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Asigurarea din timp 
a frontului de lucru

a realizăriicondiție esențială 
apartamentelor pentru anul viitor

In construcții, mai mult decît în oricare alt do
meniu de activtiate, producția anului următor trebuie 
pregătită, asigurată cu mult înainte, astfel,. îneît toate 
obiectivele să poată fi atacate la timp, să nu șe înre
gistreze rămîneri în urmă. In cele ce urmează vom 
prezenta situația frontului de lucru pentru anul 1979 
pe șantierele construcțiilor de locuințe din Valea Jiu
lui

lă anul 1979, Grupul de 
șantiere nr. 2 Petroșani al 
T.C.H. are ca plan 
rea unui număr de 
curi, totalizînd 906 
mente, din care 726 
mente prevăzute a 
cate în acest an. La aceas
ta se adaugă un alt număr 
destul de mare,-de aparta
mente al căror beneficiar 
este Ministerul Construc
țiilor Industriale. Este un 
olan mare, ce poate fi rea
lizat numai în condițiile li
nei riguroase planificări și 
organizări a producției si 
a muncii. Este necesară, 
îndeosebi, dezafectarea te
renurilor pe care urmează 
sâ se construiască, deci 
asigurarea amplasamente
lor, precum și a documen
tațiilor și finanțarea lu
crărilor. Experiența a de- 
mostrat clar că acolo unde 
s-au luat din timp toate 
măsurile, blocurile au pu
tut fi atacate și .bineînțe
les, predate conform pla
nificării.

Care

realiza-. 
16 blo- 
aparta- 
aparta- 
fi ata-

zent ? In ceea ce privește 
amplasamentele se poate 
aprecia că sînt asigurate, 
cu excepția blocurilor 15 
și 50 B din Petroșani. Dar 
să nu uităm că aceste ex
cepții înseamnă de fapt 
■frontul de lucru pentru 
167 apartamente.

Dacă amplasamen tele
sînt asigurate așa cum sînt, 
în privința documentațiilor 
și finanțării situația este 
Constantin IOVĂNESCU

Producții peste plan, eficiență.' 
ridicată prin promovarea 

progresului tehnic
• ÎN 10 LUNI — 16 171 TONE CĂRBUNE PES

TE PREVEDERI.
• ÎN TRIMESTRUL III — 321 MII LEI ECONOMII 

LA CHELTUIELILE MATERIALE.
Sectorul VII al I.M. 

Vulcan, unul din sectoa
rele din Valea Jiului un
de procesul mecanizării 
operațiilor din abataje a 
cunoscut în ultimii doi 
ani un ritm intens, re
flectă prin rezultate eco
nomice obținute la majo
ritatea indicatorilor teh- 
nico-economici, eficien
ța deosebită a promovă
rii progresului tehnic în 
minerit.

In primele zece luiii a- 
Ie acestui an. producția 
de cărbune extrasă peste 
prevederi, în sector, se 
ridică la 16171 tone. A- 
cest substanțial plus de 
extracție a fost obținut 
în egală măsură în două 
brtgăzș de abataj — cele 
conduse de 
Popă, dotată cu 
plex mecanizat 
nere și tăiere, și

Constantin 
un com

ele susți- 
Ioan Ca-

Iotă, dotată cu echipa
ment hidraulic de susți
nere și combină. Pentru 
a putea avansa cu viteze 
rapide în aceste două a- 
bataje, în sector s-au rea
lizat, peste plan, în ace
eași perioadă, 151 ml lu
crări de pregăitre.

Utilizarea rațională a 
capacităților de producție, 
a bogatei zestre tehnice 
din sector s-a soldat în 
trimestrul III a.c., cu ob
ținerea unei economii la 
capitolul materiale de 
peste 321 mii Iei, respec
tiv, peste 6 lei 
fiecare tonă de 
produsă.

La elementul 
tisment" al costurilor de 
producție, economia este 
de 2,44 lei/tonă, rezultat 
al folosirii raționale a 
fondului de materiale.

pentru 
cărbune

„amor-

ss te situația în pre
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ELECTRICA I |

Economisirea fie-1 
cărui kilowat-oră ■ 
este o îndatorire I 
patriotică a fiecărui | 
cetățean, a fiecărui! 
locuitor. Să acțio-I 
năm in lumina a-1 
cestei sarcini deo-! 
sebit de importante | 
pentru avuția națio-5 
nală — gospodări- • 
rea judicioasă a | 
energiei electrice. |
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Plecarea tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu 

la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la 
Tratatul de la Varșovia

Marți ' Ia amiază, tova
rășul ' Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a ple
cat la Moscova pentru a 
lua parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic Con
sultativ al statelor parti-

cipante la Tratatul de !• 
Varșovia.

i -a plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elen i 
Ceaușescu, de alt; tova
răși din conducerea de 
partid și de stal.

(Agerpres)

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 21 (Ager

pres). — În după-amiaza P.C.R. 
zilei de .21 noienibrie, a 
sosit la Moscova tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secre
tar general al Partidului 
Comunist Român. pre
ședintele Republicii So
cialiste România, pentru a 
participa la Consfătuirea 
Comitetului Politic 
sultativ al Statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
soțit de tovarășii 
Măneseu, membru 
mitetulu: Politic, 
al C.C. * 
ministru 
Ștefan 
supleant
Politic Executiv al 
al P.C.II., ministrul 
cerilor

• Mușat, secretar al C.C.

Con-

este în- 
Ma’nea 

al Co- 
Executiv 

al P.C.R., prim
al Guvernului. 

Andrei. membru 
al Comitetului

C.C.
ala-

externe, Vasile

Ea aeroportul Vnukovo, 
tovarășul Nicolae Ceaușesc 1 
și tovarășii care îl .însc- 
țesc au fost întîmpinați de 
A.A. Gromîko, membru 31 
Biroului Politic al 
al P.C.U.S., ministrul 
facerilor externe

C.C. 
a- 
al 

U.R.S.S., B.N. Ponbmariov, 
membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., V.A. Kirillin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al 
U.R.S.S., G.A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

Au fost prezent! Gheor- 
ghe Hadrus, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, 
și membri ai ambasadei 
române.

(Continuare în pag. a 2-a)

.Minerii clin brigada lui Ion Calotă sînt hotărîți 
rile de plan.

să mențină mereu depași- 
Foto : Gh. OLTEANU

Animate de tineri talentați, 
brigăzile artistice 

din Vulcan își trag seva 
din colectivele de muncă

(Va in f ormam
O frumosă acțiune de 

drumeție au desfășurat, 
duminică, elevii Liceului 
industrial Vulcan la caba
na Pasul Vîlcan, unde, 
împreună cu schiorii sec
ției de fond a C.S.Ș. Pe
troșani, au finalizat acțiu
nea de pregătire a pîrtiilor 
pentru sezonul alb și lu
crările in vederea instală
rii unui baby-lift. în cursul 

cu 
; d;‘ 
mina 

Co- 
ftinc-

săptămînii 
sprijinul 
C.O.E.F.S. Vulcan. 
Vulcan și Preparația 
roești. baby-liltul va 
ționa. (I.V.)
♦------------

In orașul Vulcan au fost 
instalate mai multe 
toane publice (dar 
încă nu funcționează), 
fost amplasate astfel 
telefoane în centrul orașu
lui, la spital, la mina Vul
can șî -îm cartierul Micro 
3 B. Punerea 'or în func-

viitoare 
acordat

tcle- 
care

Au 
de

țiune este așteptată cu ne
răbdare. (Gh. Popescu) 
♦----------- -

Un grup de 42 uteciști 
de Ia I.M. Lupeni, frun
tași în producție, au între- 

- prins o excursie de 3 zile 
pe traseul Lupeni — Deva
— Arad — Timișoara — 
Drobeta Turnu Severin
— . .Motru —■ Tg.
Excursia "a avut 
pronunțat caracter 
cumentar, vizitîndu-se 
obiective industriale cît și 
o serie de lăcașe de cultu
ră și artă. (C.G.)
♦“---------- ------ ■ '

In pas cu cerințele creș
terii mecanizării lucrărilor 
miniere, la I.M. Uricani, în 
ultimele 10 luni. 120 de ti
neri au absolvit cursurile 
de calificare în meseriile 
de mineri, artificieri, elec- 
trolăcătuși, mecanici pom
pe, iar 40 de tineri elec- 
trolăcătuși au absolvit 
cursurile de mineri. (V.S.)'

