au fost 
repartizați 7 studenți, sec- 
tor condus de ing. Iacob 
Stoica —• se pare că lucru
rile merg mult mai bine 
decît Ia celelalte sectoare. 
Rezultă aceasta și din con-

în
de

EXPOZIȚIE DE CAR
TE. In cadrul amplelor 
manifestări ocazionate de 
omagierea celei de-a 40-a 
aniversări a zilei de 23 
August, în sala de lectură 
a bibliotecii Institutului 
de mine din Petroșani s-a 
organizat o expoziție re
trospectivă de carte pri
vind lupta dusă de eroi- nr. J6 din piața agroali-
cul popor român pentru mentară a reședinței de
eliberare națională. (I.B.) municipiu. Timp de 3

zile unitatea a fost închi
să pentru lucrări de 
novare și igienizare.

MODERNIZĂRI 
DRUMURI. In orașul 
peni, pe traseul 
rutiere principale 
străbate orașul, 
Iul s-a dublat de la două 
la patru benzi de circula, 
ție, pe tronsonul dintre 
podurile de peste pîrîul 
Brăița și Jiul de Vest. Lu
crări de marcaje au fost 
realizate în întreaga zonă 
a centrului civic al ora
șului Lupeni. (V.S.)

LEGȚIE. Venit la piața

DE
Lu- 

arterei 
care 

carosabi-

agroalimentară din Petro
șani, producătorul agricol 
Gheorghe Velica din Isbi- 
ceni (Olt) a avut surpriza 
să găsească un portmo- 
neu cu bani abandonat de 
un c 1 i e n t dis
trat Gheorghe Velica a 
predat banii la miliția 
municipiului. In conse
cință, păgubașul este in
vitat să reintre în posesia 
portmoneului și să-i adre
seze mulțumiri celui care 
a oferit o lecție de înaltă 
cinste. (I.V.)

PRIN MUNCA PATRI
OTICA, uteciștii din or-

o platformă, 
se depo-

realizata de
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zilele 
își

TOT O FORMA DE ABUZ
sustragerile de iarbă de pe terenurile administrate

Din diferite puncte ale 
municipiului ne-au sosit la 
redacție sesizări și plîn- 
geri referitoare la sustrage
rile de iarbă de pe tere
nurile administrate de con
siliile populare și din gră
dinile aparținătoare unor 
gospodării țărănești ori ale 
unor crescători de anima
le. Mai mu 1 t e 
astfel de sustrageri au fost 
săvîrșite în preajma loca
lității Coasta din partea 
sud-estică a Petroșaniului, 
la Peștera Bolii, pe Valea 
Ungurului, pe Valea Mo
rii la Vulcan, în cîteva lo
curi din .zonele agricole a- 
parținătoare orașelor Lu
peni și Uricani. Deplasîn- 
du-se cu mașinile, moto
cicletele, bicicletele ori pe 
picioare la pajiștile din a- 
fara localităților și „înar
mați" cu seceri sau cu coa
se, cetățeni certați cu nor
mele elementare de res
pect față de un bun al se
menilor care nu le aparți
ne •— iarba —. își umplu 
portbagajele, sacii, sacoșe, 
le, completîndu-și astfel în 
mod abuziv rezervele 
hrană pentru porcinele, 
iepurii de casă pe care 
cresc.

In fața■acestor acte 
sustragere — completate 
pășunarea cu bovinele, ca
prinele, ovinele și cabaline
le a a unor spații înierbate,

de 
ori 
îi

de 
de.

OiiaiHIIIIIHIlllMIH

prin accesul nepermis al 
unor cetățeni din oraș prin 
grădinile țăranilor și cres
cătorilor de animale unde, 
fără rușine, se aștern pă
turi și se face plajă, căl- 
cîndu-se In picioare, cui- 
cînd la pămînt și degra- 
dînd iarba.

