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ȚĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Una dintre cauzele (o- 
biective, doar în parte 1) 
rămînerii sub plan a 
brigăzilor sectorului II de 
la Întreprinderea Minieră 
Livezeni este că s-a in
trat, de cu
rînd, în stra
tul 3, unde, 
după cum ni 
s-a spus, este 
necesară o 
tehnologie cu

rii se familiarizează, repe
de, cu exploatarea stratu- 
tului), vom insista asupra 

^acelor cauze care au con
dus la acumularea unor 
nedorite restanțe.

care formați
ile nu sînt încă obișnuite. 
(In acest caz, desigur, s-ar 
fi impus un sprijin con
cret, prin asistență teh
nică, din partea Combina
tului sau chiar prin deta
șarea, pentru scurt timp a 
unor specialiști care au 
mai lucrat în asemenea 
zone ale zăcămîntului). Re
marci nd că un asemenea 
motiv este trecător (mine-

ză, la fiecare schimb, în- 
tîrzieri între o jumătate de 
oră și o oră la intrarea în 
șut. Se pierd, astfel, ni se 
face un calcul estimativ, 
zilnic, între 130 și 150 de 

tone — eva- 
luînd după 
randamentele
obținute. Iată
de ce ne-am
concentrat a-

Prima dintre ele (și „ie
rarhia" se referă la efec
tele negative în ce priveș
te realizarea indicatorilor 
de plan) este nefolosîrea 
integrală a timpului de 
lucru. Cele trei brigăzi
(conduse de Ion Cojoca- 

ru, Valentin Pădureanu și 
Marcel Istra te) înregistrea-

tenția asupra 
acestui as

pect. Ce am aflat ? Inter
locutorii (mineri, brigadieri, 
șefi de schimb) ne-au de
monstrat că nu pot ajunge

Antrepriza în zidiri refractare — București, brigada Cluj-Napoca’, condusă 
de ing. Adrian Balint și ing. Florea Barbu, execută lucrări de calitate la ca
zanul nr. 1 de la Uzina electrică din Paroșeni. Foto : Al. TĂTAR

Un promițător debut
începutul acestei săptămîni înseamnă, pentru 

patru dintre întreprinderile miniere ale Văii Jiului, 
un promițător debut în extragerea cărbunelui. La 
loc de cinste se situează minerii de la Paroșeni care, 
cu plusul de producție înregistrat luni (cifrat la 
290 tone), au ridicat la 2156 de tone cantitatea de hui
lă livrată peste plan de la începutul lunii.

Succese notabile au obținut și brigăzile de la 
Bărbăteni (cu un plus de 196 de tone), Lupeni (plus ;

i 50 de tone) si Lonea (plus 48 de tone). (S.B.) i
l.................      I

la timp în front pentru că 
transportul spre abataje 
(se face cu trenul de mi
nă) este deficitar. Locurile 
de muncă ale sectorului fi
ind cele mai depărtate fa
ță de puțul central, nu li 
se asigură formațiilor, du-

C.T. DIACONU

IN PAG. A 4-A :

ACTUALITATEA
IN LUME

MEMENTO

Răspundere muncitorească, 
ordine, disciplină 

în mină e nevoie de oameni.
Dar de oameni harnici!

Stîlpi hidraulici peste plan
Secția de profil de la 

Vulcan a IPSRUEEM ra
portează depășirea sarci
nilor perioadei trecute 
de la începutul anului, la 
producția fizică cu peste 
1000 de stîlpi 
destinați lucrărilor 
țineri în abatajele 
prinderilor miniere 
Valea Jiului Acest 
obținut în condițiile

cu
hidraulici, 

de sus- 
între- 

din 
spor, 
rea-

lizării indicatorilor de e- 
ficiență, se datorează, în 
principal, creșterii produc
tivității muncii, la care 
prevederile au fost depă
șite cu aproape 30 Ia 
La aceste împliniri se 
daugă buna calitate a 
duselor, preocuparea 
tru reducerea < 
materiale. (S.B.)

sută. 
a-

pro- 
pen- 

cheltuielilor

Adunări generale a!e reprezentanților 
oameniior muncii

(Continuare in pag. a 2 a)

La I. M. Uricani, o cerință

înlăturarea cauzelor subiective, 
prin întronarea unui climat 

de ordine și disciplină
Intr-un climat de anali

ză responsabilă, exigentă, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la mina Uricani 
a dezbătut, în spirit cri
tic și autocritic activitatea 
desfășurată da colectivul 
de mineri, ingineri și teh
nicieni adoptînd măsuri efi
ciente pentru recuperarea u- 
nor restanțe și îndeplinirea 
sarcinilor de plan anuale.

Deși în perioada trimes
trelor II și III a fost rea
lizată, comparativ cu lu
nile anterioare, o crește
re a producției de aproape 
200 tone pe zi, la nivelul 
celor 9 luni producția de 
cărbune s-a realizat în pro
porție de numai 68,9 la sută.

La minusul înregistrat in 
perioada analizată au „con
tribuit" toate sectoarele, cu 
nerealizări cuprinse în
tre 7280 tone de cărbune 
(sectorul III) și 102 935 to
ne (sectorul II B). Cauze
le neîmplinirilor, reliefate 
in darea de seamă prezen
tată adunării, sînt multiple, 
atît de natură obiectivă dar 
și subiectivă.

Factorii geologico-mi- 
nieri, condițiile de zăcâ- 
mînt uneori vitrege (frec
vența mare a accidentelor 
tectonice, falii, înclinarea 
mare a stratelor, acoperiș 
constituit din roci slab

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. 8 2-a)

In brigada condusă de Gheorghe Maftei din 
sectorul I al I.M. Dîlja se evidențiază schimbul lui 
Radu Andrișan. In imagine, ortacii din schimb, îm
preună cu maistrul Ion Andreica, înainte de intra
rea în șut.

Foto : Al. TĂTAR

O cerință de 
A 
încadrarea în

Sarcinile trasate de Co
mitetul Politic Executiv in
dustriei carbonifere vizea
ză, în primul rînd, creș
terea cantităților de căr
bune. Dai', privind in an
samblu problemele actuale 
ale energeticii, aceste e- 
forturi trebuie să fie con
jugate cu grija sporită pen
tru gospodărirea judicioasă 
a fiecărui kilowatt/oră, prin 
încadrarea în normele spe
cifice de consum pe unita
tea de produs.

