
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl-VA '

4 PAG. — 50 BANI

treia O CERINȚA DE SEZON

INFORMA] IA TURISTICĂ
actuala, completă, îngrijită

Mircea BUJORESCU

punc- 
strada 
se bi- 
două

unui stîlp 
„Petrila —

3 ore 
Textul

Cu planul pe șapte Tuni 
îndeplinit

I.M. URICANI

Informăm cititorii noș
tri (și întreprinderile in
teresate) despre modul 
de desfășurare a acțiunii.

Innoiri la poarta de Nord a Petroșaniului.
Foto: loan CUZMAN

săptămîni 
de-a 
înce- 

acțiunea

ANUL XL, NR. 9 913 MIERCURI, 25 IULIE 1984

In întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, CALITATE, 3 R

Rezultate elocvente în cea de-a

După două 
rodnice, și cea 
treia săptămînă a 
put bine în 
„Producții record, cah-

■ Săptămînă producțiilor record cu
prinde minele Lonea, Paroșeni, Vulcan 
și Lupeni ■ Săptămînă calității s-a de
clanșat la întreprinderile miniere Dîlja 
și Petrila ■ Acțiuni pentru recupera
rea, recondiționarea și rejolosirea ma
teriilor prime și materialelor vor avea 
loc la I.M. Livezeni, I.M. Lupeni și I,M. 
Valea de Brazi.

Primelerezultate din această săptămî
nă sînt elocvente și dovedesc mobiliza
rea colectivelor de mineri de la Lonea, 
Paroșeni și Vulcan, care în ziua de 23 
iulie și-au realizat și depășit sarcinile 
de plan. MINA LONEA a extras peste 
sarcinile acestei zile, o producție de 400 
tone de cărbune, plusul de la începutul 
lunii ridieîndu-se la 1600 tone. Cu pro
ducția extrasă suplimentar în ziua de 
23 iulie, I.M. PAROȘENI înregistrează

_________________________________________

La cariera Cîmpu lui Neag

pen
ale a_ 
de 20 

sar-
7 

cu 
pen_

Un fapt de întrecere 
remarcabil — mina Uri_ 
câni ă realizat și depășit 
sarcinile planificate 
tru .primele 7 luni 
nulul, încă din ziua
iulie. La ora actuală 
emile aferente celor 
luni au fost depășite 
15 000 tone de cărbune 
tru cocs, 43 la sută din pro
ducția totală de cărbune 
extrasă la I.M. Urieani a 
fost obținută cu cele două 
complexe mecanizate de 
mare capacitate. (M.B.)

tate, 3 Ii", organizată de 
Consiliul municipal al 
sindicatelor și C.M.V.J. 
și coordonată de Comi
tetul municipal de partid.

aceeași depășire (1600 tone) a sarcinilor 
de plan lunare. Peste sarcinile de plan 
ale lunii, se mai situează mina URI
CANI, cu o depășire de aproape 800 
tone cărbune cocsifieabil.

In „Săptămînă calității', mina DIL.IA 
se menține priite întreprinderile care 
depun eforturi stăruitoare pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui extras. 
După cum ne informează tovarășa Mar
gareta Cărare, responsabil cu calitatea 
la mina Dîlja, conținutul de cenușă a 
fost, și rămîne sub sarcinile planifica
te, cu 1,2 puncte. De fapt, datorită a_ 
cestor strădanii, de la începutul lunii 
iulie I.M. Dîlja a obținut bonificații — 
pentru îmbunătățirea calității cărbune
lui extras — de peste 400 tone.

Pași hotârîțî spre redresare
■■■■■■■■■■■■■a
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In ultima săptămînă, mi
nerii și mecanizatorii de la 
cariera Cîmpu lui Neag, 
au obținut o reușită demnă 
de consemnat: au recupe
rat întregul minus de la 
începutul anului la desco
pertă 
finele 
avînd 
peste 
indicator de o deosebită în
semnătate pentru activita
tea prezentă, dar mai ales 
pentru extracția viitoare 
a cărbunelui din carieră.

Deci, un pas hotărât și 
promițător spre redresare. 
Din discuția cu ing. Nico- 
lae Radu, directorul carie
rei, reținem că în ultime
le luni colectivul, condu
cerea unității și-au con
centrat toate eforturile

— ele 120 000 mc la 
primului semestru —- 
deja o depășire de 
20 000 mc la acest

spre îmbunătățirea situați
ei la descopertă. Da, 
descopertă, pentru că 
ceasta a fost principala 
cauză a rămânerilor în ur
mă înregistrate în acest an 
la activitatea de extracție 
și tot ea constituie calea 
hotărâtoare spre redresa
re. Reținem mai ales un 
indiciu esențial în acest 
sens — raportul între des
copertă și producție — de 
1,49 mc/tonă, în ianuarie, 
și de 5,55 mc/tonă — 
această lună, față de 
mc/tone cît trebuie să 
raportul normal între 
doi indicatori. Un 
așadar, mult 
în beneficiul categoric 
producției, al extracției de 
cărbune. Cum s-a ajuns 
«ici? Interlocutorul susți-

la
a-

raport, 
îmbunătățit, 

al

ne din capul locului că în 
îmbunătățirea situației 
prevalează ajutorul primit 
de la organele de partid și 
de stat, concretizat, bună
oară, în acțiunea „Huilă 
— Valea Jiului — ’84“, prin 
care s-a majorat cu încă 
1 milion mc volumul de 
steril contractat cu I.T.A. 
pentru a fi transportat în 
acest an.

Adevărul e că săptămî- 
nal se analizează, prin 
comandamente speciale, cu 
toți factorii de răspundere, 
desfășurarea acțiunii. Spre 

a se putea concentra cu efect 
sporit asupra descopertei,

Mina Livezeni

MOBILIZARE DE
EXCEPȚIE A

COLECTIVULUI PENTRU
MENȚINEREA TITLULUI

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

instantaneu de muncă din cariera Cîmpu lui Neag. Utilaje grele și oameni 
acționează intens Ia descopertă.
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PETRILA. In fața con
siliului popular, în 
tul în care din 
centrală a orașului 
furcă strada Taia, 
„săgeți" prinse la capătul 
superior al 
informează: 
cabana Voievodu: 
(drum forestier)", 
este^crâs cu culoare albas
tră și însoțit de .simbo
lul marcajului traseului 
turistic respectiv. „Caba
na Voievodu — cabana 
Șurianu: 4 ore", iar de la 
acest binecunoscut și so
licitat obiectiv turistic, 
pe aceeași săgeată, se fa
ce mențiunea că la caba
na Obirșia Lotrului se 
poate ajunge în 7 ore. Pe 
cealaltă săgeată, îndrep
tată spre localitatea Taia, 
în direcția de penetrație a 
drumului de acces, sînt 
înscrise următoarele men
țiuni: „Cabana Lunca Flo
rii: 1 oră; cabana Aușel: 
2 ore ; cabana Aușel — 
cabana Șureanu: 3 ore". 
Subliniem că toate aceste 
informații sînt oferite tu
ristului într-o modalitate 
simplă, obișnuită.