Trebuie să subliniem că 
fînețele și grădinile țărani
lor nu sînt locuri de agre
ment! Contra impozitelor pe 
care le plătesc crescătorii 

. de animale au tot dreptul 
să beneficieze 
de întreaga cantitate de 
nutreț de pe terenurile pe 
care le au în folosință, fără 
ca acestea să fie dijmuite 
ori tăvălite de „orășeni", 
iar în cazul unor terenuri 
ale consiliilor populare, iar
ba de pe acestea aparține

ELENA COLEȘA—campioană națională
Meritul elevului este egal 

cu al profesorilor
i

i, Cristina 
Daniela Totolan, 

Ducu, Larisa 
Alina Chirilă,

un
Ga- 

doar

Profesoara Dorina Bu- 
dică va sărbători anul a. 
cesta un deceniu de acti
vitate Ia Școala sportivă 
din Petroșani. A avut 
multe satisfacții dar, fără 
îndoială, cele mai mari
au venit în acest ultim 
sezon. Am văzut-o „la lu
cru", în sala de gimnas
tică; alături de cîteva 
„mogîldețe" de copii, gim
nastele din categoria „Mi
ca gimnastă". Un grup de | 
10—12 copii — dintre ca. 
re 6 formează echipa de 
competiție — deprind sub 
supravegherea» și îndru
marea Dorinei Budică tai
nele gimnasticii. „Simo
na Mirea este o sportivă 
de mare perspectivă. Su
tă la sută, în maxim 
cinci ani ajunge mare 
campioană. Ne-au cerut-o 
și la Centrul special de 
la Deva", ne spunea prof, 
Dorina Budică. Ei i se a. 
daugă Marînela Gușă, 
Claudia Robu, 
Tokar, 
Ramona 
Kandut, 
Mariana Marasac, Monica 
Olar.

O „mînă de om", 
prichindel, micuța 
briela Sueiu (elevă 
în clasa I) iubește gim
nastica măi mult ca pă
pușile, ar sta toată ziua 
la sală, lucrează, cot la 
cot, alături de colegele 
sale mai mari. Atîta am
biție, rar la uri „boț" de 
om. Echipș a participat la 
„Cupa Cetății" (Deva), 
unde a obținut 
Este un succes 

' dacă ne gîndim 
ta a fost prima 
re în lume". De 
chipa va participa la 
principalele întreceri cu
prinse în calendarul corm 
petițional intern, cele mai 
bune dintre fetițe intrînd

în echipa de categoria a; 
IV-a. Pentru asta șe mun
cește — 2-3 ore pe zi an
trenamente. Copiii au re
zultate bune și la școală
— majoritatea sînt premi
ante.

Alături de directorul 
școlii, prof. Eugen Peter- 
fi, prof. Dorina Budică se 
ocupă și de pregătirea 
grupei de performanță 
(Elena Coleșa, Adriana 
Bitu, Nicoleta Postolache, - 
Mihaela Orehov). Cel mai 
important concurs la ca
re a participat echipa a 
fost finala Campionatelor 
naționale de juniori, în 
cadrul căruia s-a înregis
trat un rezultat prestigios
— Elena Coleșa (în ima
gine, elevă în clasa a IX-a 
la Școala generală nr. 1 
din Petroșani) a obținut 
titlul de campioană nați
onală (Cinei medalii — 2 
de aur, 2 de argint, una 
de bronz) pentru evoluți
ile la toate aparatele. Co
lega sa, Adriana Bitu, s-a 
clasat pe locul IV.

Lîngă centre de presti
giu ale gimnasticii româ- i 
nești, să obții titlul de 
campionă națională este, 
intr-adevăr un mare me
rit,. Meritul elevei Elena 
Coleșa. și al profesorilor 
săi eărora le dorim noi 
satisfacții!

Mircea BUJORESCIJ

locul I. 
deosebit, 

că aceas- 
lor „ieșî- 
acum, e-

i

inclusiv din preajma blocu
rilor —, ne vedem obligați 
să reamintim că ele cons
tituie abuzuri nepermise 
care trebuie aspru sanc
ționate pentru a fi curma
te. Mai ales la Vulcan și 
Lupeni și-a făcut loc încă 
o formă a aceleiași lipsă 
de respect deficitar, dacă 
nu chiar abuz, concretizat

LA ORDINEA 
ZILEI

exploatărilor de gospodă
rie comunală și locativă 
care le pot cosi ori pășuna 
cu animalele de tracțiune 
care le au. .