Adevăr care se verifică 
și în activitatea minei Pe
tri la, unde, pîrghia cea

T.uni, 4 noiembrie, par
ticipăm în sala de apel a 
minei Dîlja la ponta iul 
schimbului II, unde, pen
tru prima dată, Ia sectoa
rele de producție se înregis
trează o prezență de sută 
la sută. Au făcut excepție 
cei care erau în foaie de 
boală. Peste puțin timp ne 
aflăm în biroul ingineru
lui Dumitru Oprea, șeful 
sectorului III. In jurul o- 
rei 14,45 intră în birou 
șubinginerul Karol Laszlo 
care, în lipsa șefului de 
sector, se adresează nor- 
matorului de sector comu- 
nicîndu-i că aproape a 
terminat lucrările la aba
tajul cameră nr. 65301. 
Două schimburi stătuse în 
mină. Nu peste mult timp 
sosește și cel care condu
cea activitatea abatajului 
menționat. Șubinginerul 
îi face cunoscut că 
șeful de sector a spus să 
vină și schimbul III. O 
clipă de reținere și cel 
care de abia sosise în bi
rou răspunde prompt: „Da
că așa a spus șeful, așa 
facem". Farago Zoltan, 
despre el este vorba, ieșise 
din mină după trei schim

buri consecutive. Prezența 
lui a fost necesară. O pre
siune puternică lc-a pus 
în pericol activitatea in 
abatajul cameră de unde, 
zi de zi, trimiteau cărbune 
spre lumina zilei. împreu
nă cu șubinginerul nu au 
mai stat să-l aștepte pe 
șeful de sector, au plecat 
acasă să se odihnească pen
tru a putea veni, așa cum 
au promis. Rămînem în 
prezeiTța maistrului Dumi
tru Văcăriuc, de curînd 
ieșit și ci din mină, a nor- 
matorului și a tehnicianu
lui cu indicii. Toată lu
mea era ocupată cu calcu
lul retribuțiilor pe luna 
octombrie. Se calcula nu
mărul posturilor, al absen
țelor, alături de producția, 
deja, calculată de topogra- 
ful de sector. * Atmosfera 
nu era .tocmai vioaie. Din 
cauza absențelor nemoti
vate, în luna octombrie 
sectorul nu și-a realizat 
planul cu aproape 2400 to-

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 3-a)

stringentă actualitate

consumurile energetice pe tona de cărbune

mai importantă a reduce
rii consumurilor energeti-, 
ce, pe tona de cărbune, 
o constituie creșterea pro
ducției — interdependen
ță pe care situația statisti
că a evoluției consumuri
lor energetice în acest an

o demonstrează cu prisosin
ță. Astfel, numai în luna 
martie — cînd unitatea a 
fost, la extracția de* căr
bune, foarte aproape do ni
velul planului — s-a reu
șit „egalizarea" normei 
planificate cu cea înregis

trată de contoarele între
prinderii. In rest, se con
semnează depășiri nedorite. 
Explicația este simplă, iar 
din ea derivă, de fapt, și 
soluțiile ce trebuie adop
tate : utilajele trebuie să 
funcționeze la parapietrii 
maximi, pentru a se obți
ne randamente energetice 
optime. Iată de ce, ne ex
plica inginerul Victor San
du, caic se ocupă de con
sumurile energetice ale mi-

Sabin BORCAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Distanțele par a fi prea mari 
în drumul cărții spre cititori

Inîălurarea cauzelor 
subiective

Librăria este, pentru iu
bitorul de carte, nu numai 
un simplu magazin, fie
care volum, fiecare pagi
nă înseamnă o lume, în
seamnă truda de luni de 
zile, uneori de ani, a o- 
mului care-și înțelege me
nirea de a așterne pe coa
la imaculată gînduri și 
lumină.

De aceea, la intrarea în- 
tr-o astfel de unitate, te 
aștepți să pătrunzi într-o 
cetate a culturii. Cu aces
te gînduri am intrat și 
noi în librăria nr. 37 din 
centrul orașului Petrila.

Ne interesăm de ritmici
tatea aprovizionării, de ac
țiuni cu cartea organizate 
în librărie pentru cititorii 
de toate vîrstele.

Maria Suciu, șefa unită
ții ne răspunde : „Toată 
vina că nu ne prezentăm 
prea bine o poartă Centrul 
de librării din Deva, care 
nu onorează comenzile, a- 
tunci cînd o face, satisfa
cerea comenzii se face 
parțial; numărul de e- 
xcmplare dintr-o carte este 
mult prea mic comparativ 
cu numărul celor dornici 
de a citi. Cred că există o 

Nici un minut pierdut
din timpul de lucru !
(Urmare din pag. D

pă programul actual de 
intrare în subteran, sosi
rea la ora stabilită. Care 
ar fi soluția ? Au existat 
sugestii pentru folosirea 
puțului-est sau puțului II, 
la care să se ajungă, în 
timp util, pe la suprafa
ță, cu ajutorul unui auto
buz. Specialiștii, conduce
rea minei sînt, însă, de 
părere că un asemenea 
procedeu nu ar fi dintre 
cele mai economicoase; pe 
de o parte, iar pe de alta 
s-ar crea situații „favora
bile" unor acte de indis
ciplină, controlul și în
drumarea formațiilor slă
bind foarte mult. Care es
te alternativa, ne-am în
trebat și l-am întrebat pe 
tovarășul Petru Pușcaș, 
președintele Consiliului 
oamenilor muncii din în
treprinderea minieră. Se 
amenajează, ni se spune, o 
nouă linie de transport, 
care nu va mai pune nici 
un fel de probleme. Fiind, 
însă, o chsetiune de du
rată, aspectul „la zi" ră- 
mîne de actualitate ime
diată, în continuare. In 
sensul de. a se acționa cu 
fermitate pentru ca orga
nizarea transportului, în 
general, și a brigăzilor sec
torului II, în special, să fie 
făcută în așa fel, îneît să 
nu se piardă nici un minut 
din timpul de lucru. (In 
speță, este vorba de dis

distribuire inegală a cărți
lor de către Centrul de 
librării din Deva".

Ne sînt prezentate do
cumente privind reparti
țiile de carte nr. 44 din 
30 septembrie și nr. 45 din 
7 octombrie, venite de la 
Deva Intr-adevăr, la ca
pitolul belestristică repar
tițiile sînt foarte mici ca 
număr. De exemplu, din 
volumele de versuri din 
creația lui Nichita Stănes- 
cu, apărute recent în co
lecția „Mari scriitori ro
mâni1*, la această unitate 
situată în plin centrul u- 
nui oraș, s-au primit doar 
două exemplare. Oricum, 
față de acest mod de re
partizare a cărții. Centrul 
de librării de la Deva nu 
poate invoca nici o scuză, 
nici măcar aceea a dificul
tăților de transport.

Cerem notele de coman
dă. Stupoare ! Șefa unită
ții nu le are nici măcar în 
copie ! Nu putem deci 
stabili adevărul și de un
de și pînă unde se întin
de vina gestionarei și 
unde începe vina Centrului 
de librării.

ciplinarea mecanicilor de 
pe diesele, și chiar de de
vansarea plecării primului 
tren, pentru a fi corelat 
cu necesitatea intrării la 
timp în șut).

