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A

Instantaneu de pe 
șantierul construcțiilor 
de locuințe din orașul 
Vulcan.

In întîmpinarea măreței
A

zv

îndemn spre o mai puternică 
mobilizare minerească

• Depășindu și încă din prima decadă propriul 
angajament — 2547 tone de cărbune cocsificabil ex
tras peste prevederi față de un preliminar de plus 
2000 de tone — minerii Lupeniului au acumulat 
de la începutul anului o producție suplimentar ex
trasă de 51 000 de tone de cărbune.

sărbători a Eliberării patriei

fruutea 
întrecerii pe bazin, în 
această primă parte a 
lunij august, cele trei 
mari întreprinderi pro
ducătoare de cărbune 
cocsificabil — Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani —■ 
au încheiat prima deca
dă. așa cum era de aș
teptat cu realizări net 
superioare prevederilor 
de plan, iar pentru pri
mele două rezultatele 
obținute sînt mai mari 
decît propriile prelimi- 
nare-angajament Mine
rii Lupeniului se anga
jau de la început de 
trimestru că își vor de- 
>*? prevederile de plan 
ale lunii august cu 2000 
de tone și au realizat un 
plus de 2574 de lone, 
iar minerii de la Bărbă-

____________________________________________________

Constant în
Pe 1 

primă 
august.

teni, față de un angaja
ment de plus 500 de to
ne au înregistrat o pro
ducție suplimentară de 
peste 800 de tone. Co- 
leptivul minei Uricani a 
obținut Ia rindul său un 
plus de 664 tone de căr
bune cocsificabil, canti
tatea extrasă peste plan 
fiind o certitudine, pînă 
la această dată, a înde
plinirii preliminarului- 
angajament stabilit pen
tru luna august : 2000 do 
tone de cărbune cocsifi
cabil extras peste preve
deri.

Rezultatele înregistra 
te <le aceste colective, 
rezultate care atestă pu 
terea de muncă, pricepe
rea și destoinicia tutu
ror oamenilor muncii din 
cadrul întreprinderilor 
amintite, sînt închinate

Adunări generale ale oamenilor muncii

Întărirea disciplinei 
principala cale

de redresare a producției
La I.M. Aninoasa. in pri

mele șase luni ale acestui 
an nu s-a realizat pro
ducția fizică de cărbune 
planificată. Nici ceilalți 
indicatori ai activității e-' 
conomico-financiare n-au 
fost îndepliniți. Analizînd 
cu exigență și răspunde
re această situație, in spi
rit critic și autocritic, a- 
dunarea generală a oame
nilor muncii din cadrul in-“ 
treprinderii a scos la i- 
veală cauzele și a stabi
lit măsuri pentru realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan in cel de-al doilea 
semestru al anului.

Atît darea de seamă, cît 
și dezbaterile au 
al că nerealizarea 
torilor de bază ai 
tății economice a
prinderii se datorează 
suficientei preocupări 
cadrelor tehnice 
buna organizare a 
pe schimburi, slabei 
tivități desfășurate 
c.o.m. și comitetul 
dicatului în ceea ce 
veste întărirea ordinii 
disciplinei. Din 41 de 
mâții de lucru, doar 
și-au realizat sarcinile de

apreci- 
indica- 
activi- 
între- 

in- 
a 

pentru 
muncii 

ac- 
de 

sin- 
pri- 

și 
for- 
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plan, restanțele celorlalte 
26 de brigăzi s-au datorat 
«unor deficiențe' legate de 
organizarea activității la 
locul de muncă, slabei pre
gătiri profesionale. utili
zării necorespunzâtoare a 
fondului de timp, întirzi- 
erii unor operații din ci
clul de producție. neres- 
pectării tehnologiilor de 
lucru, lipsei de grijă pen
tru întreținerea echipa
mentelor și utilajelor din 
dotare", după cum se sub
linia în darea de seamă.

In cuvîntul lor. mulți 
participanți la dezbateri 
au criticat cu asprime lip
sa de preocupare a cadre
lor tehnice pentru întări
rea ordinii și disciplinei. 
„Oamenii se pontează la 
Începutul schimbului, dar 
cînd îi .cauți nu-i găsești. 
Maiștrii trec pe lingă oa
meni care nu fac nimic la 
locul 
nu le 
car o 
mulți
cesc cu răspundere.