BANIȚA, înainte de a (Continuare în pag. a 2-a)

face cunoștință cu „vatra" 
comunei, încă de la intra
rea în municipiul Petro
șani, oaspetele nostru este 
informat că se găsește la 
o altitudine de 756 me
tri. Depășind acest punct, 
din care apele de pe ver
sa nții apropiați se scurg 
în direcții opuse, spre 
Nord și spre 
Sud, depășind deci „cum
păna apelor", turistul a- 
junge imediat în fața 
complexului comercial 
Banița cu alimentară^ be
rărie, patiserie și maga- ' 
zin general. Centrul a- 
cestei comune, ca multe 
altele de pe cuprinsul ță
rii, a cunoscut în ultima 
perioadă mai multe ame
najări gospodărești. Des
pre existența 
complexului comercial al 
Băniței turiștii și călătorii, 
porniți din Timișoara, De
va și alte localități mai în
depărtate, și aflați în drum 
spre Petroșani, nu au aflat 
încă nimic pînă aici. Sînt 
favorizați în schimb cei 
plecați de 10—15 minute

Toma ȚAțARCAI
i
i
i 
ț

Disciplina fermă 
singura cale de urmat pentru 
realizarea ritmică a

DE FRUNTAȘ

sarcinilor
In ziarul nostru din 7 iulie a.c. am publicat un 

articol care se intitula „Două moduri de a privi 
ritmicitatea realizărilor de plan la nivel de brigăzi", 
din care reieșea că principalul motiv al nerealizării 
ritmice a planului este indisciplina manifestată in 
muncă. La timpul respectiv am spus că vom reveni 
la mina Vulcan. De aceasta dată revenim, dar nu la 
aceeași mină, ci la o altă mină asemănătoare 
punct de vedere al tehnologiei de exploatare, 
peetiv la mina Petrila.

din
res-

Ca și la mina Vulcan, la 
Petrila, am desfășurat 
naliza economică pe ace
lași principiu: adică ne-am 
axat pe brigăzi care și-au 
realizat ritmic, lună 
lună sarcinile de plan 
primul trimestru, dar 
căror ritmicitate diferă.

In primul semestru din 
arest an, mina și-a reali
zat, ba chiar și-a depășit 
sarcinile de plan cu peste 
20 000 tone de cărbune 
pentru semicocs. Un merit 
deosebit în obținerea suc
cesului l_ău avut și bri
găzile pe care le vom ana
liza. Din multele brigăzi 
care și-au’ realizat ritmic

a-

de 
în 
a

pri-sarcinile de plan pe 
mul semestru ani ales, pe 
cea a lui Gheorghe Duca, 
ce lucrează într-un abataj

DOUĂ MODURI
DIFERITE. DE A PRIVI 
MUNCA ÎN BRIGĂZI'

cameră pe stratul 5, în 
două aripi. Lună de lună 
la această brigadă, pe lin
gă o ritmicitate a înde
plinirii planului, am cons
tatat și o depășire subL 
stanțială a productivității 
muncii — în medie cu

1116 kg pe post, cu vîrfuri’ 
de 1530 kg pe post, cum 
este cazul lunii iunie. Ca
re au fost factorii deter
minant! ai acestor reali
zări? înainte de toate, dis
ciplina muncii; în primul 
semestru în cadrul acestei 
brigăzi ș-au înregistrat: 
doar 3 nemotivate. Des
pre această brigada ne-a 
vorbit normatorul , secto
rului V, care remarca pe 
lingă cele.menționate mai 
înaințe, că între 
din acest colectiv 

există respectul 
muncă. Numai muncind 
poți să cîștigi. 
câștigurile brigăzii au fost 
în medie mai 
70—80 lei pe 
vel de miner 
a V-a.' Tonul 
îl dă tocmai șeful de bri
gadă, om cu multă expe
riență în conducerea tor—

Gheorghe SI’ÎNU

ortacii 
harnic 
pentru

Dealtfel

mari cu 
post la ni— 
cu categoria 
în muncă

(Continuare în pag. a 2-a)
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o nouă unitate (Urmare din pag. t)

(

vor
mun

u_ 
slatu- 

spațios

și a-

Fortuna
comercială reprezentativă în 

orașul Fetrila

Pași hotărîți spre redresare

Este bine cunoscută în 
Valea Jiului activitatea 
desfășurată de colecti
vul unității 38 din Pe
trila pentru buna aprovi
zionare cu legume și fruc
te a populației. La abun
dența de produse, spați
ile de vînzare și cel de 
depozitare erau însă 
insuficiente. Cu sprijinul 
organelor locale de partid 
și de stat, al Direcției 
comerciale municipale și 
al celei județene, al în
treprinderii de legume și 
fructe Deva și, respectiv, 
Complexului Petroșani, 
prin redistribuire, i s-a 
destinat acestei unități 
un nou spațiu, tot

e 
că, 
în- 
cei

Și

> atuurile 
i magazin 

datorită 
mobilierul.

cadrul complexului
1 mercial din cârtit

în . 
co

mercial din cartierul 8 
Martie al orașului Pe
trila.

■ Puterea de muncă, pri- 
J ceperea și hărnicia co_ 
ț lectivului de lucrători co_ 
i merciali, a șefului

(Urmare din pag. I) pe panoul respectiv ofeta 
masă, cazare și parcare. 
Din nou, bine. Aceste in
vitații ar trebui totuși 
completate, după părerea 
noastră, de un stîlp (ca cel 
din Petrila) cu o săgeată 
îndreptată spre cabană, am
plasat undeva la vedere la
uiiiiiiHiiHiiiiuiiuiiiiiiinHiiiiiiliiiiiiiliiliiiiiiitiiiiiiriiiiin 

INFORMAȚIA TURISTICĂ
intrarea din drumul națio
nal spre cătunul Jigoreasa

din Petroșani. Deci, la in
trarea dinspre sud in co
mună, turistul, călătorul 
care, eventual, a uitat să-și 
asigure merindele necesa
re din Petroșani, este invi
tat să viziteze complexul 
comercial Bănița compus 
din unitățile menționate. 
Poate nu e rău, dar, de ce 
nu se procedează la fel și 
cu cei care sosesc în Bă
nița din localități mult mai 
îndepărtate din Nord.