Jiu. 
un 

do- 
atît

<Va informam

Caracterul de masă al 
activității Culturale din 
Vulcan este evidențiat 
foarte convingător și in do
meniul brigăzilor artistice. 
Cele 8 formații de acest 
gen, prezente în etapa o- 
rășenească a Festivalului 
național „Cînturea Româ
niei". au fost o demonstra
ție a [Misibi litâții înființă
rii lor în fiecare instituție 
și întreprindere. Fiecare 
dintre ele este orientată 
spre problematica colecti
vului de muncă : 
cuvin tul" 
al I.M. Vulcan, 
lăm, depistăm" la 
roseni, „Mereu pe 
SS.ll.. la U.E. 
„Reflector", „Cînd 
mă viața" pregătită la spi
talul unificat, „Atenție, că-

„Avem 
la sectorul XII 

„Contro- 
I.M. Pa- 
fază".la 
Paroșeni 
te chea

litate și disciplină" la Pre
parația Coroești (uzină în ' 
care activează trei bri
găzi), „Antena" la I.G.C.L. 
și „Tot ce v-am spus, vom 
spune", formație, într-ade- 
văr model, care a fost în
ființată la clubul sindica
telor. Important este că 
mecanismul complex al a- 
cestui tip de formație este 
cunoscut nu numai de ins
tructori și textieri (cei mai 
multi făcînd parte din co
lectivele de muncă unde ac
tivează brigăzile) cu reale 
înclinații spre acest gen 
artistic, ci și de interpret!. 
Sub aspectul conținutului, 
fiecare brigadă se inspiră 
din faptele cunoscute, e-

T. spAtaru

Nu mă apuc de lucru piuă nu
Combina înțepenise în 

abataj. Minerii schimbu
lui 1 și cei care mai ră
măseseră din schimbul 
IV priveau neputincioși 
și furioși la utilajul care 
nu vroia, să pornească. A 
fost chemat urgent un e- 
lectrician, cel mai bun, 
șeful de echipă. Era ne
cesară intervenția sa — 
probabil cablul combinei 
să fi avut o defecțiune 
Pînă ia sosirea electrici
anului, a șefului de e- 
chipă, oamenii primesc 
alte însărcinări. Intr-un 
abataj chiar și mecanizat, 
curii era cel în cauză, sînt 
multe de făcut. Șeful de 
brigadă, care vineri, 17 
noiembrie, petrecuse mai 
multe schimburi în a- 
batai, șeful de schimb și 
maistrul minier, împreu
nă cu al ți mineri — tați 
din schimbul IV — la ora 
6,30 încă nu părăsiseră 
abatajul. Două schim
buri — III și IV

(Continuare in pag. a 2-a>

vreme,

— tăiaseră în plin, iar 
acum îi durea sufletul că 
ortacii lor nu puteau să 
facă același lucru.

Nu

la locul , unde se presu
punea că este defecțiunea 
a ținut-o într-una : „Dau 
telefon ^afară. Nu mă a- 
puc de lucru pînă nu 
vine o comisie de anche-' 
tă să stabilească ce s-a 
întîmplat...". Nici cel pu
țin nu văzuse despre ce 
ei a vorba

Este un > meseriaș bun, 
priceput., apreciat, șeful 
de echipă. Probabil, dacă 
era strangulat cablul 
Combinei să fi fost ne
voie de o comisie care 
să ancheteze cazul iar 
vinovății așa cinTera fi-

resc, trebuiau să-și 
measeă răsplata. Din a- 
cest punct de vedere elec
tricianul avea dreptate. 
Dar, cînd încă n’J văzuse 
despre ce anume este vor
ba, tind minerii din, 
schimbul IV așteptau un 
răspuns, o lămurire, să 
înceapă să amenințe toc
mai cel care abia intrase 
în schimb... în fond, era 
vorba de o colaborare 
dictată de legile scrise 
și nescrise ale mineritului 
— el avea nevoie de căr
bunele minerilor, iar mi
nerii de ajutorul lui.

Dorin GHEȚA

■
I

3

3

s

5

P. S. S-a întîmplat in 
17 noiembrie, ora 6,30, \a 
t. M. Lupeni. în abatajul 
mecanizat unde lucrează 
brigada condusă de Ton 
Sâlăgean, iar șeful de- e- 
chipă electromecanic se 
numește Dumitru Grigo- 
rută.

i

5
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STOP RISIPEI DE ERER8IE ELECTRICI!
♦ Dacă fiecare dintre abonați» casnici din Valea Jiului ar în

locui un bec de TOO W cu unul de 60 W, în decurs de un an s-ar 
economisi energia electrică necesară tuturor.

♦ 7 abonați casnici au furat într-o lună și jumătate 18 000 
kWh energie electrică, necesară funcționării neîntrerupte, timp de 

aproape două luni, a Fabricii de pîine din Petroșani și mai mult 
de trei luni a Fabricii de mezeluri. Cu această energie electrică se 

puteau obține aproximativ 2 000 de tone de produse de panifica
ție și 250 de tone de mezeluri și afumături.

Unii fură, alții consumă nechibzuit — 
și aceasta din avutul nostru, al tuturor

Pe tema folosirii energiei electrice în gospodăriile 
proprii. în apartamente de către consumatorii casnici, 
am avut următoarea convorbire cu ing. Andrei Sa
muel. șeful S.D.E.E. Petroșani.

— In Valea Jiului avem 
42 000 de abonați casnici 
și față de consumul de e- 
rtergie . normat — stabilit 
pe baza unor calcule rigu
ros științifice, astfel incit 
să se asigure fiecărei fa
milii atributele confortu
lui și civilizației — depă
șirea pe luna octombrie 
este de 400 000 kWh echi- 
valind aproximativ cu con
sumul cumulat pe două 
Tuni al Fabricii do produ
se lactate din Livezeni și 
S.S.H. Vulcan.

— După constatările 
dv„ de unde provine a- 
eeastă depășire pe luna 

... ■ 'iăctembrie ?’■
— In primul rînd 

datorită folosirii nerați
onale . a . iluminatului 
c a s n ic. a corpurilor 
de iluminat și a apă
ratelor și utilajelor elec- 
tro-casnice, Spre : exem
plu, utilizarea bacurilor 
de putere mare acolo un
de nu sînt necesare — ba
ie, cămări și alte depen
dințe ; folosirea improvi
zațiilor la încălzitul locuin
țelor ; gătitul pe sobe e- 
lectrice sau reșouri în a- 
partamentele și locuințe
le unde există posibilita
tea folosirii sobelor cu alt
fel de combustibil. Și încă 
ceva : această depășire se 
mai datorește și furtului 
de energie electrică.

— Ați avut în ultima 
vreme cazuri de furturi 
de energie electrică ?

— Din păcate am avut 
astfel de cazuri și putem 

da chiar exemple.
— Vă rugăm.

— Prin controalele ele - 
luate luna trecuta și luna 
această am depistat și 
sancționat astfel de. cazuri 
cum sînt : Iulian Liloiu,
locuitor. al Vulcanului, stra
da Aleea Viitorului, care 
a consumat fraudulos, timp 
de 6 luni, aproape 800 
kWh ; Nicolae Moraru din 
Petroșani, strada Indepen
denței, în două luni a con
sumat în aceleași condiții, 
180 kWh ; Margit Faur din 
Ur.icani, sttada Trandafiri
lor _ 1000 kWh, Mar'.oara 
Moțau, Petroșani. strada 
Venus 400 kWh, Gheor- 
ghe Tonder, Vulcan, Aleea 
Viitorului - 10 000 kMh,
Nicolae Bărbuță. strada 
Saturn, Petroșani — 5000 
kWh. Iiiliu Ungvari, Petro
șani. strada Independenței 
— 600 kWh. Ar mai fi și 
alții, dar acestea sînt ce
le mai representative e- 
xemple din acest punct de 
vedere. Mai sînt însă și 
alte abateri.