Compartimentul de gos. 
podărie comunală și loca
tivă al municipiului ne-ă 
informat că pentru introdu
cerea animalelor la păscut 
în cimitirul orașului și în 
parcul „Brădet", recent 
a fost amendată Maria Blaj. 
Ii avertizăm pe toți cei pre- 
dispuși unor asemenea fap
te, spunîndu-le că și ei au 
șansele să pățească la fel 
dacă nu dovedesc recep
tivitatea și înțelegerea cu
venită față de apelul pe 
care de astă dată îl repe
tăm.

Este însă necesar ca și 
exploatările de gospodărie 
comunală și locativă să-și 
sporească preocuparea 
pentru asigurarea rezerve
lor de hrană pentru ani
male valorificînd resurse
le locale. Ele trebuie să 
cosească la timp iarba de 
pe zonele verzi. Totodată 
în cazul spațiilor cu rezer
ve de furaj mai sărace, a- 
cestea trebuie pășunate ra
țional, asigurîndu-se în a- 
cest mod o parte cît mai 
importantă din cantitatea 
de hrană necesară între
ținerii animalelor.

Toma ȚÂȚAKCA
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Reprezentanții Văii 
în competiții 

naționale
■ TIR CU ARCUL. La 

baza sportivă din parcul 
bucureștean „Herăstrău"; 
cei mai buni arcași din 
țară își dau astăzi întîlni- 
re în câdrul tradiționale
lor întreceri dotate cu tro
feul „Cupa României". A- 
lături de reprezentanți ai 
tirului cu arcul din Satu 
Mare, Iași, Tg. Mureș, Plo
iești, București etc„ la în. 
treceri participă 15 țintași 
de la Minerul Aninoasa, în 
frunte cu mereu tînărul lor 
antrenor, Vasile Tămaș. In
tre ei se vor afla multiplii 
campioni naționali, re- 
cordmeni și cîștigători aî 
unor competiții republica
ne: Dorina Dămian, Aurel 
Urițescu, Petru Feier, 
Gheorghe Pop, Virgil Vla- 
șin și alții.

■ ATLETISM. La cam
pionatele naționale de a- 
tietism, care debutează as
tăzi în Capitală, este cre
ditat cu șanse sporite se- 
mifondistul Petru Drăgoes- 
cu, de la Jiul Petroșani, 
care va încerca să atingă 
haremurile 
și 1500 m. 
concurează 
mifondului 
dor Havriliuc, 
nea, legitimat la
ION).

olimpice la 800 
Alături de el, 

o speranță a se- 
românesc Teo- 

de aseme- 
Jiul. (V.

Alpiniștii petrii
naționale

Tînăra formație de alpi- 
riiști a asociației sportive 
„Jiul" Petrila a participat 
săptămîna trecută la Cheile 
B i c a z u1 u i, la în
trecerile e t a p e 1 
a II-a de vară a campiona
tului național de alpinism. 
Competiția se desfășoară pe 
trasee cu grad ridicat de 
dificultate, constituind un

Pînă la finele semestru
lui I, pionierii și elevii Șco
lii generale nr. 3 din Lu
peni au realizat în întregi, 
me prevederile planului e- 
conormc pe 1984. In cadrul 
acțiunilor întreprinse, au 
fost recuperate însemnate 
cantități de fier vechi, >hîr- 
tie, sticle, borcane, materi
ale textile și din polietile
nă. Toți cei 1160 de elevi 
ai școlii au participat la a. 
ceste acțiuni de colectare, 
evidențiindu-se pionierii din 
detașamentele claselor IV

Utilajul Petroșani, campioană 
municipală la fotbal

In ultima etapă a cam
pionatului municipal de 
fotbal rezervat, seniorilor 
s-au înregistrat următoa
rele rezultatei'Minerul Dîl- 

Clasamentul final arată astfel :
*

1. Utilajul Petroșani 10 7 12 24—16 15

2. Sănătatea Petroșani 10 5 2 3 12

3. Proiectantul 10 4 3 ' 3 24—27 11

4. U.M. Petroșani 10 4 2 4 29—17 10

5. Spital Petrila 10 3 1 6 14—23 7

6. Minerul Dîlja 10 1 1 8 9—32 3

Campioană municipală Ia juniori a fost declarată
echipa Minerul Paroșeni. Iată clasamentul final:

1. Minerul Paroșeni . 11 10 10 38— 6 21
’ 2, I’arîngul Lonea , 11 8 1 2 33—10 17
3. Preparatorul Lupeni 11 8 0 3 33—11 16