PEȘTERA BOLII. Caba
nei de aici i se face, dacă _____ ______  _________
nu sîntem pretențioși de- care trece pe lingă" căba- 
ioc, o suficientă reclamă. 
Pe panoul de la intrarea 
în Bănița dinspre 
șani (despre care am 
mintit) se află înscrise (pe 
partea dinspre comună), 
deci pe stînga sensului de 
mers), următoarele: „Ca
bana Peștera Bolii, zilnic, 
își așteaptă oaspeții. Circa 
3,5 km". Foarte bine. In

Petro-
a-

nă. Aceasta deoarece, așa 
cum este gospodărită de o 
vreme, cu drumul de acces 
desfundat de șantierul 
noului tunel construit pen
tru dublarea căii ferate, 
cu incinta traversată de fă
gașe făcute de cei care 
parchează aici mașinile pe 
iarbă în lipsa unui loc a- 
nume amenajat etc, camu-

virtul pantei de la Peștera flată și de vegetația de la 
Bolii, turiștii, călătorii ce ’ . ■ - .
se deplasează spre Bănița, 
Hațeg etc, sînt invitați să 
viziteze cabana de aici, ca-

potrivit simbolurilor de

șosea, cabana poate fi și 
este în mod sigur „depăși
tă" de multi turiști i ară să 
fie observată.

POLATIȘTE. La poarta

40 DE ANI 
MUNCA ȘI LUMINA este 
genericul sub care a 
început etapa municipa- 
•lă a trecerii în revistă a 
formațiilor artistice de 
amatori din Valea Jiu
lui, manifestare organi
zată de Consiliul muni
cipal al sindicatelor. Ieri, 
la Uricani, au participat 
brigăzile artistice, gru_ 

tații, Constantin Brujan, 
a sprijinului primit, au 
făcut posibil ca noua uni
tate să capete și un nou 
profil pentru desfacerea 
produselor agro-alimen- 
tare și anume Fortuna — 
firmă cu renume în țară 
și județul Hunedoara. U_ 
nitatea din Petrila care 
s-a deschis ieri (și asal
tată de mii de cumpără
tori) este a treia din ju
deț (după Deva și Hune
doara).

Merceologul principal, 
Gheorghe Drăguț, de la 
I.L.F. Deva, omul care, 
împreună cu colectivul 
unității, a muncit „zi lu
mină" la amenajarea ma
gazinului, ne-a declarat: 
„Fortuna din orașul Pe
trila are toate 
pentru a fi un 
reprezentativ 
faptului că i 
spațiul de vînzare și 
pozitul (de trei ori 

purile satirice, formați
ile literar-muzicale și 
recitatorii și mîine (ora 
18), la clubul muncito
resc din Aninoasa, va 
avea loc un spectacol al 
formațiilor folclorice 
(T.S.)

■ PENSIONARII din 
Uricani au sărbătorit, la 
sfîrșitul săptămînii tre
cute, împlinirea 
sfert de veac de la 
tituirea asociației 
sionarilor din orașul lor. 
(ED.)

■ CURIOZITATE FE
ROVIARA. Este de ne-

unui 
cons_
pen-

ga- 
de produse 

personalul 
serviabil vor 
desfacere lu- 

peste

mare decît la vechea 
nitate) îi conferă 
tul de magazin 
și modern".

Aprovizionarea
bundența de produse (ieri 
la deschidere au fost pu
se la vînzare 60 de tone 
dintre cele mai căutate 
legume și fructe, o 
mă variată 
alimentare), 
calificat și 
conduce la o 
nară estimată la 
1 milion și jumătate de 
lei. Toate acestea, prin 
competența și priceperea 
colectivului condus de 
Constantin Brujan, 
asigura oamenilor 
cii din Petrila, celor ca
re calcă pragul acestei 
unități reprezentative a 
comerțului din Valea 
Jiului o bogată și va
riată gamă de produse 
agro-alimentare.

T. RUSU

de Sud a municipiului 
zitatorii județului nostru au 
fost întîmpinați cu ani în 
urmă de un panou foarte 
util cu obiectivele turisti
ce hunedorene. Am spus 
au fost întîmpinați pentru 
că anii au trecut, iar de 
panoul — la vremea lui ac

tual și util — nu s-a mai 
preocupat nimeni să-1 a- 
ducă la zi, să-l actualizeze. 
Obiectivele turistice s-au 
înmulțit (numai în Valea 
Jiului cu Muzeul mineri
tului, bazele didactice din 
Paring, telescaunele de ia 
Paring și Straja etc.),' căile 
de acces spre ele s-au 
modernizat, panoul de in
formație 
însă tot 
conceput 
nu chiar

GAMBRINUS.
(I.C.S.A.-A.P. îi zice hotel) 
și loc de mare atracție, a- 
menajare relativ recentă, 
modernă și cu posibilități 

turistică a rămas 
așa cum a fost 
acum zece, dacă 
mai mulți ani.

Motel

înțeles modul cum se re
partizează vagoanele 
pentru trenurile-cursă 
de persoane Petroșani— 
Lupeni și retur. Trenu
rile 2732/2731, deși sînt 
aglomerate, au numai 4 
vagoane în timp ce 
2734/2733 au 6 vagoane 
în care se află, de re- 

călă- 
să

gulă, doar 10—12 
tori. Nu s-ar putea 
se procedeze invers? 
(CB.)

EXCURSIE._ Un
grup de oameni ai mun
cii de la întreprinderea 
de tricotaje din Petro- 

cariera a primit în dotare 
suplimentară 22 autobas
culante, o foreză, urmînd 
să mai primească două ex
cavatoare de 2,5 mc. Tot
odată, unitatea a fost reor
ganizată, fiind structurată 
în prezent pe 4 brigăzi de 
producție și una de meca
nizare, ceea ce îi asigură o 
mai bună cuprindere a pro
blemelor, dirijarea mai o- 
perativă a fronturilor de 
lucru.

Ceea ce s-a urmărit însă, 
cu deosebire, dincolo de 
ajutorul dat de C.M.V.J., a 
fost intensificarea efortu
rilor proprii pentru crește
rea ritmurilor, atît la des- 
copertă, cit și la extracție. 
Preocupările au fost orien
tate spre întărirea răspun
derii tuturor factorilor 
față de preliminar, a spi
ritului de ordine și disci
plină în toate formațiile 
de lucru, aplicarea cu fer
mitate a cerințelor acor
dului global în cadrul bri
găzilor. Sporirea exigen
ței, a opiniei colective fa
ță de cei care prin negli
jența și lipsa lor de răs
pundere produc greutăți 
activității productive 
exprimată și de faptul 
spre exemplu, au fost 
depărtați din colectiv 
care încalcă ordinea 
disciplina, fac nemotivate.

Inca de la primele ore, 
mare afluență de cum
părători la magazinul 
agro-alimentar „Fortu
na" din Petrila.

Foto: Al. TĂTAR

bune de cazare, masa 
parcare, mai puțin cunos
cută însă de oaspeții noștri 
și insuficient prezentată. 
Panoul cu invitația de a 
vizita „hotelul" (nu mote
lul) amplasat în drumul de 
acces din DN 66 ar trebui 
completat — sugerăm noi 
— de alte două: unul în 
centrul nou al Petroșaniu- 
lui și altul în defileul Jiu
lui, la circa 1000 metri de 
motel.