— Și anume ?
— Extinderea instalați

ilor electrice pentru ilumi
natul dependințelor cum 
au făcut Alexandru Szabo 
din Lupeni, strada Părîn- 
gului și Sergiu Dănilă din 
Burbăteni. Un alt exemplu 
de abatere este folosirea la 
iluminatul curților a becu
rilor cu vapori de mercur, 
corpuri de iluminat care 
sînt procurate cine știe 
cum și de unde, pentru că 
în comerț nu se găsesc, ci 

doar la întreprinderi și 
instituții. Un astfel de bec 
are o putere de 250 W, ce-- 
va mai mult decît patru 
becuri de 60 W, care ar a- 
sigura iluminatul unu; a- 
partament. Numai în ulti
ma vreme, cam într-o lu
nă și jumătate, am con
fiscat 35 de astfel de 
becuri. Acțiunea de depis
tare a acestora, ca și a 
consumatorilor care sus
trag energie electrică, con
tinuă și vom lua în con
tinuare măsuri chiar mai 
drastice decît cele de pînă 
acum.

— In ce constau mă
surile luate și, mai a- 
les, cele pe care Ie veți 
lua în continuare ?

— Cum mai spuneam, 
improvizațiile sau becu
rile cu vapori de mercur 
au fost confiscate, iar cei 
care au furat energie elec
trică a'J .fost supuși la pla
tă. De acum însă, pe lin
gă recuperarea daunelor, 
cei ce vor fi găsiți sustră- 
gînd energie’ electrică cu 
contoarele stricate vor fi 
decuplați de la rețea timp 
de trej luni și vor fi defe
riți justiției.

Înainte de a încheia însă 
aș vrea să subliniez, ca o 
necesitate, că și comerțul 
are obligația de a fi recep
tiv la sarcinile care ne re
vin tuturor privind gospo
dărirea energiei electrice. 
Adică, mai concret, în co
merț la ora actuală, în Pe
troșani, spre exemplu, nu 
se găsesc decît. becuri de 
200 W.

Convorbire consemnată de
Dorin GHEȚA

Frontul de lucru
• [U r IW» r» clin pog. I) 

departe de a satisface. 
Adică, cea mai mare par
te a documentațiilor nu e 
pusă la dispoziția cons
tructorilor din municipiul 
nostru, aflîndii-se la dife
rite foruri pentru verifi
cări, obiecțiuni, aprobări 
sau, mai rău, chiar în 
curs de elaborare la Ins
titutul de proiectări Deva. 
Pînă la sfîrșitul anului nu 
a mai rămas decît un timp 
scurt, 40 de zile. De aceea 
acum contează fiecare zi 
cîștigată deoarece, după 
cum ne spune ing. Dumi
tru' Vișan, directorul teh
nic al Grupului de șantie
re Petroșani : „Legal ar fi 
ea pînă lă 1 decembrie să 
lansăm comenzile de mate
riale. Neavînd documen
tațiile, nu putem ști cu ce 
vom lucra și deci nici ce 
solicita, ca să nu mai vor
bim de o eșalonare în a- 
provizionare. Apoi, dacă 
nu există finanțare, nici 
nu Pot fi deschise unele 
lucrări".

Iată deci care ar fi în 
prima fază implicațiile re
asigurării la timp a viitoa
relor construcții cir docu
mentațiile necesare. De 
fapt, nici măcar
organizarea de șantier, u- 
nul din aspectele de primă 
importanță ale activității 
de construcții, nu poate fi 
demarată fără a se ști di

• (Urmare din oag II 

viderițiind ceea ce e demn 
de urmat sau satirizând 
(prin cuvînt, melodie sau 
mișcare) atitudini cate 
nu-și -au locul în societa
tea noastră socialistă.

Valoarea educativă a a- 
cestor formații este impri
mată de interpretare, de 
talentul de a transforma 
într-un spectacol atractiv 
și antrenant. De aici încep 
să se diferențieze și forma
țiile, unele mai recent în
ființate, fără o experiență 
care le-ar da degajare pe 
soenă, o frazare firească, 
dar și o structurare nesc-he- 
inatieă a textului. Aceste 
impresii ni le-au lăsat bri
găzile de la U.E. Paroșeni 
(instructor — Ioan Apostil), 
sectorul XII I.M. Vulcan 
(cu mult nerv în mișcare 
și în interpretarea textu
lui poate evolua mai con
vingător), S.S.H. (cu in- 
terpreți talentați. dar cu 
un text cam superficial, a- 
l’.inecînd printre generali
tăți). preparația Corcești 
('înd am urmărit-o. altă
dată, era mai pregătită),

nainte ce se va lucra și cu 
ce efective. Or, acum cînd 
ar fi' trebuit atacate deja 
aproximativ 30 la sută din 
obiective, Grupul de șan
tiere se află într-o situa
ție dificilă. „Dacă Petro
șani ui se prezintă mult 
mai bine față de celelalte 
localități ale municipiului 
nostru — arată tovarășul 
Ion Sitescu, inginerul șef 
al Grupului de șantiere —, 
în ansamblu situația este 
nesatisfăcătoare. Cit des
pre Lupeni, ce să spunem, 
la ora actuală frontul de 
lucru este zero". Acest as
pect ne-a fost sesizat și 
de către tovarășul Cornel 
Vasian, secretarul organi
zației de partid de lă 
șantierul Lupeni.
Intr-adevăr, aici, de
și au fost dezafectate te
renurile pentru 210 aparta
mente, din cele 405 plani
ficate, nu s-au asigu
rat documentațiile pen
tru nici unul. acestea 
fiind în curs efe elabo
rare la I.P.H. Cit va mai 
dura această tergiversare 
nu se știe, pentru că ter
men ui de predare a fost 
stabilit pentru data de 28 
octombrie a.c., dar...

Motive pentru care soco
tim necesar să facem un* 
apel pe adresa lut :iw fac
torilor implicați să ia toa
te măsurile îȘn vedprea a- 
Sigurării frontului de lucru 
pentru anul viitor.

Brigăzile artistice
Spitalul unificat (pregătită 
de un bun cunoscător al 
acestui gen, Nicolae Ba
ban, dar inegală în conți
nut și neunitară în expre
sie, deși spre sfîrșit ele
mentele critice s-au lansat, 
dar mai ales în afara spi
talului), chiar și cea de la 
E.G.C.L. (instructor Maria 
Urzk'.eanuj. Cele mai mul
te, însă, ș-ău prezentat to
tuși foarte bine .pentru, in 
început în acest gen. con- 
firmînd că tineri talenta’i 
sînt în fiecare colectiv. 
Cele mai interesante for
mații, care au reținut. de 
altfel interesul spectatori
lor, au fost două brigăzi : 
cea de la club și a între
prinderii miniere Paroșcni. 
Prima, pregătită de actorul 
Ff rin Plaur, de la Tea
trul de stat din Petroșani, 
este formată din cinci ti
neri cu reale aptitudini ar
tistice și are o evoluție 
foarte plăcută. Textul este 
foarte concret, cu trimiteri 
directe la fapte și oameni 
de la- mina Vulcan, remar- 
cîrid hărnicia unor cunos
cute brigăzi de mineri dar 
criticînd delăsarea, como
ditatea. aspecte de te can

„Steagul roșu4* 
a criticat, 

organele vizate 
răspund 

Conducerea E.T. Pe
troșani a luat în stu
diu sugestiile făcute.

Directorul E.T. Petroșani, 
ing. Dumitru Albescu, a 
răspuns la ancheta „Totul 
merge ca pe roate... ici 
și colo dezumflate", publi
cată în ziarul nostru din 14 
octombrie a.c. : „Perturba
rea traficului pe traseu, 
datorită micilor întîrzieri 
este reală și întemeiată. 
Pentru reglementare ' 
fac cronometrări Uris^^ 
să fixăm, în timp foa „• 
scurt, grafice, de parcurs 
pe trasee cu orar fix pe", 
stațiile- principale.

Aspecte ca fumatul în. 
mașină de către șoferi și 
taxatoare, nepurtarea ecu- 
soanelor sînt abateri ; în 
consecință, după prima a- 
tenționare și prelucrare în 
adunările generale a celor 
în cauză, aceștia vor fi 
sancționați. Șoferii semna
lați că nu au respectat o- 
ra plecării de la cap de 
linie sînt notați pentru mă
suri disciplinare.