O altă problemă, care a 
creat „timpi morți" pen
tru producția brigăzilor a 
fost o infiltrare de apă, de 
la un orizont superior, un
de barajul de la un siloz pă
răsit și inundat s-a fisu
rat. Ne-am adresat, în a- 
cest sens șefului sectoru
lui de aeraj, inginer Vir
gil Lupulescu, care ne-a în
credințat că acest neajuns 
va fi neîntîrziat înlăturat. 
(Revenind, între data in- 
cidentulfli și cea a apari
ției acestor rînduri, am 
constatat că, într-adevăr, 
s-a acționat în acest sens, 
prin captarea apelor în- 
tr-un jomp și dirijarea lor, 
prin conducte, în așa fel 
îneît să nu stingherească 
munca minerilor). Desigur, 
în cuprinsul investigației 
noastre în rîndul brigăzilor 
rămase sub plan la mina 
Livezcni am găsit și alte 
cauze care provoacă „timpi 
morți" în activitatea mi
nerilor. Asupra unora (cum 
ar fi desele defecțiuni e- 
lectromecanice) vom re
veni. Nu înainte de a sub
linia însă up aspect esen
țial : folosirea integrală, e- 
ficientă a timpului de lu
cru depinde în cea mai 
mare măsură de modul în 
care este organizată mun
ca nu numai în front, ci 
pe tot fluxul tehnologic.

Cine suferă ? Evident 
trag ponoasele cititorii, oa
meni dornici de cultură. E 
simplu să pasezi vina de 
la unul la altul. Mai greu 
e să ai curajul de a rezol
va problemele ivite. între
băm de acțiunile politico- 
educative organizate de 
librărie pentru informa
rea cititorilor, dar mai a- 
les pentru educarea lor 
multilaterală.

Ni se spune cîte ceva 
despre vitrine tematice de 
carte, despre o întîlnire cu 
tinerii nefamiliști care va 
avea loc în librărie, dar 
fără a se putea preciza 
concret data ei și... cam 
atît.

Oricum, la Petrila, la 
librăria nr. 37 mai sînt 
multe de rezolvat. Și de 
ce să nu o spunem, vino
vat principal se face tot 
Centrul de librării al jude
țului Hunedoara. Se vede 
că pentru distribuitorii de 
carte distanța dintre Deva 
și Petrila este mult prea 
mare. Trebuie făcut ceva 
pentru scurtarea ei !

H. ALEXANDRESCU

Chioșcul alimentar de incintă de la I.M. Lonea 
(Iuliana Munteanu și Elena Opriș), asigură mineri
lor o abundență de mărfuri de calitate.

Foto : Robert TAVIAN

NOTA

Sesizări la care ..adrisantul” rămîne... rece
O situație cel puțin bi

zară ne sesizează locatarii 
blocului 15 B, strada Avia
torilor din cartierul Aero
port III — Petroșani, în 
numele cărora semnează E- 
lisabeta Oprea. De peste 
șapte luni locatarii de aici 
nu beneficiază de apă rece 
la băile apartamentelor.

In pofida repetatelor se
sizări, făcute la adresa 
E.G.C.L. Petroșani, ai că
ror factori de decizie, în 
acest sens, au promis că 
vor face și vor drege, si
tuația persită și acum. Am 
fi curioși să știm cine sînt 
cei ce se „ocupă" cu „lan
sarea" promisiunilor. Nu 
dorim ca prin aceste rîn
duri să dăm un ultimatum, 
dar considerăm că este fi
resc, este o obligație a 
meseriașilor E.G.C.L. Pe

(Urmare dio pag. 1)

consolidate etc.) au deter
minat neintrarea în func
țiune a unor capacități de 
producție programate. Alte 
nerealizări, uneori materia
lizate în mii de tone res
tanțe, sînt legate de epui
zarea rezervelor scontate, 
întîrzierea punerii în func
țiune a unor abataje (6 a, 
6 b, 6 c, și nr. 4 din sec
torul II A), sau a unor 
utilaje.

Aproape în egală măsură, 
în afară de cauzele obiec
tive, la nerealizări au con
tribuit și cauzele subiecti
ve. In genere, probleme 
cunoscute. Nu s-au reali
zat posturile planificate în 
abataje cu 7514 posturi, în 
9 luni. Din totalul de 24 
brigăzi, 18 nu și-au reali
zat sarcinile. Lipsa forței 
de muncă a impietat și 
ea asupra rezultatelor, 
fluctuația s-a menținut la 
o cotă ridicată. In perioa
da raportată au fost 680 
muncitori nou încadrați, 
dar s-au desfăcut contrac
tele de muncă la 600, din
tre care 350 pentru absen

troșani să-și păstreze in
tacte firma și renumele. 
Asemenea situații însă, ca 
și cea relatată mai sus, duc 
la cu totul alte rezultate. 
Nu de alta, dar și răbda
rea și înțelegerea locatari
lor au limite. Acum, cînd 
iarna „bate la Ușă", pe 
lingă apa caldă necesară 
locatarii au dreptul să cea
ră ca, măcar acum, după 
mai mult de șapte luni să 
se rezolve această situație. 
Conducerea E.G.C.L. spe
răm să verifice care este 
adevărul în această pro
blemă. Rămînînd „rece" la 
sesizări, E.G.C.L. Petroșani 
nu reușește — cu siguran
ță — să „încălzească" spe
ranțele locatarilor în rea
lizarea problemei care-i 
preocupă.

Alexandru TATAR 

țe nemotivate. Producția 
minei a avut de suferit 
și datorită neîncadrării în 
indicatorii de calitate, pre
cum și norealizării produc
tivității muncii fizice.

In mod necesar, aduna
rea generală a adoptat un 
cuprinzător program de 
măsuri, vizînd îmbunătă
țirea stării de lucruri. Ele 
vizează utilizarea intensi
vă și extensivă a zestrei 
tehnice, asigurarea capaci
tăților de producție, nece
sare realizării planului, îm
bunătățirea calității cărbu
nelui și a lucrărilor execu
tate, creșterea mai accen
tuată a productivității mun
cii, întărirea ordinii și dis
ciplinei ș.a.

In cuvîntul lor, partici- 
panții la dezbateri — 
Gheorghe Văsîi, Laurențiu 
Kelemen, loan Țopa, Gheor
ghe Huruban, Dumitru Co- 
jocaru, Alexandru Blaj, Pe
tru Hanciu, loan Dănilă au 
completat cu propuneri va
loroase proiectul planului 
de măsuri, pro
puneri menite să con
ducă la creșterea neconte
nită a producției de cărbu
ne extras la I.M. Uricani, 
pentru a răspunde, prin 
fapte de muncă, grijii deo
sebite de care se bucură 
minerii din partea condu
cerii de partid, a secreta
rului general al partidu
lui.

încadrarea în
consumurile energetice

(Urmare din pag. 1)

nei Petrila, am optat pen
tru întreruperea funcționă
rii cîte unui compresor, în
tre schimburi — măsură 
care nu stingherește cu 
nimic activitatea de pro
ducție". De asemenea, în 
același spirit al ridicării 
randamentului la marii 
consumatori, pentru re
ducerea funcționării în gol 
sau în sarcină minimă, la 
celelalte puțuri decît cel 
principal, s-au stabilit pro
grame de lucru judicioase, 
care se reflectă pozitiv în 
balanța energetică a între
prinderii. S-au dimensio
nat optim motoarele e- 
lectrice Ia marile instala
ții, tot în același scop, al 
evitării risipei de kilowați.