4. Minerul Lupeni 11 8 0 3 24—14 16 i
5. Minerul Bărbăteni 11 7 0 4 23—14 14
6. Preparatorul Petrila 11 5 2 4 24—20 12
7. Minerul Uricani 11 6 0 5 18—2(i 12
8. Autobuzul Petroșani 11 ;;4 0 7 12—22 8
9. Sănătatea Vulcan 11 3 0 8 11—26 6

10. Minerul Vulcan 11 3 0 8 12—29 6
IE Hidromin Petroșani 11 3 0 8 11—30 6
12. Minerul Aninoasa 11 0 1 10 6—39 ■■■ u

S. BĂLOI

eni, partioipanți în întrecerile
de la Cheile Bicazului

bun prilej de confirmare a 
pregătirilor făcute de echi
pă și a rezultatelor bune 
obținute pînă acum de al- 
piniștii petrileni în între
cerile din acest an de elevii 
antrenorului Vasile Atomii 
între care se remarcă în 
mod deosebit Florin Rizea,

De menționat că stadiul 
de pregătire a echipei a 
fost verificat în ultimele 
săptămîni, cu prilejul par
ticipării, in masivul Pia
tra Craiului, la Cupa Fe
derației române de alpi-

Dorii Almășan, Robert nisni și cupa „Torpedo"
Szocs. . , Zărnești. (I.B.)

D, V A, V D, VII C, VIII 
D.

Preocuj>ările elevilor 
pionierilor acestei 
pentru perioada de 
sînt îndreptate spre colec
tarea unor cantități cit mai 
mari de fructe de pădure. 
Menționăm că din realiză
rile obținute în prezent, 
școala a achiziționat pen
tru activitățile pionierești 
materiale sportive, instru
mente muzicale, aparatură 
pentru dotarea unor labo
ratoare. (I.M.)

și 
școli 
vară

ja----- Spital Petrila 2—5,
Sănătatea Petroșani •— U- 
tilajul Petroșani 5—2, U.M. 
Petroșani — Proiectantul 
Petroșani 7—0.

J’etroșaniul în 
contemporaneității, 
trăiește cea Vie a doua 
tinerețe. " ? <

Foto: Aî. TATAR

Măsuri 
eficiente 

(Urmare din pag. 1)

mita admisă cu 1,1 puncte^ 
iar față de cel realizat îs 
primele 4 luni eu aproape 
3 puncte. La rîndul săț# 
umiditatea a scăzut în căr
bune sub limita planificat 
tă cu 0,4 puncte. Ca urina 
re a /reducerii; conținutu
lui de cenușă și umiditate 
sub limita planificată da 
37 la sută și, respectiv, 8. 
la sută, minerii de la Dîlja 
au primit, în* cele două 
luni, 1900 tone bonificați^ , 
recuperînd în acest fel *» 
proape jumătate din penar 
lizările înregistrate îh pri
ma parte a anului. Aceasta 
ca urmare a faptului că 
oamenii au înțeles că, p* 
lîngă cantitate, la mină $• 

. cere și calitate. In luna m.d 
au fost alese și depuse pe 
poditura abatajelor came
ră aproape 2000 tone de 
steril, iar în luna" iunie 
peste 2600 tone, față de a- 
proximativ 1000 de tone cît 
s-a depus în lunile. prece
dente. Sterilul ales și de
pus pe poditură a fost re
cepționat de către topogra
fii de la sectoare și plătit 
brigăzilor care au contri
buit la alegerea lui.

„Itezultatele bune obți
nute în aceste două luni de
monstrează că măsurile în
treprinse pentru reducerea 
conținutului de cenușă și 
umiditate au fost bine gîn- 
dite și înțelese de toți oa
menii muncii. Cele 1900 to
ne obținute bonificații în 
ultimele două luni ale pri
mului semestru din acest 
an sînt rodul strădaniilor 
depuse de toți șefii de bri. 
gadă, de maiștri și ceilalți 
oameni ai muncii pentru 
încadrarea cărbunelui li- 
Vrat preparației în indica
torii de calitate. Bonifica
țiile obținute în aceste luni 
ne obligă ca pe viitor să 
acționăm cu aceeași hotă- 
rîre pentru îmbunătățirea 
în continuare a calității, 
astfel îneît să putem să re- , 
cuperăm cît mai repede pe
nalizările înregistrate în 
primele luni și să încheiem 
anul cu bonificații", ne ; 
spunea ing. Margareta Că
rare, responsabilul cu ca
litatea la această mină.