V. FENEȘANU

Masă lemnoasă 
peste pian

Colectivele de forestieri 
din cadrul U.F.E.T. Pe
troșani și-au depășit sar
cinile la producția marfă 
in perioada ce a trecut de 
la începutul anului cu 
759 000 lei. Acest succes 
are la bază însemnatele 
depășiri pe care le-an in- 
registrat forestierii la 
principalele sortimente do 
masă lemnoasă. Astfel. I« 
bușteni de fag planul a 
fost depășit cu 9698 mc. 
la celuloză fag cojită cu 
329 mc. la lemn construc
ții rurale cu 835 mc. iar 
la crăci P.F.L. cu 134 mc.

In fruntea întrecerii 
pentru depășirea sarcini.- 
lor primului an al noului 
cincinal se află colectivul 
sectorului Ciinpu lui Neag 
care a livrat suplimentar 
o cantitate de peste 8000 
mc masă lemnoasă. Cele 
mai însemnate depășiri 
le-a înregistrat colectivul 
sectorului la sortimentele: 
bușteni fag — 10 400 mc, 
lemn de fag derulai — 500 
mc. lemn construcții ru
rale — 250 mc. lobde pen
tru distilare 520 mc și 
lobde P.F.L. — 1137 mc. 
Brigăzile care au contri
buit din plin la. aceste 
depășiri sînt cele condu
se de Ștefan Bondar. Ni- 
colae Viciuncă. Vasile 
Sava si Nuțu Enei.

(Continuare In pag. a 2-a)(Continuare in pag. a 2-a)
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Se 
diaman- 

mîn- 
cu

Cons- 
vestit 

răs-
serîșnind a nepu- 
parcă împotriva 

înțelepciunii, 
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plan, în 
zilelor s-au 

realizăi i

Gheorghe BOȚEA

conț

Inima vie a uzinei 
din abataj

lor de muncă, 
adresează nici 
mustrare. Cei 
dintre ortaci

dar 
ma
ma i 

mun-
Dar

(Continuare, in pag. a 3-a)

marij sărbători de la 23 
August.

O evoluție bună au a- 
vut pe parcursul acestei 
perioade și minerii 
la Dilja care, deși 
încheierea decadei
puteau raporta îndepli
nirea integrală a preve- 
der.lor de 
majoritatea 
situat cu
peste sarcinile planifica
te. Toate celelalte în
treprinderi miniere — cu 
excepția Aninoasei care 
prelimina de Ia început 
de trimestru un minus 
de 7 500 de tone si sînt

Colosul de oțel se su
pune, 
tință. 
voinței lui, 
dîrzeniei și priceperii 
mului. O simplă apăsare 
de buton, o manetă 
ționată și omul 
atotstăpînitorul. 
vie a uzinei din 
care trimite prin 
nele și circuitele 
lor electrice și 
lice forță, împrumutînd 
utilajului din ființa Iul 
îndărătnicia și dorința de 
a învinge. Energia și lu
mina din adîrtcuri sint 
descătușate. în ochii mi-

ac- 
devine 
inima 

abataj 
ve- 

artere- 
hidrau-

norilor lui Popa 
tantin, brigadier 
al LupeniUlui, 
frîng strălucirile 
tine ale cărbunelui
giiat numai o clipă 
priviri încărcate de mul
țumire. Numai o clipă 
pentru că oamenii nu au 
timp de contemplat și 
meditat. Ei au chemat 
la întrecere pe toți fron- 
taliștii marilor capaci
tăți de producție ale 
Văii, vor să învingă. Ini
țial s-au angajat la o

Brigada minerului 
Gheorghe Nislor de la 
sectorul de investiții al 
I.M. Uricani se numără 
printre formațiile de 
lucru cu rezultate bune.

A devenit o 
luminoasă, cu 
de simbol, ca în 

patriei
calendarul 

zile de sar
de prețuire a

i

ț
i

ț

mân. era un moment de 
mare semnificație in is
toria presei revoluționa
re. Printre numeroasele 
metode și mijloace prin 
care partidul chema la 
lupta masele largi popu
lare, presa s-a aflat la 
loc de frunte, fiind o 
tribună a ideilor revolu
ționare, 
întărirea 
dului. la 
enței și 
muniștilor 
maselor populare.