Cum este și firesc, pe 
lîngă măsurile tehnice și 
cele de organizare trebuie 
să-și găsească efectul do
rit în reducerea consumu
rilor energetice. Au fost 
alcătuite echipe de lăcă
tuși care au verificat con
ductele de aer comprimat 
din subteran, remediind 
defecțiunile care provocau

Reducerea 
cheltuielilor 
materiale

Colectivele de muncă ale 
întreprinderii de Prepara
re a Cărbunelui înregistrea
ză, de la începutul anului, 
semnificative împliniri în 
ce privește reducerea chel
tuielilor materiale. Astfel, 
printr-o susținută preocu
pare în acest sens, s-a 
realizat o depășire a pla
nului cu mai bine de 92 
de milioane de lei la pro
ducția netă valorică.

De remarcat că reduce
rea cu '30,7 lei la 1000 lei 
producție marfă a cheltu
ielilor materiale s-a reali
zat pe seama valorificării 
optime a resurselor inter
ne. Buna gospodărire a 
fondurilor fixe, aprovizio
narea optimă și la nivelul 
normativelor, preocuparea 
pentru evitarea oricărei ri
sipe, folosirea pe scară lar
gă, în activitatea de revi
zii și reparații, a pieselor 
și subansamblelor recondi
ționate — toate acestea au 
constituit pîrghii de rea
lizare a unei eficiențe e- 
conomice sporite.

Din activitatea la zi a 
celor trei preparați i — cele 
de la Petrila, Lupeni și 
Coroești •— mai consem
năm, obținerea peste pre
vederile de plan, în condi
țiile reducerii cheltuielilor 
materiale de producție, a 
327 600 tone de huilă sor
tată și a 25 600 tone de 
brichete. (S.B.) 

pierderi; în atelierul meca
nic al minei ponderea o 
are schimbul I, cînd se 
poate utiliza iluminatul na
tural, iar pentru sudorii 
din celelalte două schim
buri s-au amenajat siste
me economicoase de ilumi
nat local.

Sezonul rece reprezintă o 
perioadă cu condiții spe
ciale pentru folosirea ener
giei termice și electrice. In 
acest sens, a fost conceput 
și s-a concretizat un pro
gram vizînd verificarea și 
repararea conductelor de 
transport a agentului ter
mic și a aerului compri
mat, izolarea acestora, ve
rificarea instalațiilor de 
apă caldă, repararea capi
tală a unuia dintre cazo
nele centralei.

In prezent, la întreprin
derea minieră Petrila se 
face bilanțul energetic al 
unității — prilej de a se 
depista și de a se pune 
în valoare noi surse de e- 
conomisire. Pentru că re
ducerea consumurilor e- 
nergetice pe tona de căr
bune reprezintă un obiec
tiv important și perma
nent.

!
I
I
I; 
c

RECUPERARE. Tinerii 
muncitori din organizați
ile U.T.C. de la I.M. Băr- 
băteni și I.M. Dîlja 
nifestă o continuă 
pentru recuperarea 
rialelor refolosibile. 
au predat 900 kg 
(Uteciștii de la mina 
băteni 600 kg iai' cei 
Dîlja 300 kg). (T.S.)

SPECTACOLE. Teatrul 
de Stat din Petroșani pre-

ma- 
atenție 
mate- 

Ieri, ei 
cupru
Bar
de Ia

zintă în această săptămî
nă (8, 9 și 10 noiembrie), 
la sediu, reprezentații 
spectacolul 
nețian" de 
tp. (T.S.)

OMENIE, 
re omenie, 
loan Bucur, a găsit, în a- 
propierea Magazinului u- 
niversal „Jiul" din Petro
șani, în dimineața zilei de 
28 octombrie, un portmo- 
neu cuprinzînd o însemna
tă sumă de bani. Păguba
șul este invitat să se a- 
dreseze Miliției municipale

cu 
„Anonimul ve- 
Giuseppe Ber-

Un om de ma- 
, pensionarul

pentru a reintra în posesia 
banilor. (T.S.)

munca 
Elevii Liceului 
minier din Petroșani 
află în a 
de muncă patriotică desfă
șurată la depozitul 
Iscroni al 
fiecare zi 300 de elevi sor
tează cartofi și rădăcinoase, 
pregătindu-le pentru însilo- 
zare. (T.S.)

PE PLATFORMA ZONEI 
de agrement a orașului U- 
ricani a fost construită o 
tabără de cazare pentru 
constructori. Aici sînt ca-

PATRIOTICA, 
industrial 

se 
doua săptămînă

din 
C.P.V.I.L.F. In

zați circa 100 de construc
tori care înfăptuiesc lucră
rile de investiții miniere. 
Tabăra de cazare dispune 
de grup electrogen autonom 
și de instalație proprie de 
încălzire. (V.S.)

PINA CIND ? La trece
rea de nivel cu barieră 
(defectă !!!) de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni se află un 
canton. Foarte bine. Dar 
foarte rău este, însă, că
— de peste o săptămînă I
— telefonul este defect. De 
aici, pericolul pentru sigu
ranța circulației. Deși paz
nicii de barieră înscriu zil-

nic acest lucru 
nimeni nu se... 
ză. Pînă cînd ?

IN COMUNA 
au început lucr 
construcții la cele 
blocuri, 
apartamente, care se 
finaliza în anul „ următor. 
Pînă acum s-au terminat 
fundațiile, consiliul popu
lar comunal urmărind în
deaproape desfășurarea ac
tivității și calitatea lucră
rilor. (T.S.)

„EX LIBRIS". In orașul 
Vulcan există o frumoasă 
preocupare pentru creația

în raport, 
derartjea- 

(A.T.)
BANIȚA 

rările de 
două 

cuprinzînd cîte 6 
vor

de grafică mică — Ex li- 
bris. Dafinel Duinea și 
Voichița Bădeliță, două 
nume deja cunoscute, sînt 
laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României", 

va or- 
urmea- 
lucrări 
plastici

Clubul sindicatelor 
ganiza în zilele ce 
ză o expoziție cu 
ale celor doi artiști 
amatori. (P. Kovacs, coresp.)