Iată că acolo unde se ac
ționează cu hotărîre de că- ; 
tre întregul colectiv de mi
neri pentru. îmbunătățirea 
calității cărbunelui; nici 
rezultatele nu întîrzie să 
apară. Mina Dîlja a ajuns 
intr-un interval de timp 
relativ scurt (două luni), . 
să reducă procentul de ce
nușă și umiditate sub limi
ta admisă și să treacă de la 
penalizări la bonificații. 
Sînt rezultate bune -- pe 
măsura eficienței măsuri
lor luate. -
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FILME
Manifestări consacrate celei de-a 40-a 

aniversări a revoluției de eliberare socială 
și națională

" BRASILIA 9 (Age.-preș). 
!■—- In cadrul acțiunilor de
dicate celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antii imperi
alistă, la Școala superioa/ă 
agricolă din municipiul 
Lavras, statul brazilian 
Minas Gerais, Ambasada 

: ■țării noastre în Brazilia a 
organizat o Săptămină a 
culturii românești. S au 
ținut expuneri în care s-a 
subliniat semnificația ac
tului de la 23 August 1944, 
îh istoria țării noastre și 
s-au relevat aspecte ale 
dezvoltării economice și 
sociale a României. De ase
menea, au fost organizate

Reuniunea anuală a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 

ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est

JAKARTA 9 (Agerpres),
— Luni s-au deschis la 
Jakarta lucrările reuniu
nii anuale a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre 
ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est 
(ASEAN).

In cuvîntul inaugural — 
relatează agenția ANTARA
— președintele Indoneziei, 
Suharto, a relevat impor
tanța transformării regiu
nii Pacificului într-o zonă 
a păcii, libertății și neutra

UN STUDIU publicat la 
Bruxelles de Uniunea Con
federațiilor industriilor din 
țările Pieței comune —, 
pe baza datelor provenite 
din fiecare țară comunita
ră la sfîrșitul primului se
mestru al anului în curs, 
subliniază. gravitatea pro
blemelor economice pe ca
re le vor avea de înfrun
tat „cei zece" și în cursul 
anului viitor. Intre acestea, 
pe primele locuri sînt si
tuate nivelul înalt al șo
majului și dezechilibrul 
bugetelor publice. In anul 
curent, șomajul va crește 
în cele zece țări ale C.E.E. 
cu 10 la sută comparativ

Cîteva statistici ilustrea
ză amploarea problemei. La 
sfîrșitul anului 1983, prin
cipalii debitori latino-ame- 
ricani — Brazilia, Mexic, 
Argentina, Venezuela Chi
le, Peru și Columbia — da. 
torau peste 300 miliarde de 
dolari. Numai plata dobîn- 
zilor reprezenta peste 40 Ia 
sută din veniturile lor din 
export; plata datoriei to
tale •— chiar cînd rabursă- 
rile de capital erau consi
derabil reduse sau, în ter
meni tehnici, „reprogra. 
mate", — era echivalentă 
cu circa 60 la sută din 
venituri. Aceste cifre se 
vor deteriora în continuare 
în anii următori. Fiecare 

. procent din ratele dobînzi
lor americane costă țările 
latino-americane peste trei 
miliarde dolari. Plățile do
bînzilor, deja greu de e- 
fectuat, au crescut, deci, 
și mai mult datorită recen
telor sporiri ale ratelor 
dobînzilor americane.

In anii următori, nici 

expoziții de fotografii și 
au avut loc gale ale filmu
lui românesc.

Postul de radio „Rio 
Grande'* a transmis o eml. 
siune în care au fost pre
zentate succesele obținu
te de poporul nostru în 
dezvoltarea economico-so- 
c.ală a țării.