încă de la primele pu
blicații apărute'în 
noastră presa a 
buit, prin larga 
dere democratică, 
gresistă și prin 
rea cititorilor, 1 
tarea atenției 
spre cele mai i 
te evenimente 
mii. ,,România 
(1850), „Steaua

tradiție 
valoare 

noua 
să fieistorie a 

înscrise, 
fiecărui an. 
bătoare, 
muncii creatoare a fău
ritorilor societății 
cialiste La puțin 
după «Ziua 
a celor 
pagină 
popeea 
ționare 
citoare 
succese 
maree, 
listă, care unește 
giile creatoare ale 
porului în cinstea 
bătorii noastre naționa
le de la 23 August, are 
loc „Ziua Presei", eve
niment care coincide cu 
î.pariția primului 
măr în ilegalitate. 
15 august 1931. al 
rului „Scînteia''. 
moment reprezintă

in

so
ți mp 

minerului', 
care au scris o 
glorioasă în e- 
luptelor revolu- 
ale clasei mun- 
și obțin astăzi 
remarcabile în 

întrecere socia- 
ener- 

po- 
săr-

nu
la 

zia- 
Acest 

un

prilej pentru reme
mora bogatele tradiții 
ale presei progresiste, de
mocratice, rolul pe cate 
l-a avut Partidul Comu-

lare, inima 
ființa oamenilor.

Apărut într-o perioa
dă de adinei frămîntări 
sociale. cînd Partidul

*
In preajma „Zilei Presei'1

limpede și convingător, 
mesajul presei contribuie 

la progresul
și prosperitatea patriei

nist Român în conduce
rea și îndrumarea mij
loacelor de informare, ca
re contribuie, prin - 
dalități publicistice 
mare diversitate, la 
pagarea cuvîntului 
tidului in masele

mo
de 

pro- 
par-

popu-

Comunist Român s-a e- 
vidențiat ca cea mai im
portantă forță politică și 
socială a societății româ
nești. ziarul „Scînteia", 
organ politic de presă al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro-

contribuind la 
rindurilor parti- 
creșterea influ- 
prestigiului co

in mijlocul

țara 
contri- 
deschi- 

pro- 
i in forma
la orien- 

generale 
imporlan- 
ale vre- 

viitoare” 
Dunării"
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Succese ale ceferiștilor 
de la R. C. Petroșani

Ceferiștii din cadrul activității rodnice de 
Regulatorului de circula- transport în viitor. In a- 
ție Petroșani se alătură cest sens se lucrează la 
celorlalți oameni ai mun- dublarea liniei Petroșani 
cii din \ alea Jiului cu — Livezeni (executant 
rezultate deosebite în I.C.C.F. Timișoara), la 
muncă, raportînd realizări dezvoltarea stațiilor Live- 
importante. De la ing. zeni și Iscroni, precum și 
Dumitru Munteanu, șe- la sistematizarea stațiilor 
ful serviciului urmărire- Vulcan și Lupeni. Se ur- 
programare, aflăm urmă- mărește prin aceste au
toarele date: la indieato- țiuni mărirea capacității, 
rul tone nete calculat in de marfă și persoane, re- 
km 'marfă pianul s-a rea- ducerea timpului de mers 
lizat in proporție de 100,2 intre stații, creșterea si
la sută, în timp ce la un guranței circulației, mă- 
alt indicator, respectiv rirea rulajului și reduce- 
tonaj brut/tren marfă, rea staționării vagoane- 
cifra de realizare indică lor precum și economii la 
un procent de 101,1 la su- energie electrică și com- 
tă. S-a realizat de aseme- bustibili.
nea planul La viteza co- La toate aceste succese 
meicială a trenurilor de și-au adus contribuția o- 
maifă. peratorii programatori

Concomitent cu indepli- Viorel Svichiu și Ion Nea- 
mrea sarcinilor zilnice, gu< operator RCT Ion Ște- 
regulatorul de circulație fănescu, operatorul RCV 
acționează pentru crearea josîf Bostan si alții, 
de condiții optime pentru >
asigurarea desfășurii unei Ioan ALEXANDRU l________________________________ _ ____________________7