I 
I 
I
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„Temperamentul** muncii
Despre sine și ortacii 

săi, brigadierul Mihai 
Grijuc din sectorul I al 
întreprinderii Miniere A- 
ninoasa îi place să spună 
că „nu stau locului". Ex
presia are deplină acope
rire în fapte. Nu numai 
statisticile producției o 
justifică ; e deajuns să-i 
privești cum muncesc, 
pentru a înțelege că a- 
cești oameni sînt, pur și 
simplu, harnici. Nu nea
părat în sensul tradițio
nal al cuvîntului, ca să 
spunem așa. Ci într-unul 
actual, conferit de schim
bările profunde din mi
neritul Văii Jiului. O hăr
nicie dublată de compe
tență profesională, de ști
ința de a „umbla** cu 
complicatele piese și sub- 
ansamble ale complexe
lor mecanizate. O hărni
cie care se traduce în 
timpii record de montare 
și demontare a unor ast
fel de instalații. Intre 20 
și, respectiv, 16 zile. Se 
mișcă îr,tre pereții de 
cărbune cu rapiditate, 
pentru că știu unde „să 
pună" cutare piesă, pen
tru că știu cum să o a

Sucursala CEC din reședința de municipiu, unitate mutată recent într-un 
sediu nou și modern.

sambleze, la locul ci 
„prescris" de documen
tația din proiect.

i-am văzut la lucru în 
preabatajul 13/14. Ace
eași febrilitate, același 
temperament al muncii 
care le-au adus faima 
de oameni iuți. Nu su-

Insemnări 
de reporter

(■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■I

portă, pur și simplu, să 
stea' cu brațele încrucișa
te. Pentru că artificierul 
întîrzia să vină în frontul 
de lucru, pentru pușcare, 
nu și-au pierdut timpul 
degeaba : au mai curățat 
vatra, au mai adus cîteva 
armături pentru urmă
torul „pas" în cărbune, 
au reparat un suitor care 
se cam șubrezise. Dar 
gîndurile și privirile le 
erau îndreptate către pe
retele negru din față, în 
care cărbunele trebuia 
dislocat din nemișcarea 
de secole. După ce s-au 
pierdut ecourile explo
ziei și după timpul re

glementat de norme, or
tacii din brigada lui Mi
hai Grijuc au început 
să-i „dea curs" cărbune
lui spre suprafață. Un pî- 
rîu negru, pulsînd în ar
terele de transport ale 
minei. Un șuvoi negru, 
alimentat de 
hărnicia unui Pavel Rus, 
Alexandru Diaconescu, 
Constantin Amăzâroaiei, 
Vasile Spiridon, Ion Cucu, 
■Nicolae Popa, Adalbert 
Naghi — și am numit 
doar pe cîțiva dintre oa
menii brigăzii.

Urmărindu-i la ' lucru 
pe ortacii lui Mihai Gri
juc, admirîndu-le compe
tența profesională, price
perea cu care asamblează 
componentele complexe
lor mecanizate, rapidita
tea și exactitatea acestor 
operațiuni, văzîndu-le hăr
nicia cu care fac să se 
miște, fluidizați, pereții 
de cărbune ai abatajului, 
nu poți să nu înțelegi, ca 
pe o componentă firească 
a activității lor, elemen
tele a ceea ce s-ar putea 
numi temperamentul mun
cii.

C.T. DIACON U

Cititori’ 
ne semnalează 

Un traseu 
neglijat

In .12 octombrie, în zia
rul „Steagul roșu" s-a pu
blicat programul de circu
lație a autobuzelor pe tra
seul Piață — Jieț. Din 14 
octombrie de cînd A.U.T.L. 
Petroșani a stabilit acest 
program, nu mai circulă 
nici autobuzul de la ora 
6,30, nici cel de 13,30. U- 
neori nici autobuzul de la 
ora 7,30. In această situație 
sîntem nevoiți să circulăm 
cu mașini de ocazie sau 
pe jos. De multe ori întîr- 
ziem la locurile de mun
că pentru că nu avem nici 
un alt mijloc de transport 
cu care să călătorim.

Deoarece se apropie a- 
notimpul rece, cînd este și 
mai greu de circulat pe 
jos, și deci sîntem și mai 
mult puși în situația de a 
întîrzia de la serviciu, vă 
rugăm să ne ajutați în re
zolvarea acestei probleme. 
Și deoarece considerăm că 
și așa circulă autobuzul 
destul de rar la Jieț, mă
car la aceste ore să vină 
normal. Avem și noi o se
rie de datorii față de stat 
și înțelegem să le onorăm 
exemplar. La fel de exem
plar dorim să circule și 
autobuzele.

Maria USCATU, 
Jieț

In mină e nevoie
Dar de oameni

de oameni, 
harnici!

(Urmare din pag. 1)

ne de cărbune. Și tot din 
cauza absențelor, de la în
ceputul anului, acest co
lectiv a pierdut aproape 
15 000 tone de cărbune. 
Este adevărat că la 60 de 
muncitori li s-au desfăcut 
contractele de muncă pen
tru absențe repetate de la 
serviciu. Dar și așa, numă
rul absențelor e mare.

„Păcat că printre cei 
care fac nemotivate sînt 
oameni cu vechime", re
marca maistrul Dumitru 
Oană. Sînt minerii Con
stantin Frusina (19 nemoti
vate), Gheorghe Manda- 
che (16), Constantin Ma
xim (30), fratele cunoscu
tului șef de brigadă Vale
rian Maxim (cită diferen
ță !), Ștefan Orzată (29), 
Dumitru Săulescu (19), a- 
jutorii mineri Ion Soare 
(15) și Ion Vasiliu (19). 
Chiar dacă Valeriu Cioba- 
nu cu 25 de nemotivate, 
Dănilă Costache (18), Pe
tru Marin (21), Cornel Os- 
troveanu (28), Ion Mihai 
(47), sînt vagonetari nu se 
poate spune că sînt nou 
încadrați, ei avînd vechime 
de 2 pînă la 10 ani la mi
na Dîlja. Rău este că prin
tre nemotivați se află și 
cei cafe trebuie să asigure 
o funcționare continuă a 
utilajelor din dotare cum 
sînt lăcătușii Oprea Feacă 
(23), Ion Manga (20), elec
tricienii Gheorghe Jitea 
(21), Zoltan Otvos (25), Va

sile Stoica (20) și Constan
tin Tutunea (16). Aproape 
un an de zile acești oa
meni, lipsiți de simțul 
răspunderii față de muncă, 
față de ei înșiși, de fami
liile lor, au găsit clemență 
din partea ortacilor lor, a 
factorilor de răspundere 
din cadrul sectorului și a 
minei. Au trăit, cum s-ar 
spune, pe spinarea ortaci
lor lor, care au trudit din 
greu, în lipsa lor, să-și 
realizeze sarcinile de plan. 
Acești oameni au dijmuit 
din retribuțiile ortacilor. 
Peste 80 la sută dintre a- 
ceștia, certați cu disciplina 
muncii, au familii care lo
cuiesc în apartamente con
fortabile, sînt oameni care 
știu să ceară societății, dar 
nu să și dea. Lor trebuie 
să li se spună o dată pen
tru totdeauna UN NU ho- 
tărît să nu se mai admită 
motivații de genul „cînd 
mă îmbăt, nu pot veni la 
șut" (Vasile David, 13 ne
motivate), „n-am putut să 
vin ia șut, am avut pro
bleme" (Adrian Zlate, 5 
nemotivate).

Acești oameni nu au ce 
căuta printre cei care, cu 
mîndrie, apără prestigiul 
meseriei de miner, cî.știgat 
cu trudă de înaintașii lor. 
Mina are nevoie de oa
meni, dar de oameni cu 
o conștiință înaintată, ca
pabili oricând să facă față 
cerințelor mereu crescîn- 
de de a da țării cît mai 
mult cărbune.