Mulțumim .pentru suges
tiile exprimate. Conduce
rea E.T. Petroșani a luat 
în studiu sugestiile formu
late pentru a le aplica în 
practică.

tină și alte probleme de 
organizare. Este ° plăcere 
să urmărești această briga
dă omogenă care știe să 
cin te, să interpreteze mici 
scenete, care șe mișcă ele
gant și firesc pe scenă, 
fiind armonioasă în conți- > 
nulul de idei și formele 
artistice ale exprimării. 
Spre acest nivel tinde și 
brigada de la mina Paro- 
șeni „Constatăm, depistăm" 
(pregătită de Cornel Budii- 
că), orientată spre proble
mele specifice colectivului 
de oameni ai muncii; in
terpretează frumos Un grup 
de tineri care simt ceea 
ce spun, transformind tex
tul într-un spectacol.

Ne așteptăm ca toate a- 
ceste formații să munceas
că în -continuare și,'în pri
mul rînd, să se prezinte în 
fața -oamenilor muncii.' a- 
colo unde este de fapt lo
cul brigăzii artistice. Este 
cu adevărat remarcabil in
teresul existent la Vulcan Ș 
pentru acest gen artistic cu 
covârșitoare valoare educa
tivă, care se alătură unor 
foarte bune formații (taraf, 
orchestră de muzică ușoa
ră '.

SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT

-“'Pentru a intra dumi
nică pe făgașul programu
lui, azi se desfășoară a 
13-a etapă a campionatului 
diviziei A de fotbal. Deși 
oltean de obirșie, sînteți 
tovarășe Marin Borneiî, 
un înflăcărat suporter al 
Jiului. Să pornim deci la 
drum în comentarea eta
pe' din miez de sfiptămînă.

— Anii îndelungați de 
muncă la T.U.M.P. m-au 
familiarizat cil aceste me
leaguri Și, firesc, am în
drăgit și această echipă, 
«ic ău, a tuturor iubitori
lor fotbalului din Valea 
3iuli.il. Personal doresc să 
fie mereu învingătoare, 
chiar și cu oltenii mei din 
Bănie la care țin, de ase
menea mult.

Meciul cu Politehnica 
Timișoara nu este însă 
deloc ușor. Amenințați 
de spectrul retrogra
dării, timișorenii se 
Vor „băte“ ca leii. în 
asemenea situație sînt 
Sigur că vor gafa în apă
rare, gafe pe care jucătorii 

noștri vor trebui să le 
sancționeze prompt pentru 

, ca noi să plecăm de la
stadion cu zîmbetul pe . bu
ze. Mai greu mi se pare 
meciul cu Steaua al cote-

Etapa a XMI-a
cu... Marin Borneo! 

bobinator de 
la I.R1U.M.P.

gei noastre divizionare din 
județ, Cor.vinul, dar noul 
lor „val" de talente a în
ceput să se omogenizeze 
și, alături de cei cu expe
riență, știu să înscrie a- 
casă goluri fără să pri
mească. Dar, repet, nu va 
fi ușor.

— Pe cine Vedeți soliști 
în etapa a 13-a ?

— Fără discuție pe „Po
li" Iași, care a învins pe 
lideri la ei acasă și care 
nu văd cum ar ceda vreun. 

punct in ia ța vîlcenilor. 
învingători îi văd și pe bă
căuani în întîlnirea cu O- 
limpia Satu Mare, ca și pe 
Sportul studențesc cu Glo
ria Buzău.

— Care credeți că sînt 
meciurile deschise oricărui 
rezultat ?

— Ținînd seamă de a- 
finitățile de obîrșie încep, 
eu meciul Dinamo — „U" 
Craiova. Este știut că ol
tenii practică un joc des
chis și în deplasare și ,?ă 
au încurcat „planificarea" 
de puncte multor echipe., 
așa că meciul este deschis 
oricărui rezultat. La fel 
văd si in’.ilnirile dintre 
F.C Bihor — A.S.A l’g. 
Mures. C.S Tîrgoviște - 
F.C. Argeș si mai ales din
tre U.T Arad - FC Baia 
Mare, deoarece liderii vor 
face tot ce le va sta în 
putință să demonstreze că 
îsj merită locul și că cete 
două înfringerj eonsefnti- 
ve au fost "n

D. CR1ȘAN

CAMPIONA1UL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Aurul Certej — Prepara

torul Petriia 2—0, Preparatorul ‘ Teliuc — Minerul U- 
ricani 0—0, Constructorul Hunedoara — Minerul A- 
ninoasa 1—1, Dacia II Orăștîe — I.G.C.L. Hunedoara 
4—1, Metalul Simeria — Parîngul Lonea 2—1, Meta
lul Crișcior — Auto Hațeg 1—0, C.F.R. Petroșăfti — 
I.M.C. Bîrcea 7—5, Minerul Paroșenj — Explorări De
va 2—2.

CLASAMENTUL
Ex);lorarj Deva
Minerul Paro.șeni
Aurul Certej
Constructorul Hunedoara
Dacsa 11 Orășt.e
Minerul Uricani
L.M..C... Hinea
Minerul Annioasa
I ;G.C.L. Hunvdoai a 
Metalul ;Simeria
C.F.ll. Petroșani 
Preparatorul Petriia
Auto Hațeg
Parîngul i.onea
Metalul Crtstnor

11 11 2- 1 40- 7 24
14 9 -3 2 34-13 21
14 2 4 27-23 18
14 7 2 29-13 16
14 8 0 6 ■27-17 16
14 tr 3 5 28-26 15
14 6 2 6 32-26 14
1.4 2 6 26-24 14
14 3 3 G 20-30 ' 13
14 .6- 1 7 21-24 n
14 6 0 8 27-34 12
14 6 0 8 17-28 12
14 3 7 17-21 11
14 4 2 8 20-27 10
14 4 1 9 13-24 9

14 2 2 io 14-53 6Preparatorul Teliuc
ULTIMA ETAPA : Explotări DA'a — Aurul Cer- 

tej. I.M.C. Bîrcea — Minerul Paroșen;, Ajto Hațeg — 
C..F.R. Petroșani, Parîngul Lonea — Meiaiui Crișcior, 
I.G.C.L. Hunedoara — Metalul Simeria, Minerul A- 
■ninoasa — Dacia 11 Orășlie, MineruT'Uric'an; — Cons 
trvictorul Hunedoara, Preparatorul Pbteila — Prepa
ratorul Teliuc.

Competiție 

de larg interes
Se apropie de sfirșit tu

rui campionatului de fot
bal. pe categorii dc vîrstă, 
eomțx'tițic care se bucură 
de un viu interes în rîn- 
dul elevilor dc la Liceul 
industrial Vulcan. Printre 
cele mai disputate partide 
de pînă acum sc numără 
cele - dintre clasele VI B 
— VI C : 6—5. V B — V Ci
3— 2, VII A — V A: 3—3 
.teaiegoria 10—12 ani); VIU
A — IX B : 3—8. IX B —
IX C: î-y. IX A — IX O:
4— 7 (12—14 ani); X C —
X A . 8—1, X A — X B» 
0 — 1. ir. clasamentul gol- 
geterdor conduce G. Ma- 
covei (6 goluri) u mat de 
S Nicoarâ ț5V Cv.Miteteă» 
M Bulă, S Kurdțz ț4), L 
Mueuiâr M .' Haucîuc, £.
Csimoalmoș, C. Popa, I.

A nd re :

Prof. Leon STOICA

3iuli.il
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Să-ți faci deplin datoria in efortul colectiv pentru realizarea sarcinilor

la cărbune înseamnă, implicit:±.

INTEGRARE IN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

De la schimb la schimb, 
răspundere maximă 

în preluarea abatajului

Asigurarea until aeraj corespunzător

Preocupare de căpetenie
a fiecărui om

In brigăzile conduse de 
Ștefan Baciu, Laurențiu 
Kelemen, Dumitru Bornoiu, 
Constantin Sorescu — ea 
să nu dau decît cîteva e- 
xemple din cele multe pe 
care le avem — se mun
cește nu numai cu o pro
ductivitate înaltă,' dar și 
în condiții de siguranță 
deplină. Marea majoritate 
a brigăzilor de mineri din 
Uricani se străduiesc să 
lucreze în așa fel incit să 
realizeze planul și angaja
mentele -luate în întrecere 
în condiții normale, fără a 
se expune riscului îmbol
năvirii profesionale, acci
dentelor și avariilor.