Inima vie a uzinei din abataj
'Uitnate din pag. I)

producție suplimentară 
de 10 000 de tone de căr
bune. După un timp li 
s-a părut prea puțin și 
au mai adăugat 5 000. Dar 
nici acest angajament 
de 15 000 de tone peste 
plan n-a fost pe măsura 
hărniciei oamenilor lui 
Constantin Popa, pe mă
sura destoniciei mineri
lor Constantin Chiriac, 
Mihai Birsan, Constan
tin Ivașcu, Petru Petruț, 

La finele fluxului automatizat de producție de 
la Fabrica de piine Livezeni o bandă colectoare 
centra 4 dirijeazl plinea coaptă spre punctui <ie
ambalare si distribuție.

Foto: N. ȘTEFAN

Se poate și mai bine...
Zi toridă în Lupeni. Facem o vizită la ștrandul 

„Preparatorul'. Așa cum era de așteptat, la ora 13, 
ora vizitei noastre, ștrandul era arhiplin. Condiții ex
celente (apă caldă, vestiare curate, aparate de gim
nastică) dovedesc preocuparea gazdelor. Dar ar fi 
binevenit un frigider sau măcar un dispozitiv pentru 
răcirea citronadei., De asemenea, ar fi binevenite 
specialitățile de panificație și /nai multe sortimente 
de dulciuri și mai ales înghețată. Și încă o pro
punere : transportul răcoritoarelor să se facă inte
gral, adică pînă la ștrand. (Alexandru Tătar)

Constantin Răscol sau 
Gezâ Balogh, mineri din 
schimburile conduse cu 
inalt profesionalism de 
Ibn Iuga, llie Petre, Mi
hai Bueătaru, și Dumi
tru Vasilache.

Semestrul 1 a fost în
cheiat cu peste 20 500 to
ne de cărbune peste plan, 
iar, la zi, în cinstea ma
rii sărbători de la 23 
August raportează deja 
un plus care depășește 
22 000 de tone.

Muncă, strădanie și 
disciplină, atît le-a cerut

Hărnicie, pricepere, 
răspundere pentru cali
tate — trăsături ce ca
racterizează colectivul 
secției finisaj textil din 
cadrul Întreprinderii de 
fire artificiale Vîscoza 
din Lupeni.

Foto: Șt. NEMECSEK 

oamenilor săi șeful de 
brigadă și oamenii l-au 
ascultat, l-au înțeles, și 
fiecare dintre ei a dat’ 
zilnic cu 3 500 de kilo
grame de cărbune coc- 
sificabil mai mult decît 
avea planificat. Minerii 
lui Constantin Popa nu 
vor să admită că aceasta 
este o limită de netrecut 
și ca să dovedească pu
terea omului, această i- 
nimă vie a uzinei din a- 
bataj, n-au timp să con
temple. să mediteze pri
vind la cărbunele, rodul 
muncii lor, ce curge în 
șuvoi nestăvilit din a- 
bataj spre industria ță
rii.

(Urmare din pag. I)

(1855), „Românul" (1857), 
„Socialistul" (apărut chiar 
in anul cuceririi indepen
denței de stat a Româ
niei, tipărită de cercul 
socialist cu activitate de 
mai mulți ani), „Contem
poranul" (revistă care, 
recent, a aniversat 100 
de ani de la apariție) sau 
cele peste 500 de publica
ții conduse, îndrumate 
sau influențate de Parti
dul Comunist Român, 
constituie astăzi o valo
roasă tradiție a presei 
românești, caracterizată 
printr-un ardent patrio
tism, spirit critic, di
rect. deschis și militant 
prin prezența în viitoa
rea marilor evenimente 
istorice — 1818. 1859,
1877, 1918, 1944 sau în 
acești ani de avînt ai ță
rii. Presa comunistă, ac- 
tivînd potrivit sarcini
lor încredințate de- partid, 
a contribuit eficient în- 
tr-o etapă memorabilă a 
istoriei noastre munci
torești, prin forme pu
blicistice și înalt spirit 
ideologic, la activitatea 
revoluționară desfășura
tă de Partidul Comunist 
Român în mobilizarea și