Campionatul județean de fotbal

Un autentic derby
Campionatul republican de fotbal, juniori

Un joc bătrînesc
PARINGUL LONEA — 

PREPARATORUL PETRI- 
LA 0—0. Deplina sporti
vitate și angajamentul to
tal al celor 22 de jucători 
au creat, în cele 90 de mi
nute din acest derby, un 
spectacol fotbalistic aplau
dat la scenă deschisă de 
cei prezenți în tribune. Dar 
să notăm, pe scurt, cele 
două faze mai electrizante 
petrecute la ambele porți.

Prima se desfășoară la 
poarta echipei oaspete, în 
min. 6, prin înaintașul Ma- 
reș, dar căreia i se 
opune cu siguranță Kertesz 

CLASAM E N T U L
Rezultate tehnice, 

etapa a Xl-a 1. Minerul Ghelari 11 10 1 0 42— 4 21

Parîngul Lonea — 2. Minerul Teliuc 11 8 1 2 33— 7 17
Preparatorul Petrila 0— 3. Minerul Aninoasa 11 6 3 2 26—13 15
0, Minerul Uricani —■ 4. Minerul Uricani 11 7 1 3 26—14 15
Metalul Crișcior 4—2, 5. Avîntul Hațeg 11 6 1 4 22—16 13
Măgura Minerul Pui 6. Prep. Petrila 11 4 4 3 24—15 12— Minerul Bărbăteni
1—0, Minerul Aninoasa 7. Metalul Crișcior 11 5 1 5 20—29 11
— Minerul Ghelari 2—2, 8. Utilajul Petroșani 11 4 2 5 20—19 10
Utilajul Petroșani — A- 9. Parîngul Lonea 11 3 4 4 13—13 10
vîntul Hațeg 3—2, CFR
Petroșani — Constructo- 10. Rapid Simeria Triaj 11 4 2 5 16—19 10

rul Hunedoara 3—1, 11. Voința CLF Ilia 11 3 3 4 14—18 9
Voința C.LF Ilia —Mi- 12. Constructorul Huned. 11 3 2 6 17—22 8nerul Teliuc 2—2, Ra
pid Simeria Triaj — 13. Măgura Min. Pui 11 3 2 6 16—28 8
Streiul Simeria Veche 14. Minerul Bărbăteni 11 3 1 6 9—14 7
4—0.

15. C.F.R. Petroșari 11 2 2 7 13—31 6

16. Streiul Simeria Veche 11 1 0 10 4—53 2

I. Cea de a doua fază se 
petrece la sfîrșitul meciu
lui, în min. 88, la poarta 
echipei gazdă. Trei jucă
tori — Tașca, Coroianu și 
Lorincz II, singuri cu por
tarul, se bîlbiie în careu 
și dau posibilitatea apără
rii să se regrupeze. Me
ciul se termină cu un scor 
alb. Cu această partidă, 
reprezentativa preparatori
lor este neînvinsă de șap
te etape, un palmares nu 
prea la îndemîna oricărei 
echipe.

Rezultat la juniori: 2—1.

Vasile BELDIE

Patru goluri și... patru bare
MINERUL URICANI — 

METALUL CRIȘCIOR 4—2. 
Partida începe cu faze de 
gol la ambele porți, după 
ce oaspeții, min. 2, ratea
ză deschiderea scorului ; în 
min. 5 Olar (împreună cu 
Găman, au fost cei mai 
buni de pe teren) face o 
bună fază de gol, pasează 
apoi lui Diniș, care, cu un 
voleu din întoarcere, în
scrie spectaculos, deschi- 
zind scorul pentru gazde. 
Peste șapte minute (min. 
12) la un nou atac al gaz
delor, oprit neregulamen
tar de jucătorii oaspeți, ar
bitrul acordă lovitură li
beră de la circa 20—25 m. 
Lumperdean execută pu

ternic, portarul oaspeților 
plonjează cu întîrziere și 
mingea intră pe sub el in 
plasă și 2—0. Avind în 
vedere că nu era decît 
min. 12 și gazdele condu
ceau la două goluri dife
rență se întrevedea o vic
torie la scor a acestora. Dar 
în min. 24 apărătorii gaz
dă îl lasă nemarcat pe Ni- 
coară, care la un șut din 
marginea careului de 16 m, 
reduce din handicap. Gaz
dele atacă în continuare, o- 
bligîndu-i pe oaspeți în 
min. 30 să scoată mingea 
de pe linia porții. Dar în 
min 38, P a n a s e 
trimite o minge cu boltă, 
pe care noi o vedem în 
spatele porții, arbitrul Saf- 
ta departe de fază și care 
a condus sub orice critică 
această partidă, validează 
gol, considerînd că mingea 
a trecut prin plasă, se ve
rifică plasa, nici o fisură, 
se încearcă plasa cu min
gea șutată, după care ar
bitrul își anulează decizia 
și dictează repunerea min
gii în joc, dar acesta din 
nou se răzgîndeșto și a- 
cordă gol, astfel că oas
peții egalează cu concursul 
arbitrului Safta. In min.
40 Diniș trimite în bară, 
după care Nagy reia pe 
lîngă poartă.

Repriza a doua se des
fășoară în nota de domi
nare a gazdelor, care în 
min. 48 preiau conducerea 
prin golul Înscris de Nagy, 
iar în min 65 Olar ia o 
minge pe cont propriu, fă- 
cînd o adevărată demon
strație pe care, în final, 
cu un șut năprasnic o tri
mite fără speranțe pentru 
portarul oaspete, în plasă, 
ridicînd scorul la 4—2.

Ilie COANDREȘ

JIUL PETROȘANI — 
METALUL AI UD 3—0 
(1—0). Puțini iubitori ai 
fotbalului din Petroșani au 
venit duminică pe stadio
nul din Lunca Jiului pen
tru a asista la partida din
tre echipele de juniori ale 
cluburilor Jiul Petroșani și 
Metalul Aiud. S-au întîl- 
nit, de fapt, pretendente
le la locul 1. Era de aș
teptat, după poziția ocupa
tă în clasament, să asistăm 
la un meci de real specta
col fotbalistic. N-a fost a- 
șa pentru că tinerii fotba
liști au învățat prea re
pede lecția celor mari. 
Oaspeții, cu degajări la în- 
tîmplare, gazdele cu un joc 
de pasă la mijlocul tere
nului, unde cu ușurință se 
pierdea mingea aproape de 
careul de 16 m. In loc să 
vedem un meci cu nerv, 
cu faze electrizante, am 
văzut un joc bătrînesc.

Cupa de toamnă la handbal
Intr-o atmosferă autenti

că de toamnă, zeci de 
copii din orașul Petrila 
și-au dat întîlnire pe te
renurile de handbal de la 
Școala generală nr. 2 la 
un adevărat maraton hand
balistic organizat de Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petrila în colabo
rare cu școlile generale 
din oraș la care au parti
cipat băieți și fete.