Ele acționează pentru e- 
vitarca acumulărilor de me
tan și praf de cărbune, exe
cutarea corectă a lucrărilor 
de împușcare, respectarea 
disciplinei tehnologice la 
toate lucrările din subte
ran.

De importanță deosebită 
pentru prevenirea acciden
telor este PRELUAREA 
concretă și amănunțită, de 
la un schimb la altul, la 
fața locului de muncă, nu 
numai a problemelor pri
vind producția, ci și a ce
lor legate de protecția 
■ aerajul parțial, e-

ecutarea susținerii con
form monografiei de arma
re. respectarea măsurilor 
privind prevenirea acumu
lărilor de .metan și praf de 
cn-twrne.

..AU existat cazuri, cînd 
prin nepreluarea lucrului 
in abataj de către echipa 
care a intrat în schimb — 
fie prin plecarea mai de
vreme a , echipei din 
s c h 1 m b u 1 anterior, 
fie prin întîrzierea 
celei din schimbul nou sau 
pur și simplu prin negli
jență — în abataj au ră

Cu toate că. in subteran 
au rost introduse o scrie 
de complexe de mecaniza
re prin care tăierea, '.în
cărcarea Și susținerea se 
fac. mecanizat, totuși mai 
sînt destule locuri de 
muncă unde tăierea cărbu
nelui, excavarea sterilului 
in înaintări se face prin 
împușcare lolosindu-se ma
teriale explozive.

Gama materialelor ex
plozive și de inițiere a 
fost mult diversificată fi
ind 'folosite în prezent atît 
materiale explozive de 
import cît și materiale in
digene. Tocmai da aceea 
recent a fost finalizată fa
za de autorizare privind 
depozitele de explozivi, 
cantitățile ce se pot în
magazina cît și autorizarea 
artificierilor în conformi
tate cu prevederile De
cretului nr. 297/2(1 august 
1977 Cu această ocazie 
s-a făcut o verificare a- 
mănunțită a modului cum 
artificierii și-au însușit și 
cunosc normele de protec
ție a muncii atît g. . 't ale 
cît și cele în specialitatea 
în Tiare lucrează Rezulta
tul acestei examinări » 
fost pe măsura efortului 
depus, majoritatea ’ artifi
cierilor de Ia unitățile mi
niere obținînd calificativ.-» 
corespunzătoare și fiind 

mas situații periculoase cu 
care schimbul nou n-a fost 
pus la curent. In toate ca
zurile, astfel de neglijen
țe și abateri grave de la 
disciplină, pe lîngă pierde
rile de producție cauzate 
de folosirea incompletă a 
timpului din program la 
frontul de lucru, au creat 
climatul • favorabil produ
cerii unor situații pericu
loase. îndeosebi prin acu
mulările de metan. Așa

REALITĂȚI
La I. M.

s-au petrecut deunăzi lu
crurile în abatajul came
ră nr, 1 din stratul'17, 
blocul I, unde lucrează 
brigada condusă de briga
dierul Ion Nicolae. Nepre- 
luîndu-se lucrul la locul 
de muncă, abatajul a fost 
pus în pericol prin acu
mularea unei concentrații 
de metan ce a impus opri
rea activității abatajului 
pe un schimb întreg, în ve
derea lichidării concentra
ției de metan. Dar. poate 
orice om de lă mină să-și 
dea seama că prin această 
indisciplină se putea crea 
tir, pericol și mai grav ! 
Do altfel. în această briga
dă nu s-a respectat nici 
programul dispus de că
tre conducerea sectorului 
respectiv privind tehnolo
gia de lucru, ceea ce a fă
cut 'necesară luarea «unor 
măsuri suplimentare în 
vederea exploatării acestei 
zone. Tată de ce, repet,, 
schimbul la fața locului, 
canătă o importanță capi
ta’"

Tnț. Griaore PUPAZA. 
șeful coninartimentulni de 

protecție a muncii

declarați reușiți la exami
nare.

Rezultatele bune ale a- 
cestor verificări și faptul 
că artificierii știu cum să 
lucreze, ar trebui să aibă 
ca efect o respectare rigu
roasă a regulilor- de protec
ție a muncii la folosirea 
transportul și manipularea 
explozivului la locurile de 
muncă. Din păcate lucruri

le nu se petrec așa. Deși 
acțiunea de autorizare a 
fost încheiată doar la 10 
septembrie a.c.. la numai 
cîteva zile au avut loc de
ja încălcări grave ale nor
melor de protecție a mun
cii de către unii artificieri, 
care au condus la suspen
darea dreptului de pușcare, 
anulări de carnete sau în
tocmirea de dosare pentru 
cercetare sub aspect pena). 
In cele ce urmează redăm 
cîteva abater; de la nor* 
mele de protecție a muncii 
săvîrșite de unii artificieri 
de la I.M. Lupeni. Astfel 
artificierul Gheorghe Ro-

Specificul zăcărpîntului 
din cîmpul minier Uricani 
impune o preocupare tot 
mai susținută pentru re
zolvarea eficientă a pro
blemelor de aeraj general 
și parțial, necesar- creării 
condițiilor de securitate 
deplină a muncii în sub
teran. Ne bucurăm de con
diții materiale bune în a- 
ceastă privință, mina 
a fost dotată cu 
instalații din cele mai

CERINȚE
Uricani
perfecționate pentru asigu
rarea aerajului: ventila
toare puternice, stații de 
degazare, pentru controlul 
automatizat aJ prezenței 
metanului în diverse punc
te ale minei, aparatură 
portativă de control ș.a.

Măsurile luate de condu- 
oerea minei pentru îmbu
nătățirea continuă a acra- 
i-'U’l ' • -.-înt........... ' u-'a
cr parităților instalațiilor 
de a ... asig narea nmei 
funcționări a căilor d ■ ae
rai. combaterea acumulă
rilor de metan se 
cer însoțite de acțiuni 
ferme pentru întărirea dis
ciplinei. respectarea teh- — 
nologiilor de lucru și a 
Normel or depărtăm en tal e
de protecție a muncii. Cu 
toate rezultatele bune ob
ținute. la acest capitol sîn- 
tem însă deficitari.

Avem, desigur, numeroa
se brigăzi pe care le pu
tem evidenția fără nici un 
fel de rezerve, pentru mo
dul în care se îngrijesc de 
menținerea lucrărilor mi
niere și instalațiilor de 
aeraj în perfectă stare de 
funcționare, pentru asigu

mari de la sectorul de in
vestiții al acestei întreprin
deri, în ziua de 3 octom
brie 1978, a ridicat de la 
depozitul de exploziv al 
minei o cantitate de 50 kg 
de exploziv. Deoarece nu 
avea însoțitor, artificierul 
a dus în mină cantitatea 
de numai 27 kg., restul de 
23 kg. exploziv l-a lăsat 
în firida de depozitare a 

lăzilor goale de la depozit, 
încălcare deosebit de gra
vă. Pentru abaterea săvir- 
șită artificierul Gh Roman 
a fost sancționat cu a- 
mendă contravenționala 
de 1 000 lei. La fel, artifi
cierul Paul Tonkd de la 
sectorul V al aceleiași în
treprinderi, în data de 7 
octombrie a.c., a fost gă
sit de organele de control 
Că păstrează capsele îm
preună eu explozivul în a- 
ceeași firidă. Făcea acest 
lucru, motiva el. din cau
ză că accesul la firida de 
capse era blocat c-u mate
riale (?'!) Up act de indis- 

rarea ordinii și disciplinei 
în problemele de combate
re a acumulărilor de me
tan și praf de cărbune, 
cum sînt cele conduse de 
Constantin Sorescu, Gheor- 
ghe Scorpie, Ion Baciu ș.a.