Astfel de panouri cu in
formații strict necesare 
despre obiectivele turisti
ce pe care le avem sînt 
necesare și în alte locuri, 
de pildă, la gară, în noul 
centru civic, pe DN 66A în 
Vulcan, Lupeni, Uricani.

Cine trebuie să Ie reali
zeze? Panoul de la Pola- 
tiște — Oficiul județean de 
turism, iar toate celelalte 
panouri informative, nu de
pășesc posibilitățile și o- 
bligațiile întreprinderilor 
comerciale, instituțiilor și 
organizațiilor posesoare de 
amenajări turistice, pentru 
a le prezenta beneficiari
lor printr-o propagandă 
vizuală actuală, completă 
și îngrijită.

șani vor efectua o ex
cursie de 10 zile (1-10 sep_ 
tembrie) în țara vecină și 
prietenă R,P. Bulgaria. 
Cei interesați pot obține 
detalii de la filiala din 
Petroșani a O.J.T. (T.S.)

■ IN TABARA. Un 
grup de 40 de pionieri 
din municipiu vor pleca 
astăzi în tabăra de 
dihnă de la Stejaru
Mărgineanca (județul Il
fov). De cîteva zile 
deschis și tabăra 
rească din Paring 
au sosit, luni, într-o no- 

o-

s-a 
pione- 

unde

Tonul 
indis- 

cum

coefi-
■ a
Deși 
mari 
unor

Coeficientul de prezență 
e în creștere, ajungînd în 
iulie la 89 la sută, 
exigenței împotriva 
ciplinei I-a dat, așa
era și firesc, organizația de 
partid care a dezbătut cu 
intransigență în adunările 
generale problemele de 
fond ale activității pro
ductive, iar în cazul neîn- 
deplinirii sarcinilor, a 
mers pînă Ia sancționarea 
unor cadre. Au sporit pre
ocupările pentru întreți
nerea drumurilor din incin
ta carierei, pentru corec
tarea pantelor exagerate 
ale acestora, ceea ce a de
terminat creșterea 
cientului de utilizare 
parcului de mașini, 
cariera întîmpină 
greutăți din lipsa 
piese de schimb, îndeosebi 
pentru 
dozerc, 
țiunca 
dus la 
treținerii parcului de 
Șini.

Toate aceste acțiuni 
avut o influență pozitivă 
și asupra ritmurilor ex
tracției In această lună, 
bunăoară, s-a ajuns la o 
realizare a planului de 

excavatoare și bul_ 
s-a intensificat ac- 

con- 
în_ 

ma_

3R, ceea* ce a 
îmbunătățirea

au

Disciplina fermă
(Urmare din pag. I)

stratul 3. 
și ritmici- 
în depă- 

ci chiar și 
muncii.

mației de lucru și chiar 
a formării oamenilor pe 
care-i pregătește să preia 
ștafeta cînd va ieși la 
pensie, nu peste mult timp.

A doua brigadă, care a- 
semănător cu prima și-a 
realizat ritmic, lună de lu
nă în semestrul I sarcini
le de plan, este cea con
dusă de Mihai Dumitru, 
care lucrează într-un aba
taj frontal pe 
Evident, există 
tate, nu numai 
șirea planului, 
a productivității 
dar aceasta cu prețul u_ 
nor eforturi deosebite din 
partea a mai mult de ju
mătate din membrii bri
găzii. De ce mai mult de 
jumătate .și nu toți? Pen
tru că ceilalți obișnuiesc 
să facă nemotivate și, bi
neînțeles, că creeze greu
tăți celor care își fac pe 
deplin .datoria. Cele 10-12 
absențe nemotivate înre
gistrate lună de lună, pe 
lingă multe alte motiva
te, spun mult despre sta
rea disciplinară precară 
care există în cadrul a- 
cestei formații. Că planul 
s-a realizat în medie, în 
proporție de 100,3 la sută, 
iar productivitatea mun
cii a fost depășită, tot în 
medie, cu 18 kg pe post 
demonstrează o diferență 
netă de organizare a mun
cii și de indisciplină. Iată 
de ce unii cîștigă din mun-

din cartierul

uă serie, 100 de copii din 
județul Galați. (T.S.)

■ SIFONARIE. In Lu- 
peni s-a deschis de cu- 
rînd o sifonărie care 
fost amenajată în 
direa ce adăpostește 
tăria 
coza. (A.T.)

Rubrică realizată 
Tiberiu SPĂTARU 

OăBâȘj

producție de peste 60 la su
tă față de doar 42 la sută 
în luna trecută. Și aceasta 
în condițiile concentrării 
atenției întregului colectiv 
asupra îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. In acest 
scop s-a trecut, pe baza 
unui studiu, la aplicarea u_ 
nui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice, pen
tru exploatarea selectivă a 
stratului, trecerea între
gii cantități de cărbune 
prin instalația trommel- 
concasor, ceea ce a făcut 
ca față de o medie a cenu_ 
șei de 60—62 la sută în 
trimestrul IV al anului 
1983, în luna trecută să 
se ajungă la un conținut 
de cenușă de 54,4 la sută.

...Sînt pași semnifica
tivi care denotă voința și 
capacitatea de mobilizare 
a colectivului de a redresa 
activitatea carierei, de a 
o înscrie pe coordonatele 
reușitelor de altădată.

„Totul e să primim va
goane suficiente, pentru că 
deocamdată, stocăm pro
ducția din cauza vagoane- 
lor insuficiente", E un a- 
pel care înseamnă, tot
odată, un semn bun pe 
calea redresării.

ca 
își 
brigadă) cîșțigă eu 60 lei 
pe post mai puțin decît 
cei din brigada lui Gheor
ghe Duca.

Din cîttf ne spunea mais
trul principal loan Tem- 
neanu, secretarul organi
zației de partid a secto
rului 11 i, în cadrul brigă
zii lui Mihai Dumitru e- 
xistă multă indisciplină. 
Numai într_un an, la con
ducere:! acestei formații au 
fost numiți trei șefi de 
brigadă. Cel actual, adică 
Mihai Dumitru, este ti_ 
năr; are numai 36 de ani 
și vrea să facă ceva, dar 
nu este ajutat de ortaci. 
Este normal ca atunci cînd 
schimbi trei șefi de briga
dă într-un an, la aceeași 
formație, nu brigadierul 
e de vină, ei ortacii . (nu 
toți). Aceia care nu-și fac 
datoria, care mai și influ
ențează pe alții.