LISABONA 9 (Age,-preș). 
- In cadrul manifestărilor 
dedicate marcării in Por
tugalia a celei de-a 40 a 
aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialislă din 
țara noastră, în munici- 

lității. Președintele țării 
gazdă a subliniat, totoda- 
dă, necesitatea extinderii 
cooperării între țările din 
zonă, precum și cu state 
din alte arii geografice. El 
a pus în evidență îndatori
rea care revine țărilor in
dustrializate de a acorda 
un sprijin mai activ efor
turilor proprii ale statelor 
în curs de dezvoltare în 
procesul emancipării so- 
cial-economice.

cu anul 1983, se apreciază 
în studiu.’

LA ÎNCHEIEREA REU
NIUNII Comitetului pen
tru supravegherea piețelor 
al OPEC, din care fac par
te miniștrii petrolului din 
Emiratele Arabe Unite, Al 
geria, Venezuela și Indone. 
zra, președintele comite
tului, Mâni Said Al-Oteiba, 
a declarat ziariștilor că a- 
cesta va recomanda Con
ferinței ministeriale a or
ganizației să mențină pla
fonul global de producție 
al OPEC și să nu modifice 
cotele de producție atribui, 
te fiecărei țări membre 
transnrt agențiile interna
ționale de presă. Confe 
rința ministerială a Organi
zației țărilor exportatoa
re de petrol își începe lu
crările marți, la Viena.

veniturile din export ale 
debitorilor nu vor crește fi făcute pur
suficient de repede ca să 
ușureze semnificativ po
vara datoriilor. Unele stu
dii efectuate recent au de
monstrat că exporturile la-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
(..INTERNATIONAL HERALD ȚB1BUNE**)

„Criza datoriilor externe trebuie rezolvată 
prin măsuri politice**

tino-americane vor crește, 
în viitorii cîțiva ani, cu 
mai puțin de 10 la sută. 
Chiar în cazul unor ipote
ze extrem de favoraoile, 
dobînzile vor depăși o tre. 
ime din venituri. In afară 
de aceasta, se presupune că dere istoric și' insuportabu 
în perioada 1985—1987 vor 
trebui plătite sume uriașe 
din datorie — peste 100 mi- curs 
liarde de dolari. sînt

piui; Moura a fost deschisă
o Săptămină a cultU' ii ro
mânești, L

Manifestările includ o 
expoziție de carte, în ca
drul căreia la loc de frunte 
figurează operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ex
poziția documentară de fo
tografii „Momente din lup
ta poporului român pen
tru unitate și independen
ță națională" și prezenta
rea unor filme documenta
re.

■ AMMAN 9 (Ager
pres). — La Amman s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a înal
tului Consiliu Palesti
nian pentru educație, 
cultură și știință — in
formează agenția M.E.N. 
Sesiunea a examinat pro
bleme referitoare la si
tuația instituțiilor de re
sort din teritoriile ara- 

’ be ocupate.

Un nou avertisment al oamenilor de știință
Reuniți recent, în orașul 

vest-german Gottingen, 
peste 2 500 de savanți și 
cercetători din diferite 
țări ale lumii — între care 
U.R.S.S., S.U.A., Italia și 
R.F.G. — au lansat facto
rilor de răspundere ai sta
telor, guvernelor, opiniei 
publice mondiale un nou 
avertisment — întemeiat 
pe datele riguroase ale ști
inței — asupra gradului 
extrem de ridicat de peri
culozitate pe care îl prezin
tă pentru umanitate pă
trunderea masivă a facto
rului militar într-un alt 
mediu — spațiul extraat
mosferic. 1

Din păcate, militarizarea 
Cosmosului nu mai consti
tuie un fenomen inedit și 
nici de dată recentă. In 
ciuda tratatului din anii 
’60 care interzice amplasa
rea de arme nucleare și 
alte arme de nimicire in 
masă pe Lună și pe alte 
corpuri cerești, a princi
piului — proclamat de 
O.N.U. și larg acreditat — 
privind rezervarea spațiu
lui extraatmosferic, a țest 
patrimoniu comun al Între
gii Umanități, exclusiv 
pentru scopuri pașnice, în 
ultimii ani am fost marto
rii unei escalade perma

Dar aceste plăți nu pot 
și simplu. 