Este însă deajuns o 
singură abatere, o singură 
greșeală sau neatenție ca
re poate crea situații cu 
urmări grave! Am avut 
cazuri cînd unele brigăzi 
nu au respectat proiectele 
de aeraj parțial, iar altele 
nu acordă atenția cuveni
tă etahșării coloanelor de 
aeraj. Chiar și unii maiș
trii minieri nu sînt în
deajuns de receptivi la ce
rințe și exigențe în ceea 
ce privește necesitatea 
menținerii coloanelor de 
aeraj in perfectă stare de 
funcționare. Controalele e- 
fectuate în subteran arată 
că și la lucrările de pre
gătiși unele brigăzi nu pun 
accent pe calitatea lucrări
lor de montare și nu asi
gură întreținerea 
coloanelor de aeraj parțial.

Din aspectele arătate, 
desprindem concluzia că 
trebuie să ne concentrăm 
mai mult atenția și preocu
pările pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale 
și de protecție a muncii în 
domeniul aerajului. Să 
întărim răspunderea fie
cărui cadru, a fiecărui 
maistru, brigadier, șef de 
echipă sau simplu munci
tor. Din respectarea stric
tă a normelor de protecție 
a muncii să facem o preo
cupare de căpetenie a fie
cărui om al colectivului 
nostru.

Ing. Constantin 
TEODORESCU, 

șeful serviciului aeraj și 
protecția muncii

ciplină Ia fel de grav a să
vârșit artificierul Ștefan 
Carpoș, de la sectorul IV, 
în ziua de 7 octombrie. 
După ce a închis explozi
vul în firidă la sfîrșitul 
schimbului a părăsit mina 
și a ,,predat'1 explozivul 
(închis în firidă !) scriptic 
artificierului Nicolae Mo- 
canu care cu seninătate a 
semnat de primire

fără a prelua faptic, încăl
care, de asemenea, de o 
extremă gravitate.

Toate aceste abateri — 
și ca ele sînt încă multe 
și la alte unități miniere 
— ne fac să credem eă 
personalul tehnico-ingine- 
resc de la mina Lupeni 
nu-și exercită ațribuțtuni- 
le de control . asupra mo
dului cum lucrează și; res
pectă artificierii normele 

de siguranță. Ar
gumentez aceasta cu un e- 
xemplu semnificativi
maistrul minier Ion Fușle. 
la data de 18 o torn brie 
1978, a obligat pe artificie-

SEMNALIȘTI ! Nu permiteți depozitarea de 
materiale sau staționarea personalului, la o dis
tanță mai mică de 5 metri de puț I

In timpul oricărui transport de personal pe 
puț, nu părăsiți sub nici un motiv locul de mun
că I

Pagină realizată la 

cererea 

Combinatului 

minier Valea jiului

rul Petru Sebeștin să e- 
xecute lucrări de împușca
re la abatajul frontal nr. 
3 al brigăzii lui Nico-lae 
R.isu, loc de muncă la ca
re nu era respectată mo
nografia de armare. Șeful 
sectorului, ing. Paul Rădu- 
lescu, în loc să cerceteze 
cazul și să ia poziție față 
de atitudinea de lipsă de 
răspundere a maistrului 

.minier, a reacționat într-un 
mod cu totul ciudat. de
plasat, trăgând la răspun
dere tot pe artificierul Pe
tru Sebeștin pentru că nu 
a executat împușcarea la 
timp a frontului de lucru 
la acel abataj, Dată fiind 
gravitatea abaterii, cazul a 
fost adus la cunoștința 
conducerii I.M. Lupeni și 
s-a cerut destituirea mais
trului în cauză dîn funcție 
și sancționarea drastică a 
ce’oț. vinovați.

Ne limităm doar la. a- 
ceste exemple Impor
tant este să efectuăm 
un control permanent șj e- 
xigent si să nu tolerăm 
nici o abatere de la nor- I 
mele de siguranță din par
tea artificierilor 1

Ing. Ionel MK'LAV.SML' 
inspector eo protean 

muncii in cadrai I.T-S.P.M.
Hunedoara — Pe+rw«mi

Trei maiștri 
și toți trei...
...au abdicat de la una 

dintre cele mai elementa
re îndatoriri profesionale: 
combaterea acumulărilor 
de metan. Se nu
mesc Ion Gîscă, Toth Co- 
loman și Aurel Drăghict' 
de la I. M. Bărbă- 
teni. Ce; trei maiștri 

i și-au permis să nu consem
neze concentrațiile do 
CH« pe tablele de metan, 
de la abatajele cameră nr. 
6102, 6103 și 6104 din blo
cul XII Bărbăteni.

In vizor

Sigur, cei trei maiștri, 
găsiți „in flagrant" de ’or
ganele Inspectoratului te
ritorial de stat pentru pro
tecția muncii cu prilejul 
controlului efectuat în pe
rioada 6—9 noiembrie, nu 
erau la prima abatere și 
nu sînt o excepție. „Ma
niera" lor de a controla șj 
evidenția metanul la locu
rile de muncă este o prac
tică de care se fac vino
vați din păcate si al ti maiș
tri.

Am relevat acest caz 
pentru a servi drept sem
nal de trezire la realitate 
și pentru alți maiștri mi
nieri care, sfidînd normele 
departamentale de protec
ție a muncii și instrucțiu
nile exprese privind con
trolul și evidențierea -ne- 

răy pesir-* MKirfn. toi.
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FILMEOrientulContinuă dezbaterile 
privind dezarmarea

NAȚIUNILE UNITE 21 
(Agerpres), — De la tri
misul special, N. Plopea» 
hu : în Comitetul pentru 
problemele politice și de 
securitate al Adunării Ge- 
herăîe a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra ansam
blului celor 15 puncte de 
pe ordinea de zi privind 
dezarmarea. In .paralel, se

depun proiectele de rezo
luție asupra diverselor as
pecte ale dezarmării, pînă 
în prezent numărul ‘ aces
tor documente înaintate 
Comitetului fiind de 16. 
La multe dintre aceste pro
iecte de rezoluție țara 
noastră figurează printre 
coautori. ;

Declarație asupra prejudiciilor rasiale
PARIS 21 (Agerpres). — 

Reuniunea Comitetului 
pentru științe sociale al 
Conferinței Generale a 
UNESCO, în curs de des
fășurare la Paris, a adop
tat o declarație asupra 
prejudiciilor rasiale, care 
exprimă îngrijorarea față 
de perpetuarea ' rasismu-

lui, discrimniărij rasiale și 
apartheidului în forme 
noi. Documentul sublinia
ză că toți oamenii sînt e- 
gali încă de la naștere a- 
tît în ce privește demni
tatea, cit și drepturile lor.

PARIS 21 (Agerpres). — 
Ihțr -un interviu acordat 
televiziunii franceze, pre
ședintele Egiptului, Anwar . 
El Sadat, s-a declarat l'a- 

' vorabil unei noi.; întîlniri 
cu primul ministru ișra- 
elian. Menahem Begin. El 
a adăugat, însă, că Egip
tul. nu caută să încheie; un 
tratat de pace separat cu 
Israelul. „Eu cer pur și sim- - 
piu israelului să acorde 
autonomia Cisiordaniei și 
Gâzei în momentul în
cheierii -primei etape a 
retragerii trupelor israe- 
liene din Sinai. Această 
acțiune, care va necesita o 
perioadă între șase și no
uă luni, va simplifica lu-

Mijlociii
crurile", a afirmat șeful 
statului egiptean. El a pre
cizat totodată că principa
la dificultate care stă în 
calea semnării tratatului 
de pace egipteano-israelian 
constă în legătura

să existe 
acestuia 
pe acum

pentru

trebuie 
semnarea 
xarea de 
date
autonomiei 
ți Gâzei.

oare 
între 

fi-
unei

și 
a

începerea
Cisiordaniei

PEKIN 21 (Ager
pres). — în cadrul ma
nifestărilor prilejuite 
de cea de-a 60-a ani
versare a formării sla-, 
tulul național unitar 
român, la ambasada 
României din Pekin a 
avut Ioc, marți, o con
ferință de presă. Des
pre semnificația actu
lui de la 1 decembrie 
1918 a vorbit ambasa
dorul țării noastre 
R.P. Chineză.