îmbinarea armonioasă a 
talentului elevilor Mihaela 
Negru, Școala 5 Petrila, A- 
driana Moșie, Școala ge
nerala nr. 3, Ecaterina San
ta, Școala nr. 2, Camelia 
Hagiu, Școala nr. 6, la fete, 
respectiv Vasile Anichiței, 
Școala 5, Petru Gunta, 

Prea repede marile speran
țe ale Jiului Grautil și Po- 
povici se văd în prima e- 
chipă. Sportul de perfor
manță nu poate fi atins 
decît prin muncă și dărui
re exemplară, nu așteptînd 
totul de la coechipieri și 
gesticulînd pe teren. De 
altfel, pentru jocul lor 
slab au fost înlocuiți cu 
Țipțer și Szabo. Au cîști
gat totuși cu 3—0 juniorii 
noștri prin golurile marca
te de Oaidă, Krautil și A- 
xente. O impresie bună au 
lăsat Tudorache, Timofte, 
Cămărășan, Botezatu și Co- 
descu care nu-și dau încă 
aere de vedetism, preocu- 
pîndu-se în permanență de 
joc. Mai disciplinați în te
ren și în afara terenului, 
elevii antrenorului Romu
lus Leca pot să atingă per
formanțe în fotbalul din 
Valea Jiului.

Gli. SPINU

Școala 2, Adrian Vlad, 
Școala 6, cu voința, pute
rea de luptă au făcut ca 
meciurile să fie aprig dis
putate, frumoase, la care, 
o contribuție hotărîtoare, 
au avut și încurajările ga
leriilor. In urma celor a- 
proape 7 ore de întreceri 
s-au obținut următoarele 
locuri: băieți : locul I și 
Cupa de toamnă — Școa
la generală nr. 6, locul II
— Școala generală nr. 5 ; 
locui 111 — Școala gene
rală nr. t 1, fete : locul I
— Școala generală nr. 2, 
locul II — Școala genera
lă nr 5, locul III — Școa
la generală nr. 1.

Titu CORNEA
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Acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare

BONN 5 (Agerpres). Un 
numai tot mai mare de 
medici sint hotărîți să de
pună toate eforturile in di
recția destinderii și dezar
mării, pentru preînlîmpi- 
narea unui război nuclear, 
a declarat, într-un inter
viu acordat agenției- TASS, 
Til Bastian, conducătorul 
secției vest-germane a or
ganizației „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea ți
nui război nuclear". El a 
apreciat că programul a- 
merican cunoscut sub nu
mele de „războiul stele
lor" constituie o etapă no
uă, mai periculoasă a 
cursei înarmărilor.

☆
GENEVA 5 (Agerpres). 

Mișcarea Pugwash, miș
care internațională a oa
menilor de știință pen

tru pace si dezarmare ca
re reunește savanți din 
Est și Vest, a trimis tele
grame secretarului general 
al C.C. al P ('.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președin
telui S.U.A., Ronald Rea
gan, în care este exprima
tă cererea ca reuniunea 
sovieto-americană la nivel 
înalt, ce va avea loc în pe
rioada 19—20 noiembrie 
la Geneva, să se soldeze 
cu un acord cuprinzător 
privind interzicerea expe
riențelor nucleare și redu
cerea masivă a arsenalelor 
nucleare, relatează agenția 
United Press Internatio
nal.

☆
WASHINGTON 5 (Ager

pres). O petiție pentru in
terzicerea armelor nuclea
re, semnată de un milion

de- americani, va fi prezen
tată, la Geneva, conducă
torilor U.R.S.S. și S.U.A., 
îhaintea începerii reuniu
nii la nivel înalt de la 
19—20 noiembrie. Potrivit 
agenției Reuter, Campania 
pentru înghețarea înarmă
rilor nucleare și Comitetul 
pentru o politică nucleară 
sănătoasă — două organi
zații din cadrul mișcării 
antinucleare americane — 
au anunțat că o delegație 
condusă de reverendul 
Jesse Jackson se va depla
sa în acest scop la Gene
va. Se precizează că peti
ția a fost semnată pînă 
în prezent de 800 000 de 
persoane, organizatorii ac
țiunii scontînd ca pînă la 
înmînarea ei numărul sem
natarilor să depășească un 
milion.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei consultative 
permanente comune sovieto-americane

GENEVA 5 (Agerpres). 
După cum transmite agen
ția TASS, la Geneva s-au 
încheiat, marți, lucrările 
sesiunii Comisiei consulta
tive permanente comune 
sovieto-americane, orga
nism menit să contribuie

la transpunerea în viață a 
obiectivelor și prevederi
lor Tratatului privind li
mitarea sistemelor de apă
rare antirachetă și ale A- 
cordului provizoriu cu pri
vire la unele măsuri în 
domeniul limitării arma
mentelor strategice ofen

sive, încheiate între 
U.R.S.S. și S.U.A. la 26 
mai 1972, precum și ale 
Acordului referitor la mă
surile de reducere a peri
colului izbucnirii unui răz
boi nuclear, document în
cheiat între cele două state, 
la 30 septembrie 1971.

Prezențe 
românești
BRAZZAVILLE 5 (Ager

pres). Delegația Marii A- 
dunări Naționale, condusă 
de tovarășul Iosif Szasz, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Marii Adunări Națio
nale, care a întreprins o 
vizită de prietenie în Repu
blica Populară Congo, a 
avut convorbiri cu Jean 
Ganga-Zandzou. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M, președintele Adu
nării Naționale Populare, 
cu miniștri si alte persona
lități congoleze.

ROMA 5 (Agerpres). La 
tehtrul orășenesc din Sul- 
mona. localitate în care s-a 
născut poetul Ovidiu, a 
fost inaugurată ..Săntămî- 
na prieteniei româno-ita- 
liene".

Legăturile milenare din
tre România și Italia, ca 
și dintre orașele înfrățite 
Constanța și Sulmona, va
lențele noi pe care acestea 
le-au dobîndit în zilele 
noastre au fost evocate de 
primarul orașului Sulmo
na. Franco la Civita

Cu acest prilej a avut 
loc vernisajul expozițiilor 
de artă românească con
temporană, precum și de 
fotografii, „Imagini din 
România",
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Deschiderea lucrărilor sesiunii Conferinței 
pentru măsuri de încredere și securitate 

în Europa
STOCKHOLM 5 (Ager

pres). In capitala Suediei 
s-au deschis marți lucră
rile celei de-a opta sesiuni 
a Conferinței pentru mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare 
în Europa.

La actuala sesiune, con
ferința de la Stockholm 
este chemată să pună în 
valoare și să dezvolte pre
misele acumulate pe par
cursul celor șapte sesiuni 
care au avut loc pînă In 
prezent, în cadrul cărora 
discuțiile s-au purtat pe 
baza propunerilor prezen
tate de România, de Uniu
nea Sovietică, statele occi
dentale și țările neutre 
$i nealiniate.