Nici unul dintre principa
lii debitori nu va fi în sta
re ca, simultan, să-și plă
tească și datoria, să reali
zeze și creșterea econo

mică și să-și mențină și 
echilibrul politic și social. 
Debitorii, trebuind să se 
împrumute și pentru ca 
să-și plătească dobînzile, 
au ajuns în situația — fără 
precedent din punct de ve

lă din punct de vedere po. 
litic — în care țările în 

de dezvoltare 
transformate în

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară
COPENHAGA 9 (Ager

pres). — Primul grup de 
militanți pentru pace da
nezi a sosit în orașul sue
dez Vesteros, unde, săptă- 
mîna aceasta, se va desfă
șura „Intîlnirea păcii", la 
care participă reprezen
tanți ai organizațiilor anti
războinice din țările scan
dinave. j '

înaintea plecării acestui 
grup, în piața primăriei 
din capitala daneză a avut 
loc un miting. în Cadrul 
căruia primarul Copen- 
hagăi și președintele or
ganizației „Sindicatele 
daneze pentru pace" au 
rostit alocuțiuni, evidenți
ind necesitatea intensifi
cării luptei partizanilor 
păcii din Danemarca îm
potriva amplasării de noi 
rachete nucleare cu . rază 
medie în Europa și pentru 
retragerea celor deja ins
talate. 3

h- '‘

WASHINGTON 9 (Ager. 
preș). — Peste 100 000 de 
locuitori ai New York-ului 
au semnat un protest îm

nente a competiției mili
tare în Cosmos, cu riscuri 
crescînde și cu consecințe 
greu de evaluat pentru 
destinele civilizației teres
tre. Informații multiple, 
devenite publice, arată că 
în spațiul extraatmosferic 
se află deja amplasate nu
meroase aparate și echi
pamente militare, în speci
al sateliți, de cele mai va

NOTĂ

riate tipuri și cu cele mal 
diferite destinații: culege
re de informații cu carac
ter economic și militar, fo- 
torecunoaștere, meteorologie 
militară (evaluarea stării 
vremii în zonele potențiale 
de conflict), ghidarea na
velor de luptă, a avioane-' 
lor și rachetelor tactice și 
strategice, sateliți antisa- 
telit și enumerarea ar pu
tea fi continuată.

Intensitatea cercetărilor 
și dezvoltărilor din acest 
sector determină, însă, ca 
pericolul generat de milita
rizarea crescîndă a Cos
mosului să crească în ritm 
exponențial, cu atît mai 
mult cu cît sînt în curs de

e x p o r t a t o a re de 
capital. Anul acesta, țările 
latino-americane vor, tre
bui să plătească sub for
mă de dobînzi cu 20 mili
arde de dolari mai mult 
decît primesc sub formă de 

noi împrumuturi nete.
Țările industrializate pot 

lua unele măsuri unilate
rale pentru a ușura criza 
datoriilor. Ele trebuie să 
adopte politici economice 
care să încurajeze expansi. 
unea economică, prorno- 
vînd, astfel, exporturile 
latino-americane. Ele ar pu
tea să desființeze protecți- 
onismul și, în primul rînd, 

potriva transformării por
tului State Island — situat 
într-una dintre cele. mai 
mari zone ale orașului — 
într-o bază militară nucle
ară. Inițiatorul documen. 
tului este coaliția „State 
Island-ul denuclearizat", 
care reunește sute de re
prezentanți marcanți ai 
vieții publice new-yorkeze 
ce se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nu
cleare,

TOKIO 9 (Agerpres). — 
La Tokio s-a desfășurat un 
simpozion împotriva războ. 
iului, la care au participat 
membri ai parlamentului, 
oameni de știință și publi
ciști marcanți din -Japo
nia. Vorbitorii s-au pro
nunțat împotriva transfor
mării arhipelagului nipon 
într-o bază racheto-nucle- 
ară, împotriva amplasării 
de rachete „Tomahawk" pe 
teritoriul Japoniei, pentru 
încetarea cursei înarmări
lor și eliminarea perieo- 
lului nuclear.

realizare programe guver
namentale speciale, cum 
este cel denumit generic 
„războiul stelelor" și cu cît 
sînt tot mai numeroase 
studiile și lucrările milita
re cu tema: „Spațiul cos
mic — teatru de luptă al 
viitorului".