Situația din Spania

în

Plenara C.C. al 
P.C. Portughez

LISABONA 21 (Ager
pres). — Luni s-au des
fășurat la Lisabona lucră
rile plenare; Comitetului 
Central al Partidului 
monist Portughez, 
sfirșitul plenarei, .< 
tarul genera! al 
Alvaro Cunha.l, a 
că deputății comuniști vor 

o 
im» 

de

Co-
La 

secre- 
P.C.P., 

declarat

depune în parlament 
moțiune de. cenzură 
potriva noului guvern 
tehnicieni format de Car
los Alberto Mota Pinto, 
guvern care urmează să 
fie investit oficial, mier
curi, de președintele re
publicii. Noul cabinet — 
a relevat Cunhal — „prin 
compoziția 
ca și prin 
previzibil, 
trevadă o 
namentală 
ar agrava și mai mult tră
săturile negative ale gu
vernelor precedente".

și formula sa, 
programul său 
lasă să se în- 
practică guver- 
de dreapta care

I PETROȘANI — 7 No- ' 
I iembrie : Onoarea pier»
I dută a Katerinei Blum;
I Republica : Mateaș

I caru ; Unirea : Fiul
ței Palide.

| PEȚRILA.:
I mea filmului <
I tă.
I LONEA: 1
I de antichități.
I AN1NOASA : Vremea
I bărbaților.
| VULCAN: Ultima ci-
i nă.
I LUPENI
I Haiducul cu ochii
| stelele ; Muncitoresc ;

I bucată de cer.
URICANÎ : Avaria.

Gîs-
Fe-

lu-Din 
de altăda-

Magazinul

• '5

Cultural: 
ca 
OAgenția spaniolă 

știri „Europa Presse" 
latează în legătură cu

de 
re- 

______  . . cele 
de mai sus .că regele Juan 
Carlos, aflat în prezent în 
vizită oficială în Mexic, 

al guvernului menține Un contact 
cu problemele 

apărării, în legătură cu o 
serie de „acte comise în 
ultijna vreme de militari 

■ostilii politicii guvernului".
Unii dintre acești mili
tari vor fi sancționați în 
conformitate cu' prevede
rile Codului de justiție 
militară — s-a anunțat la 
Madrid din sursă oficială.

Anterior acestei întreve
deri, Up alt comunicat 
guvernamental anunța a- 
restarea, vinerea trecută, a 
patru ofițeri superiori spa
nioli ' „pentru atitudinea 
lor în problema teroris- 

. mulul".

MADRID 21 (Agerpres).
— Primul ministru al 
Spaniei, Adolfo Suarez, a 
avut o convorbire cu 
neralul Manuel

- rez Mellado, 
președinte 
însărcinat

ge-
Gutier- 

prim-vice-
I
I

I
I
I
I
I 
!

tvtele- 
Ma- 

dridul pentru a se infor
ma asupra situației, 
gele intenționează 
să-și continue turneul 
America Latină.

Pe de altă parte, secre
tarul general al Partidu- 

Spaniâ, 
a de- 

> conferință 
presă că „recentele 

din cadrul forțe- 
demonstrează 

escaladarea teroristă 
din țară și-a atins scopul 
în anu mise sectoare ale 
armatei".

Conflictul Intern din Nicaragua
într-un discurs pronun

țat înaintea expirării a- 
cestui termen, președin
tele Somoza și-a reafirmat 
hotărîrea de a rămîne la 
conducerea statului, pînă 
Ia încheierea mandatului 
în 1981. Pentru a face fa
ță unei posibile reizbuc- 
niri ' a ciocnirilor între 
Garda Națională și popu
lația civilă, care militea
ză pentru democratizarea 
vieții interne, 
au consemnat 
trupele pe tot 
țării.

MANAGUA 21 
preș). -— Tensiunea 
nă care subzistă în Nica
ragua a înregistrat în ul
timele 7,ile o nouă încor
dare, înaintea expirării — 
la 21 noiembrie —■ a ter
menului de 15 zile acor
dat de Frontul Amplu 
Opoziționist (F.A.O.) gu
vernului somozist, în ve
derea îndeplinirii prin
cipalelor cereri ale for
țelor de opoziție din țară. 
După cum s-a mai anun
țat, F.A.O. a ’întocmit un 

guvernămînt", 
retragerea 
la putere a 

Anastasio

fonic permanent cu

(Ager- 
in ter Ra- 

totuși 
în

9,00 Teleșcoală. 14,00 |
—1: Sport Club ,

Olimpia Sa- 
Telex. *

17,35 1 
socialiste. I

", în 
ime- 
pre- 
So- 

unui 
u- 

avînd 
con- 

soluțio- 
efec-r 

in-

autoritățile 
în cazărmi 

cuprinsul

lui Comunist din 
Santiago Carrillo, 
clarat într-o 
de 
mișeăr 
lor armate 
că

Fotbal:
Bacău 
tu Mare. 17,00 ' 
17,05 Teleșcoală.
Din țările 
17,45 Școala contempo
rană. 18,15 “

„Plan do 
care cere 
diată de 
ședintelui
moza. .constituirea 
guvern provizoriu de 
nitate națională, 
misiunea de a crea 
dițiile pentru o 
nare „veritabilă și 
tivă“ a conflictului 
tern, precum și reorgani
zarea' totală a instituțiilor 
politice, juridice și mili
tare din Nicaragua.

Organizația Meteorologică 
Mondială despre poluarea 

atmosferei
21 (Agerpres). 

raport dat pu- 
Geneva de Or- 

Meteorologică
a-

GENEVA
— Intr-un 
blicității la 
ganizația
Mondială (O.M.M.) se

. rată că sporirea gradului 
de poluare a atmosferei 
conduce la degradarea 
stratului de Ozon care pro
tejează Pămîntul împotri
va radiațiilor solare.

. raport se arată că 
care este concentrat 
tr-un strat de 10—45

In
ozonul, 

în- 
ki-

ș 
I 
I 
3

5

PRE- 
I O S I P 

și a altor 
si

lometri deasupra Pămîn- 
tuluj și' care reține razele 

ale 
ro
de

ultraviolete . nocive 
Soarelui, are, totodată, 
iul unei surse majore 
energie, provenită din ab
sorbirea acestor radiații.

■ care încălzește stratosfera. 
Ca urmare, orice schim
bare a temperaturii în a- 
ceasță zonă poate antrena

. o modificare a climatului 
terestru.

IN PREZENȚA 
ȘEDINTELUI
BROZ TITO 
conducători de partid 
de stat iugoslavi, la Casa 
Sindicatelor din Belgrad 
au început marți lucrările 
celui de-al vnl-lea Con
gres al Uniunii Sindicate
lor din Iugoslavia eveni
ment important din viața 
clasei muncitoare din . țara 
Vecină și prietenă.

AGENȚIA ALGERIANĂ 
DE ȘTIRI A.P.S., reluată 
de , agențiile Reuter și 
France Presse, a difuzat o 
declarație a guvernului 
Algeriei în care se anun- 

. ță că președintele Houari 
Boumediene este grav 
bolnav. A.P.S. subliniază 
că, în ultimele zile, Con
siliul Revoluției s-â în
trunit frecvent pentru a 
soluționa problemele cu
rente ale țării.

UN NUM AR DE ȘAP
TE MINERI și-au pierdut 

• viața, iar nouă au., fost 
răniți, marți dimineața, 

. în urma unui accident în- 
tr-una din minele de căr-

buni din apropiere de Don
caster — s-a anunțat ia 
Londra. Se precizează că 
trenul de mină care trans
porta echipa de noapte a 
deraiat. .

UN GRUP DE TERO
RIȘTI de extremă dreaptă 
au lansat luni seara sti
cle incendiare asupra se
diului unei organizații din 
Roma a Partidului Comu
nist Italian. Trei . per-, 
soare au suferit arsuri, fi
ind transportate de urgen
ță la spital. Teroriștii au 
reușit să dispară.

PARTICIP ANȚII LA
MARȘUL TINERETULUI 

. din țările Pieței comune, 
care a început ...cU' o lună , 
în urmă în Italia, au cosit 
la Luxemburg. Manifesta- 

, ția se desfășoară sub lo
zincile: „Nu — șomajului!".