Așadar, tragem, 
concluzie ca și în 
aiul precedent, că 
există aceleași

altora, iar alții (care 
fac datoria în această

aceeași 
materi- 
și aici 
moduri 

diferite de a privi sarci
nile de producție. Acolo 
unde nu există coeziune, 
omogenitate, conștiință 
muncitorească și rezulta

tele sînt nesatisfăcătoa
re, așa cum este cazul bri
găzii lui Mihai Dumitru, 
și nu numai al lui, ci și 
al altor brigăzi din Vale 
unde unii muncesc și în 
locul celor care fac nemo
tivate.

Rezultatele de produc
ție ale unei întreprinderi 
depind de realizările tu
turor formațiilor de lucru, 
fie ele productive sau ne
productive. De aceea tre
buie acționat cu intran
sigență și fermitate pen
tru întărirea disciplinei. '
pentru schimbarea atitu- ■ 
dinii față de muncă a
celor certați cu discipli
na. Pe primul plan al or
ganizațiilor de partid și 
conducerilor de sectoare 
să stea omogenizarea, în
tărirea coeziunii și puterii 
de mobilizare a brigăzilor 
pentru a depăși orice greu
tate și a realiza ritmic 
planul.
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între unitățile din industria de extracție și preparare a cărbunelui
TFi

•I

organizatorice, dar mai ales OAMENII

ș

I

intro- 
doua 
pro- 

corn-

nico-organizatorice, 
tre care le amintim 
cele mai importante: 1) 
S-a rezolvat în mod 
totul favorabil proble-

tici periodice 
judecățile 
discuțiile 
„momentul 
scrisori

desele 
i" 

Aceste 
determi-

La temelia succesului - măsurile tehnico

a ocupat locul I pe țară în întrecerea socialistă desfășurată

acum... 
rin- 

Cristea

Pagină realizată de
Mircea BUJORESCU
Foto: Pavel BEKE

întregul colectiv al mi- 
nei noastre a primit ’ cu 
satisfacție vestea că 
ne-am clasat pe locul I 
în întrecerea socialistă 
din semestrul I, dintre 
unitățile miniere și de 
preparare. La temelia 
redresării și a rezulta
telor deosebite obținute
în primul semestru stau 
OAMENII. Odată cu re

așezarea planului, în func
ție de condițiile concrete 
și de posibilitățile mi
nei, colectivul a fost alt
fel stimulat și mobilizat, 
acționînd ca atare. La 
I.M. Livezeni se crease o 
prejudecată, aceea că 
niciodată n-o să se poa
tă realiza sarcinile. Iată 
că s-a putui și se poate. 
Oamenii muncesc și cîș- 
tigă. Am văzut că de fapt 
avem posibilitatea rea
lizării sarcinilor și am 
dovedit că ne putem ri
dica la nivelul condiți
ilor create.

In paralel, am rezolvat 
o serie de probleme teh- 

din- 
pe

CU

ma transportului pe 
rizontul 475, care 
crea dese dificultăți 
sectorul I, sectorul 
investiții și sectorul 
pregătiri — IV; 2) In
care sector s-a finalizat 

montarea instalațiilor pen
tru transportul xnateria-

o- 
ne 
în 
de 
de 

fie-

personalului în subteran 
se execută mai organizat, 
mai supravegheat, mai o- 
perativ și cu importan
te economii materiale. 
Față de anul 1983, in 
1984, numai pe această 
cale vom economisi pes
te 1,5 rnilioane lei. Con-

vească cu mai multă res
ponsabilitate tehnologia 
de lucru din abataj (îna
inte nu se făcea tăierea 
fără pășirea secțiilor și 
tavanului).

Revenind la oameni, 
încă din prima lună cînd 
ne-am realizat planul

lelor (monorai) care au 
constituit o noutate la 
mina Livezeni dar și-au 
dovedit din plin eficien
ța. Prin introducerea a- 
cestora, s-a ușurat consi
derabil aprovizionarea 
locurilor de muncă, pre- 
ciim și efortul fizic al 
minerilor de la front. A- 
cum, aprovizionarea se 
face mecanizat, pînă la 
front, prin echipe spe
cial destinate acestui 
scop. Implicit, a crescut 
gradul de folosire a tim
pului de lucru și în mod 
firesc, productivitatea 
muncii. 3) Transportul

comitent cu îmbunătăți
rea disciplinei, s-au cre
at și condiții mai bune 
de securitate și protecție 
a muncii 4) Âm trecut, 
cu forțe proprii, la une
le modificări construc
tive la două dintre aba
tajele frontale, echipate 
cu complexe mecanizate 
SMA-2. Concret, s_au 
modificat tehnologiile, 
prin legarea fiecărei 
secții de transportor. Ast
fel, am eliminat 
surpări și „timpii morți' 
din producție, 
modificări i-au 
nat pe oameni să

sau de felicitare adresa
te familiilor. S-au înce
tățenit schimburile de ex
periență cu alte între
prinderi m. i n i e r e. 
Ce ne oferă pers
pectiva? In trimestrul IV 
al acestui an, vom 
duce în funcțiune 
noi capacități de 

. ducție, încă două
plexe SMA-PH-2, la sec
torul I, care vor asigura 
creșterea producției zil
nice a minei cu 300 tone 
de cărbune. De aseme
nea, se lucrează pentru 
■punerea în funcțiune a 
unor noi capacități 
stratul 3, la a cărui 
ploatare se va veni 
mina noastră, cu posibi
lități de introducere a

s_a îmbunătățit vizibil 
disciplina, iar noi, con
ducerea colectivă ne-am 
făcut mai mult și mai 
bine înțeleși, în ceea ce 
trebuia sa întreprindem. mecanizării.
Organizațiile de partid, închinăm succesele
sindicat și U.T.C. au avut noastre marilor eveni- 
un rol primordial în 
menținerea stării de mo
bilizare plenară pentru 
realizarea sarcinilor, prin 
forme și mijloace spe
cifice. Au devenit prac-

' de lucru 
muncitorești, 
individuale, 
economi e’*, 
atenționare

mente politice ale anu
lui — jubileul de la 23 
August și Congresul al 
XIII-lea al partidului — 
eu convingerea fermă că 
minerii de la Livezeni 
vor da măsura întregu
lui lor potențial.

Irig. Ion DIACONU, 
directorul I.M, Livezeni

B CRISTEA VALACH1 
30 ani, urmaș, la „cir 
ma“ brigăzii, al lui Cos- f 
tea Aftonic, din sectorul I i 
II. 14 000 tone de căr_ | 
bune extras în plus, dej

începutul anului. i

O preocupare permanenta 
PROTECȚIA MUNCII

Brigada lui Cristea 
Valache.

un anume

Fără îndoială, una dintre preocupările constante 
ale colectivului de mineri, ale conducerii colective a 
minei Livezeni a constituit-o și o constituie crearea 
unui climat de muncă propice, prin asigurarea secu
rității muncii în subteran. Despre acest domeniu de 
activitate, am stat de vorbă cu ing. Ioan Ciungan, in
giner șef cu securitatea minieră.