Să reținem. în acest con
text, semnalul de alarmă 
emis de cei 2 500 de parti, 
cipanți la Congresul de la 
Gottingen cu tema .^Oame
nii de știință avertizează 
asupra militarizării spa
țiului cosmic", care poartă 
girul de prestigiu al sluji
torilor științei. In „Decla
rația de la Gottingen", ei 
au cerut „să se renunțe la 
planurile de militarizare a 
spațiului extraatmosferic a- 
tîta timp cît nu este prea 
tîrziu. Atîta timp cît nu 
sînt instalate arme în spa
țiul cosmic, mai există po. 
sibilitatea să se împiedi
ce militarizarea acestuia, 
mai este vreme să se în
cheie trațate care să inter
zică dezvoltarea, experi
mentarea și folosirea ori
căror arme în Cosmos".

Un punct de vedere al 
oamenilor de știință, un 
punct de vedere rațional, 
un punct de vedere — a- 
vertisment.

să reducă ratele dobînzilor
— acestea din urmă fiind 
în mare parte o problemă 
americană. Guvernele ță
rilor industrializate trebu. 
ie să renunțe la actuala lor 
atitudine de indiferență fa
ță de criza datoriilor. Băn
cile trebuie să fie încura
jate să renunțe la pretenția 
că este posibilă plata inte
grală a datoriei și să se 
abțină de la acrobațiile ne
cesare pentru a menține în 
vir ță acest mit. Trebuie 
găi ite noi mecanisme pen. 
tril a pune de acord pova
ra dobînzilor cu posibilită
țile de plată și pentru a 
reeșalona datoriile pe o 

; perioadă de timp realis'd 
înainte de toate, țările in. 

i dustrializate trebuie să gă
sească modalități de a pu- 

> ne la dispoziție noi resur
se financiare pentru țările 
în curs de dezvoltare, fie 

■ dii-ect, fie prin intermediul 
instituțiilor financiare in
ternaționale.

(Agerpres)

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dragostea și re
gina; Unirea: FiuLMariei; 
Parîngul: îndrăgostit la 
propria dorință. - '

LONEA: Copiii bătrL 
nei Vera. '

ANINOASA: Hotel Pa
lace. '

I . VULCAN — Luceafărul:
Limita dorințelor.

; LUPENI — Cultural i
• Domnișoara Noorie,

URICANI: Aleargă cu 
eh mine. \ /'L

TV
15,00 Telex. . .
15,05 Pe urmele lui Au-

I ■ gust 23.
15,25. Ecran de vacanță— 

desene animate.
15,45 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României".

16,10 Civica.
16.30 închiderea progra- 
cb ermuiuL-b J ■- ?

' 20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Ctitorii cu care ne 

mîndrim.
20,50 Rezonanțe folclori

ce în muzica co
rală și românească. 
Gintă corul de ca
meră Camerata 
Felix — Oradea.

21,00 Teatru TV:
„O vară cum n-a 
mai fost alta".

22.20 Telejurnal (p.c.).
22.30 închiderea progra

mului.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale, 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bule, 
tin de știri. 10,05 înre
gistrări ale Coralei mu
nicipiului București, di
rijor Ștefan Mureșianu.
10.20 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul pio
nierilor. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Tribuna ra
dio. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul curioșilor. 
16,00 Buletin de știri. 16,05 
Cîntece de viață nouă. 
16,25 Radiogazeta eco
nomică. 17,00 Buletin de- 
știri. 17,05 Partidul 
Centrul vital ,al conști
inței întregii națiuni. 17,30 
Audiența radio. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Ra
diojurnal. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,30—5,00 Non 
stop muzical.

Mica publicitate
VIND „Renault Gordini". 

Informații Lupeni, strada 
Straja nr. 1. (2278)

VIND garaj Zid. Aero
port, stația Fero, telefon 
44258. (2282)'

PIERDUT legitimație de 
concurs pe numele Albu 
Manuela, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani, 
în sesiunea iulie 1983. O 
declar nulă. (2275)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drăgan 
Viorel, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2276)

PIERDUT diplomă de ba
calaureat pe numele’ Teu- 
șan Mariana, eliberată de 
Liceul economic Petroșani, 
în anul 1978. O declar nu
lă,; (2277)
‘ PIERDUT chei Dacia, zo
na pieței..Pot fi aduse la 
redacție. Recompensă. (2280)

PIERDUT autorizație de 
mînuitor de valori nr. 25, 
eliberată de Oficiul P.T.T.R. 
Petroșani. O declar nulă, 
(2281)
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