In viziunea României și 
a numeroase alto state 
participante, actuala sesiu
ne trebuie să marcheze

trecerea la o etapă concre
tă de negociere și elabora
re a unui viitor acord.

Acest spirit a prevalat 
la prima ședință plenară 
de la actuala sesiune, pre
cum și la primele dezba
teri la nivelul grupurilor 
de lucru.

FAPTUL DIVERS

„HUMPHREY"
A REGĂSIT DRUMUL 

SPRE OCEAN
Balena Humphrey, 

re timp de trei 
mîni s-a rătăcit 
meandrele rîului 
rnento din California, 
ajuns în final în 
Oceanului Pacific, 
cînd, în aclamațiile unei 
mari mulțimi de specta
tori, pe sulf celebrul pod 
Golden Gate din 
Francisco. Dirijată 
mică ambarcație, 
s-a deplasat lept 
ocean, principalul 
ment folosit de 
fiind sunetele emise 
fluiere speciale care imi
tau zgomotele produse 
de cetacee în momentul 
în care găseSc hrana.
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O nouă rundă de convorbiri 
oficiale între India și China
DELHI 5 (Agerpres). La 

Delhi a început o nouă 
rundă de convorbiri oficia
le între India și China, 
consacrate îmbunătățirii 
relațiilor pe diverse pla
nuri și soluționării proble
melor de frontieră dintre 
cele două țări. Delegația

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

Marți, Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit la 
Kremlin, pe secretarul de 
stat al S.U.A., George 
Shultz, aflat la Moscova 
într-o vizită de lucru în 
legătură cu pregătirea în- 
tîlnirii sovieto-americane la 
nivel înalt, ce va avea loc 
luna aceasta la Geneva. 
Cu acest prilej, informea
ză agenția TASS. au fost 
examinate, probleme refe
ritoare la stadiul actual

al relațiilor sovieto-ame
ricane și ale situației in
ternaționale.

CAIRO 5 (Agerpres). La 
Cairo au avut loc marți 
convorbiri între președin
tele Egiptului, Hosni Mu
barak, și președintele Co
mitetului Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser A- 
rafat. Potrivit unor surse 
oficiale egiptene citate de 
agenția UPI convorbirile 
au fost „pozitive, construc
tive și satisfăcătoare".

indiană este condusă de 
A.P. Venkateswaran, se
cretar în Ministerul Aface
rilor Externe, iar cea chi
neză de Liu Shuqing, ad
junct al ministrului aface
rilor externe.

Cu ocazia primirii șefu
lui delegației chineze, mi
nistrul afacerilor externe 
al Indiei, Baliram Bhagat, 
a exprimat speranța că ac
tualele convorbiri vor du
ce la rezultate bune, sub
liniind că o cooperare prie
tenească între India și 
China este în interesul 
celor două țări vecine și 
contribuie la menținerea și 
consolidarea păcii în Asia 
și în lume. La rîndul său, 
Liu Shuqing a evidențiat 
dorința Chinei de a dez
volta relațiile cu India și 
a exprimat speranța că 
ambele părți vor depune 
eforturi pentru soluționa
rea problemelor aflate în 
discuție.
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însoțitorii din' ambar- 
cații ai lui Humphrey au 
fost foarte prudenți în 
a-1 dirija pentru a urma 
cursul rîului, deoarece e- 
xista riscul ca un contact 
cu cele 40 de tone ale a- 
cestuia să nu fie dintre 
cele mai plăcute.

INCENDIU
Un mare incendiu 

declanșat în zona
nord a capitalei Mexicu
lui — Ciudad de Mexico. 
După cum informează a- 
genția France Presse, in
cendiul a distrus 44 de 
mari antrepozite de măr
furi, provocând pagube 
imense.

ANIMALELE 
DE MUNCA 

IN AGRICULTURA
Datele statistice atestă 

că, în pofida utilizării 
tot mai largi a mijloace
lor mecanizate, rolul ani
malelor de muncă nu-și 
pierde importanța în a- 
gricultură, relatează a- 
genția TASS. In lume e-

xistă în prezent 260 
milioane de animale 
muncă și numărul 
continuă să crească 
medie cu 1,3 milioane
an. Deși, aparent, obține
rea hranei pentru un 
semenea număr de 
male constituie o 
blemă dificilă, în 
roase sectoare ale 
culturii sînt 
nimalele de 
ales că ele 
ducătoare 
minte naturale. Un 
cui a arătat că dacă ani
malele de muncă ar 
înlocuite pretutindeni de 
tractoare, ar fi necesar 
să se cheltuiască 67 de 
miliarde de dolari pen
tru producerea acestora.

PLOI PUTERNICE
Ploi puternice s-au 

registrat în ultimele 
de ore în regiunile 
sud-est ale S.U.A., 
tează agențiile AP
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UPI. Se precizează că în 
statele Virginia. Virginia
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de Vest și Carolina de 
Nord suprafețe mari de 
terenuri, precum și tron
soane importante de auto
străzi și linii ferate au 
fost inundate, traficul pe 
căile respective fiind per
turbat. In statele Vir
ginia și Virginia de Vest 
școlile au fost închise 
luni.

INUNDAȚII
urma inundațiilor 
au lovit săptămîna 

sate filipineze 
Mindanao, 52 
și-au pierdut 

au fost date

In 
care 
trecută 19 
din insula 
persoane 
viața și 15
dispărute, ș-a anunțai la 
Manila. Se precizează că 
ploile torențiale au cau
zat distrugerea a 10 000 
dc locuințe .și pagube es
timate la 5,3 milioane do
lari.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Statia utilaj construcții 
și transport Petroșani

Str. M. Eminescu nr. 22 
încadrează direct sau prin transfer 
pentru secția auto Cimpu lui Neag 
următoarele categorii de personal :

— conducători auto cu cel puțin 3 ani 
vechime în meserie

— mecanici auto
— sudori
— electricieni auto
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității si 
telefon 44594, 44781.

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea jiului 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ

— Un șef depozit
pentru secția de preparare Uricatii

O casă frumos aranjată este mîndria ori
cărei gospodine.

O perdea aleasă cu gust, un covor in cu
lori calde, o față de masă asortată — conferă 
căminului dv. un plus de eleganță și confort.

Magazinele și raioanele specializate ale 
comerțului de stat vă oferă posibilitatea de a 
alege cele mai frumoase modele de covoare» 
perdele, seturi de fețe, de masă și cuverturi.

Depinde numai de dv. să aveți un interior 
intim și plăcut.

Mica publicitate
V1ND stație 100 W cil ranție. Informații telefon

grafic Equalizer și două 42458. (2229)
boxe „Regent 620", în ga-

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII din cadrul Consiliului Popular Munici
pal Petroșani sînt alături de colega lor Ambru.ș Irina, 
la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpei 
sale mame.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2232)

Redocpo ți administioțio r Petroșani, sti. Nicolae Bălcescu, ni. 2. telefoane.,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul î Tipografia Petroșani, sti. Nicolae Bâlcescti. nr. 2. telefon 41365.