— Comparativ cu anul 1983, în primul semestru 
al acestui an s-a redus cu 20 numărul accidentelor. 
Corespunzător au scăzut considerabil și indicii' de 
gravitate, frecvență și durată medie a acestora. Pu
tem spune că acordăm o mare atenție problemelor 
metanului, fapt ce a determinat ca în semestrul I să 
înregistrăm cu 26 cazuri de acumulare mai puțin 
față de aceeași perioadă a anului trecut.

— Ce acțiuni au mai fost întreprinse?
— Am examinat tot personalul tehnico-ingineresc. 

activi- 
comisi-

Trecut...

Cei necorespunzători, au fost trecuți în alte 
tați. Lunar, funcționează autocontrolul, prin 
ile interne. . ' ' '

— Prevenirea rămine, în continuare, 
primordială ■

— Conștienți de acest lucru desfășurăm 
activitate în ceea ce privește propaganda de

măsura

o bună 
..... - protec

ție a muncii atît vizuală cît și auditivă. La gazeta 
de perete avem o rubrică permanentă cu aspectele 
negative constatate. Pe primul semestru am cheltuit 
peste un milion lei, dintre care 671000 lei au fost 
alocați numai pentru propagandă și instruire de pro
tecție a muncii.

■ Mina Livezeni a fost 
pusă în funcțiune la 1 iu
lie 1976.

■ Primul complex me
canizat a. fost introdus în 
anul 1978.

■ Valoarea medie a 
mijloacelor fixe, în anul 
înființării, era de 508 mi
lioane lei.

■ Producția totală ex
trasă în anul 1976 era de 
134 000 tone'

■ Productivitatea mun
cii pe întreprindere era, 
în anul punerii în func
țiune, de doar 1,4 tone pe 
post.

A ieșit la pensie Cos- 
tea Aftonic. La condu
cerea brigăzii lui a fost 
numit Cristea Valache, 
miner dintr-o „dinastie" 
de bravi coborîtori in 
adîncuri de la Livezeni. 
Tatăl său, Ilie Valache, 
care i-a ajuns 
subaltern a fost, la 
du-i, brigadier, 
are doar 30 de ani și are 
o putere de muncă deo
sebită. De fapt, brigada 
lui ajunsă acum ’destul 
de numeroasă, este un 
fel de familie. Alături de 
brigadier și tatăl său, mal 
lucrează și yp alt Va
lache, Ion, un văr al lui 
Cristea. O brigadă vizi- brigadă din două brigăzi, 
bil întinerită. Șeful de 
schimb Dumitru Leon- 
te „bate" și el in jur de 
30 de ani, dar se păs
trează „echilibrul" cu cei 
mai vechi, cu experien
ță: Gheorghe Costea și ră.

Marcel Istrate. De la în
ceputul anului, exploa- 
tînd cu bune rezultate 
un complex mecanizat, 
brigada a extras, supli
mentar sarcinilor, peste 
14 000 tone de cărbune, 

'prin depășirea producti
vității muncii în medie 
cu 3—3,2 tone pe post. 
Toți, mineri buni — 
Ștefan Ghioc, Adam Cior
nei (și el fost brigadier, 
mai are puțin și „merge" 
in pensie), Ioan Bulay, 
Ion Polcovnieu. Oameni 
serioși cu toții. Ciștiguri 
— 340 lei pe post. Nu-i 
a șa că merită munca?

Aceasta este brigadă 
lui Cristea Valache. O

■ MIHAI BUCEVSCIII. 
Miner șef de brigadă în 
sectorul IU. In luna iu
nie — plus 2000 tone de 

| cărbune. In iulie, la zi, 
« plus 1000 de tone. De- 
I
I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I

pășirea productivității 
muncii cu 1,5—2 tone 
pe post. Lucrează cu un 
complex mecanizat
SMA-2, fabricat la 
LU.M.P. Șefi de schimb 
— Dumitru Perja (mul
tă vi eme brigadieri, Au
rel Leucă și 
Dane

Sigismund
Mai nou, se mai lucrea
ză cu un complex meca
nizat SMA-2. Curge căr
bunele sau cum spun 
minerii: „curge" căldu
ră și lumină pentru ța-

...și prezent
■ Pe primele 6 luni din 1984 mina Livezeni a 

extras 23 000 tone de cărbune peste sarcini B Mina 
dispune de 5 complexe mecanizate în funcțiune 
■ Valoarea medie a mijloacelor fixe este mai mare 
decît cea de la punere în funcțiune de peste 2,5 ori 
B Doar complexele mecanizate din dotarea minei 
depășesc valoarea de 200 milioane lei B Pe primele 
6 luni, 64 la sută din producția totală a minei a fost 
extrasă cu ajutorul complexelor mecanizate B Pro
ducția anului 1984 a crescut față de anul punerii în 
funcțiune de aproape 5 ori (!) B La nivelul primului I 
semestru, producția marfă vîndută și încasată a fost | 
depășită cu 3 la sută B Alte depășiri: 30 Ja șută la | 
volumul de pregătiri miniere, 10 la sută la productivi- • 
tatea muncii; depășiri „de plan au mai fost obținute | 
la producția netă și la beneficii; cheltuielile totale ia 
1000 lei producție marfă au fost mai mici <‘ 
planificate cu 1,4 la sută, iar 'cele materiale cu 6,3 
la sută.

■V/' ' •• • wl. v" , r .z 1a

B MIRCEA SECRIERU. 
linul dintre cei 
vechi brigadieri de 
investiții din Vale.
6 luni
Productivitatea
depășită cu 0,54 mc pe | 
post. Șefi de schimb: .

. .uuuc „< . Ilie Manole, Constantin I
decît cele | Ghiga și Ioan Iuliu CiO- | 

tocă.' ' . |

mai 
Ia 

... .... Pe
plus 830 mc. 

muncii,

I
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FILME
VARȘOVIA

Activități ale delegației de partid și de stat 
a țării noastre care a participat la festivitățile

prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a
„Zilei Renașterii Poloniei'

.A-......
VARȘOVIA 24 (Agerpres) vizitat Voievodatul

— Trimisul Agerpres, Ni_ nobrzeg, înfrățit cu 
colae Chilie, transmite: De-" dețul -Bistrița-Năsăud. 
legația de partid și-de stat A fost vizitat combina- 

' ' tul construcțiilor de mașini
Stalowa Wola.