- „Locuri, de muncă pen
tru tirieret astăzi !".. Mar-

Mult mai mult decît un fapt 'S
agro-alimentare.,; 

detaliile ,— fireș
te, de netăgăduit — pri
vind această „hecatombă" 
vegetală : 30 000 tone de 
conopidă, 33 000 tone to-

colele 
Urmau

al
plătească

din bugetul agricol 
C.E.E. să se 
despăgubiri în < , valoare 
de 16 milioane lire ster
line.

Purtătorul de cuvînt a

Notă externă

Un purtător de cuvînt 
de la „Cartierul general" 
al Pieței comune din 
Bruxelles a prezentat, în
tr-o întâlnire de rutină eu 
ziariștii, mai multe fapte 
legate de activitatea atît 
de sinuoasă a „celor 
nouă". Printre ele și une
le... curiozități, care, în 
publicațiile vest-europe-

: ne aveau să apară în ve- 
î cinătâtea faptelor diverse.

Intr-o astfel de infer-; 
mație precisă, tehnică, 
seacă, funcțională, rece, 
— cum stă bine unei știri 
provenite de la un izvor; 
atît de autorizat — cei 
pr^zenți erau anunțați 
că, anul trecut. „Europa 
verde" a fost nevoită să 
facă un mic sacrificiu pe 
altarul propriei bunăstărl: 

i distrugerea a 201 000 to- 
; ne legume și fructe. Tîl- 
; cui acțiunii : frînarea u- 
i pej tendințe nesuferite a 
i pieței de a coborî prețu- . 
! rile la unele dintre arti- ■..

. mate, 60 000 tone piersici, 
41 000 tone pere, 2 600 to- , 
ne mere, 28 000 tone man-

- darine ete.'l;. '-, F A»
. Vagoane întregi ■ de le
gume și fructe duse pe... 
apa sîmbetei numai pen
tru realizarea nobilului 
scop al economiei capita-: 
liste — prețurile să nu 
scadă nici cu cîteva cen-

. time !.
Acțiunea nu este rez.ui- . 

tatul unei, întîmplări său 
inspirații de moment a 
cuiva. Dimpotrivă- Pen
tru ca pierderea să hu 
fie prea greu meșimțița 
de cei interesați, s-a ho- 
tărît, cu chibzuială, ca

uitat să spună că aceste 
subsidii provin din ta
xele . adunate și că , ele au 
ea scop declarat să aco
pere pagubele reale în' 
cazul deteriorării unor ' 
produse atît de perisabi
le cum sînt salatele și 
fructele. El a uitat să a- 
minteâscă și alte lucruri, 
mult măi importante : nu ‘ 
a spus, de . pildă, —Șt' 
nici nu avea cum — că. 
în timp ce tone de legu
me și-fructe, ețau distru
se, in multe regiuni ale 
lumii copiii mor de foa
me Și 'că. dacă stăm să . 
judecăm șt .conform u- 
nor statistici recente,.

chiar în țări comunitare 
Ca Franța, mulți duc do
rul unor astfel de produ
se. De asemenea, peste 
Un miliard de oameni de 
Pe glob nu-și permit „lu
xul" unui venit mai mare 
de 200 dolari, iar sute de 
milioane de. cetățeni ai 
Terrej viețuiesc cu un ve
nit zilnic de 30 de cenți, 
(toate acei cenți cu care 
ar fi trebuit să creas ă 
prețul conopidei .Că rata 
bolilor, avînd drept cau
ză de bază, lipsa unei 
hrane corespunzătoare, 
se menține la niveluri a* 
larmante. . ;.

Toate aceste . fapte; — 
și altele d ’ acest gen — 
funcționarul C.E.E. nu 
le-a amintit . ziariștilor. 
El relata sec. cu cifre și 
dafe I 
ne de

. le se 
noaie

' ' joculwi.-A »■'■.<
Ștefan NICOL AE

felul în care vagpâ- 
■ produse comestibi- 

transformă în gu-
Așa cere regula

rână.
pronoexpres. 
lecronicâ pentru 
oieri. 18,40 
„Cîntare-a 
19,20 1001
19,30 Telejurnal.
Noi, 
La 
conbmie. 20,30 
nemateca: „Vînzătorul
do baloane". Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor italiene. 22,05 
Arta românească în 
confruntări internațio
nale. 22,20 Telejurnal.

Tragerea 
18,25 Te- 

pio- 
Festivalul 

României", 
de seri. < 

19,50 I 
femeile 1 . 20,20 1

ordinea zilei în e- s 
Teleci- |

IMICA PUBLICITATE

Revista 
Curierul

Bule

7,00 . Radfe-
8,00
8,10

mu-
Clu- 
18,00 

In- 
eîntecului

RADIO

șui se va încheia la Bru
xelles, la 4 decembrie, 
eînd în capitala Belgiei 

,ya începe reuniunea la 
nivel înalt, a șefilor de 
state și guverne ai țărilor 
membre ale Pieței comu
ne.

ÎN INDIA CONTINUA 
GREVA muncitorilor 
tuari declarată în 
patru zile.- Greva 
liz'at aproape total 
tățile în iporturile 
bay, Cochin 
Madras, Marmăgoa și
Kandla: La Bo-mbay, cel
mai mare port al țării, 
circă 70 de nave sînt i- 
mobilizate la dane, - .

por- 
urmă cu 
a para- 

activi- 
Bom- • 

Calcutta, 
Marmăgoa

. : z ViND mașină de cusut 
popă „Cea ie a" 3, 24, ope
rațiuni. Strada Aleea Flo
rilor bl, 3 șc. ,3 ,ap. 5, Pe
troșani. (72.1)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nițaru 
Gheorghe, eliberată de E.T.4 
Petroșani. Se declară, nulă. 
(719)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Azj se împlinește un 
an de ia dispariția ful
gerătoare a iubitului 
nostru fiu și nepot, cel 
care a fost ;

FRYDI (ALFRED) 
PIEKNY

Amintirea; lui va ră
mîne veșnip în inimile 
noastre. (709)

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
U.Od ' Radioprogram ui
dimnieții. 
jurnal, 
presei- 
melodiilor. 9,00 
tin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor 
10,00 Buletin 
10,05 Disc 
folcloric. 10,30 
rile socialiste, 
taje din R.P- 
R.S. Vietnam, 
înregistrări de muzică 
corală. 11,00 ' Buletin 
de știri. 11,0.5 Micro
fonul pionierilor. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 
Din comoara _
lui nostru.

pere ■ 
Wenke 
Păunescu, 
set. 13.00 
13,15 Revista 
lor. 13,45 Fotbal 
cu minut. 16,00 
jurnal. 16,15 
de Nicol ae
16,25 Coordonate 
nomice. 16,40 Pentru 
tine, țara mea —: 
zică ușoară. 17,00 
bul

de știri, 
muzical

Din ță-
Repor- 

Polonă și 
10.45 Noi

folcloru- 
12,35 Re- 

interpretative :
■ Myhre, Jean 

Sorge Pris- 
Radio jurnal, 

șlagăre- 
minut 
Radio- 

Cîntece 
Lungu. 

eCo-

S-a împlinit un an de 
la pierderea irecupera
bila a aceleia -care •' a 
fost o exemplară ..soție, 
mamă, soacră, și bunică

POP
vor păs- 

ăminti-
(722)

MINERVA
Cej dragi îi 

tra mereu vie 
rea luminoasă,

Tamara și Eugenia 
Calisțru mulțumesc și 
pe această cale iuturoi' 
celor care au fost, ală 
tur; de ele în clipele 
grele ale pierderii iubu 
tutui și» neuitatului 
si părinte.

MIHAI CAL1STRU

I
I bul ihvitaților.

I Orele serii. 20,00 
| terpreți ai

românesc'. 20,30 
și spiritul legii 
Jocuri populare. 
Buletin de știri. 
Consemnări. 21,05 
limbii ■ ■ române. 
Muzică ușoară de 
țre Firulescu și 
mon, Tavernier. 
O z, intr-o oți 
5,00 Non stop mi 
nocturn. (Buletine 
știri la orele' 24,00. 2,00. 
4,00)
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