Șeful delegației de partid 
și de stat a țării noastre a 
prezentat realizările de sea
mă ale poporului român 
în anii noii orînduiri, în 
special în ultimele două 
decenii de cînd la condu
cerea partidului și statu-

a țării noastre condusă de 
tovarășul Gheorghe Radu
lescu, membru al Comi
tetului Politic Execuciv al 
C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
care a participat la festivi
tățile ocazionate de cea 
de-a 40-a aniversare a Zi
lei Renașterii Poloniei, a

Tar. 
ju-

lui nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preo
cupările actuale și faptele 
de muncă remarcabile cu 
care întregul nostru po
por întimpină cele două 
mari evenimente istorice 
ale anului — a 40-a ani
versare a revoluției de e- 
liberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Manifestări consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
sociali și națională, atîfascistă șl 

antiimperialistă
' In numeroase. țări ale lumii au loc manifestări 

consacrate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă din pair ia noastră.

ROMA 24 (Agerpres). — 
In localitatea italiană Li_ 
midi se desfășoară „Săptă- 
mîna culturii românești".'

In cuvîntul inaugural 
primarul orașului, Angeo 
Flammia, după ce a înfăți
șat succesele pe care le_a 
obținut țara noastră în 
dezvoltarea sa multilate
rală, a exprimat aprecieri

deosebite la adresa con
tribuției pe care Romă, 
nia, președintele 
Ceaușescu o aduc la dialo
gul pentru instaurarea în 
lume a unui climat de pace 
și destindere.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mexicul în flil— 
cări, I—II; Unirea: Ru
bedeniile; I’arîngul: Lan
țul amintirilor.

PETRILA; Revanșa. 
LONEA: Fiul Măriei.
ANINOASA: Bicicleta.
VULCAN — Luceafărul: 

îndrăgostit la propria do
rință. ,

LUPENI — Cultural: 
Visind la Zambezi. i

URIC ANI: Valul Verde.

Nicolae TV
15,00
15,05
15,30

■ LONDRA 24 (Agerpres). — Minerii britanici, 
aflați în grevă de 20 de săptărnîni» și-au intensifi
cat, marți, acțiunile în sprijinul revendicărilor lor 
privind asigurarea locurilor de muncă și revenirea 
asupra proiectelor de închidere a ' unor mine, ca 
răspuns la presiunile tot mai puternice ale patro
natului pentru a-i determina să reia lucrul, rela
tează agențiile de presă. Poliția a intervenit în nu
meroase acțiuni ale minerilor, operînd aproxima
tiv-50 de arestări. .

Știri din țările socialiste

Realități social-economice din 
țările în curs de dezvoltare
OUAGADOUGOU 24 (A- 

gerpres). — Preocupările 
guvernului Republicii Vol
ta Superioară în direcția 
dezvoltării economico_so- 
ciale a țării sînt ilustrate 
și de prevederile bugetare 
pe anul financiar curent. 
Astfel, bugetul pentru 1984 
înscrie, la capitolul inves
tițiilor publice, fonduri 
totalizînd 9,21 miliarde de 
franci CFA. Printre prin
cipalele proiecte care con
centrează în prezent efor
turile de dezvoltare 
poporului voltez, 
„Marches ~

ale 
revista 

Tropicaux et 
Mediterraneens" mențio
nează crearea unor rețele 
de transport în comun în 
centrele urbane ale țării
• ■•■■•■■■••■■■■••■•■■■•■•o

DATORIA EXTERNĂ A 
DANEMARCEI a atins 185 
miliarde coroane (18,5 mi
liarde dolari) la sfîrșitul 
anului trecut, iar pentru a- 
cest an se prevede să creas
că la 200 mii* arde coroa
ne, s-a anunțat oficial 
la Copenhaga.

„PACEA IN AMERICA 
CENTRALĂ va fi posibilă 
numai dacă vor fi respec
tate principiile universal 
recunoscute care stau la 
baza relațiilor internațio
nale", se spune în comuni
catul comun nicaraguano- 
surinamez dat publicității 
la încheierea 
treprinse la 
președintele

și a unor legături rutiere 
interurbane, construcția de 
locuințe la prețuri mode
rate, extinderea aeropor
tului de Ia Bobo-Dioulasso 
(la 360 kilometri vest de 
Ouagadougou) și constru
irea unui baraj pe rîu.l 
Sourou (în vestul țării), a 
cărui vale va fi amenajată 
pentru producția agricolă,

; . ★ :
BAGDAD 24 (Agerpres), 

— In planul de dezvoltare 
pe cinci .ani al . Irakului, 
sectorul construcțiilor o- 
cupă un loc prioritar. Nu
mai în anul curent pen
tru înfăptuirea a 695 de 
proiecte, în acest sector 
voi- fi investiți 2,75 miliarde 
dolari — relatează agenția 
irakiană INA.

•ir
LAGOS 24 (Agerpres). — 

Valoarea totaiă a investi
țiilor prevăzute pentru ac
tualul plan de dezvoltare 
economică a Nigeriei, eșa
lonat pe perioada 1981— 
1985, se ridică la 122,5 mi
liarde de dolari.

'SOFIA 24 (Agerpres). — 
In perioada cincinalului 
1981—1985 este prevăzută 
o creștere cu 32,4: la sută 
a producției industriale 
realizate de unitățile eco
nomice din Sofia. O aten
ție deosebită se acordă, ri
dicării continue a eficient 
ței. Planul prevede, pen
tru intervalul menționat, 
investiții de peste două 
miliarde de leva, în vede
rea extinderii bazei teh- 
nico-materiale.

Sînt avute, de asemenea, 
în vedere continuarea cons
trucțiilor de locuințe și 
dezvoltarea serviciilor edi
litare.

■âr
BERLIN 24 (Agerpres). - 

In aceste zile, constructo
rii de pe șantierele din 
Dresda au sărbătorit pre
darea cheilor celui de-al 
100 000-lea apartament 
construit în orașul de pe 
Elba în anii existenței. 
R.D.G. Colectivul de oa
meni ai muncii de la com
binatul de construcții din 
Dresda 
în ziua

versări a întemeierii R.D.G. 
să termine alte 8006 de lo_ 
cuințe. i

Potrivit programului de 
construcții de locuințe, pî
nă în anul 1990 în aparta
mente noi sau modernizate 
se vor muta încă 4 milioa
ne de cetățeni. Numai pen
tru acest an, planul pre
vede construirea sau mo
dernizarea a aproape 200 000 
de apartamente. ’

;
HAVANA 24 (Agerpres). 

— Peste 83 000 de studenți 
cubanezi lucrează în a- 
ceastă perioadă în brigăzile 
de muncă patriotică. Ei 
sînt prezenți în gospodăriile 
agricole, pe șantierele de 
construcții, în .,1. întreprin
deri industriale. Din a- 
ceștia, 30 000 Sînt membri 
ai unor brigăzi studențești 
care lucrează la refacerea 
bogățiilor forestiere ale 
Cubei. Intre brigăzile stu
dențești se desfășoară în
trecerea socialistă în 
tea zilei de 26 iulie — 
insurecției naționale
sărbătoarea națională a

HAVANA 24 (Agerpres). 
— La întreprinderea de 
transporturi din Havana 
a avut Toc o adunare fes
tivă, la care au luat parte 
reprezentanți ai orgănelor 
locale de partid, ai organi
zațiilor de masă, numeroși 
muncitori.

Despre însemnătatea ac
tului de la 23 August 
transformările ce au 
loc în țara noastră în 
mele patru decenii a 
bit Carlos Albistur, 
rectorul întreprinderii.

16,30

20,00
20,20

s-a angajat ca pînă 
celei de_a 35-a ani- poporului cubanez.

cins- 
Ziua

1944, 
avut 
Ulti- 
vor- 

di-

Telex. '
Clubul tineretului.
Emisiune în limba 
maghiară (p.c.). 
închiderea progra
mului. ;?<-'■
Telejurnal (p.c.) 
Actualitatea în e- 
conomie., r

20,35 • Sub flamura lui
. . August. ; ; j 

20,45 Marea epopee 
voluționară. 

21,05 Film artistic:
„învățătorul"
(color).

22,20 -Telejurnal (p.c.). 
22,30 închiderea progra, 

mului.

RADIO

re-

13,00
15,00
16,00
16,05

vizitei în- 
Managua de 

Consiliului 
Militar Național din Suri
nam, lt. col. Deși Boutșrse.

NOUL PRIM MINIS- 
(TRU AL FRANȚEI, Lau
rent Fabius, a prezentat 

' marți în Adunarea Națio
nală declarația de politică 
generală, în legătură cU 
card a angajat responsa
bilitatea guvernului.

s

VIENA 24 (Agerpres). ■— 
La mediul primăriei din 
Viena a avut loc vernisa
jul unei ample expoziții de 
artă plastică românească.

In alocuțiunile rostite cu 
acest prilej, Rudolf Prietz, 
secretarul Uniunii artiș
tilor din Viena și Stephan 
Kukla, secretar general al 
Asociației de prietenie 
Austria'—România, au re_ 
liefat semnificația actului , 
istoric de la 23 August, re
alizările poporului român 
în relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite în
tre România și Austria.

 £------
Rezultatele alegerilor din Israel 

raeliene au estimat că în 
viitorul Knesset, Partidul 
Muncii, care se situează pe 
primul Ioc, va dispune de 

______ ______ _ ___ „ 45 deputați, iar blocul 
politice principale — blo- de radio și televiziune is- LÎKUD — de 41.

Copii americani în sărăcie

16,35

17,00
17,05

: TEL
preș). — In alegerile legis
lative anticipate 
rate luni în Israel, nici U- 
na din cele două formațiuni

AV1V 24 (Ager- cui LIKUD, de guvernă- 
mînt, și Partidul Muncii, 

desfășu- opoziție — nu au obți
nut majoritatea absolută. 
După numărarea a 95 la 
sută din voturi, posturile 4

„Fondul pentru Apărarea Copiilor" (The Chil
dren’s Defense Fund} din S.U.A. a realizat, nu demult 
un studiu asupra situației copiilor aparținînd unor 

pături sociale americane defavorizate. Publicația 
, „AFL - CIO News" — Organul de presă al celui mai 
mare sindicat american — preia, din documentul CDF, 
considerații și date semnificative în această privință.

Reducerile cheltuielilor 
bugetare destinate dome
niilor sociale se repercu
tează, în S.U.A., în mod 
direct asupra asistenței 
medicale, hrănirii și în
grijirii copiilor, a ajutoru
lui acordat familiilor să
race și copiilor acestora 
pentru instrucție. Copiii 
americani sînt mult mai 
predispuși astăzi la su
ferințe grave și la boli, 
foame și frig, abuz, ne
glijență și de a fi lăsați 
în părăsire, fără vreo a-

peiit o alarmantă erozi
une la scară națională în 
îngrijirea preventivă a 
femeilor gravide. Ca ur
mare, copiii -născuți
mame care au primit cu 
întirziere sau deloc asis-

Din presa străină
(„AFL — CI O NEWS") .

tență medicală preventi
vă sînt de 3 ori mai mult 
predispuși să moară în 
primii ani de viață. Ca 
rezultat al acestei ten-1

sistență adecvată decît 
cu 3 ani în urină. Pen
tru că, în prezent, există 
mult mai puține șanse 
pentru acordarea de a- 
sistență medicală pre
ventivă pre și postnatală . . .
pentru mamele dezavantaj. vertizat că, în Statele’U- 
jate.

„Fondul pentru Apă
rarea Copiilor" a descp;

dințe, organizațiile ' de 
sprijinire a copiilor au a-

nite, mortalitatea - infan
tilă se află în creștere.

Această situație este a-

gravată și de faptul că 
aproximativ 34,4 milioa
ne de americani — circa
15 la sută din populația 

de . țării — trăiesc acum sub 
rivelul limită de sărăcie, 
iar din 12 milioane de co
pii americani care s_au 
născut în familii in care 
capul de familie aste .. o 

. femeie singură, 65,6 la 
sută sînt săraci In cazu
rile similare ale famili
ilor de culoare, procen
tul depășește 70 la sută. 
Societatea 
plăti, acum

’ ziu, pentru
plata de mai tîrziu va fi 
mult mai mare. - ■■

noastră va 
ori mai tîr- 

acoasta, și

(Agerpres)
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Toma ȚĂȚARCA. 

De la 1 la 3.
Clubul invitaților. 
Buletin de știri.
Orchestra de mu
zică populară „Cio- 
cîrlia".

16,25 Corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii.
Coordonate econo
mice. ; ; ; , 
Buletin de știri.
Pe temelia revolu
ției din August 1944.

— România de azi ■.—
România de mîine.

17,30 Partidul, Ceaușescu, 
România — program 
de cîntece.

17,40 Odă limbii române. 
18,00 Orele serii. Radio

jurnal;
22,00 O zi într-o oră. 

Radiojurnal.
23,00 Rezultatele tragerii 

Pronoexpres.
23,05 Dublu recital de 

operetă.
23,30—5,00 Non stop mu

zical.

memen

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, preț 

convenabil. Petroșani, Ai, 
Trandafirilor 2/20, după 
ora 17. (2358) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pivods 
Anica, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 

• nulă. (2356) ' .
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Neicu 
loan, eliberată de T.U.M, 

' Pecoșani O declar.; riuiă. 
; (2357-: ■

PIERDUT doi cai, în 48 
mai; iapă roșie, coaniă șt 

. coadă neagră, 'pată . albă 
în frunte de 40 mm; - cal 
roșu murg, cu un semn îri 
pulpa stingă sus. Adresați 
Vulcan str. Paroșeni 5 324, 

. Șerban Gheorghe sau Pan- 
tiloiu loan, Vulcan — Pa
roșeni ■ 332, Aducătorului, 

_ mare recompensă. (2354),...
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