Notă 0 ciorbă cu... noduri
Lucrez în cadrul 

I.C.M.M. Petroșani ca 
maistru, conducător al 
punctului de lucru „Com
plexul sportiv munici
pal". împreună cu colegii 
de șantier Laurențiu Or- 
lovschj, inginer construc
tor, și Aurel D.espa, sub- 
inginer, am mers la res
taurantul linie de auto
servire „Cerna" din Pe
troșani pentru a servi o 
masă caldă la ora 12,30. 
încă de cînd eram la li
nia de autoservire am 
văzut că ciorba este rece. 
Casiera de serviciu căreia 
ne-am adresat. între- 
bînd-o dacă ciorba se poate 
încălzi, ne-a răspuns să 
alegem un alt fel de mîn- 
care dacă nu ne convine 
ciorba. Am ales l ’t cior
ba și ne-am așezat la o 
masă. Dorind să ne potri
vim ciorba cu puțin oțet, 
colegul Despa a mers tot 
la casieră, care păstra cu 
strășnicie sticla eu oțet 
lingă ea. A reușit în 
siîrșit să obțină oțetul du
pă ce a fost sfătuit să 
meargă fiecare cu farfu

organizarea clasei mun
citoare și a celorlalte ca
tegorii sociale în lupta 
împotriva regimului bur
ghez și a cercurilor im
perialiste, pentru apă
rarea independenței, su
veranității și integrității 
patriei.

In spiritul înaltelor 
exigențe formulate de 
partid, publicistica noas
tră a devenit în acești 37

LIMPEDE Și CDNVIMtâTOR
de ani care ne despart 
de acea neuitată zi de 
23 August, aniversarea 
revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperi- 
tlisiă. tribuna unui larg 
și fructuos dialog cu oa
menii muncii, partici- 
pînd nemijlocit, reflec- 
tind cu discernămint și 
mobilizînd vasta activi
tate de edificare a socia
lismului și comunismului 
pe pămintul României. 
In aceste zile care pre
ced „Ziua Presei" în
conștiința 1 noastră sînt
prezente cuvintele emi
nentului fiu al poporului 
român, de al cărui nume 

ria Ia casieră să ne potri
vim gustuf ciorbei. Pe 
cînd însă ne acream min- 
carea, un alt consumator 
a solicitat oțet casierei. 
„E în sală, la niște ne
simțiți", l-a lămurit ca
siera. jigniți i-am cerut 
să-și măsoare cuvintele, 
să ne dea „Jurnalul con
sumatorului" ca să men
ționăm modul în care am 
fost tratați. Am fost re
fuzați pentru că după cum 
susținea casiera tot „de
geaba notăm în jurnal". 
Mai adaug că persoana 
care ne-a tratat în acest 
mod nu purta ecuson și 
că ținea locul șefei de u- 
nitate, după cum spunea 
tot ea.

Am plecat împovărați 
de supărare și de gustul 
unei ciorbe care în loc să- 
fie caldă, cum ne-o ima
ginam noi înainte de a 
intra la „Cerna", a fost 
cu... noduri. Ce părere au 
conducătorii alimentației 
publice din Petroșani des
pre o asemenea servire?

rctru IORGA, 
Petroșani

sînt inseparabil legate 
marile înfăptuiri din ul
timii 16 ani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului: „Gazetarul comu
nist trebuie să fie un om 
cu o concepție înaintată, 
cu o temeinică pregătire 
ideologică marxfst-leni- 
nislă, in stare să înțelea
gă marile transformări 
revoluționare din lume, 

să fie strîns legat de 
masele populare, să ser
vească prin întreaga sa 
activitate interesele cla
sei muncitoare, cauza 
partidului, a socialismu
lui și comunismului, de
oarece numai astfel el va 
putea realiza cu succes 
misiunea sa de a milita 
nemijlocit pentru înfăp
tuirea politicii interne și 
externe a partidului". 
Paginile publicațiilor — 
aici, în Valea Jiului, 
ziarul minerilor „Steagul 
roșu" va avea în.curind 
37 de ani de existență 
neîntreruptă — sînt o 
tribună a ideilor, a expe
rienței și muncii în toa

(Urmare din pag. 1)

pe cale să-l realizeze cu 
„posibilități” de a-1 
„depăși”, — au reali
zări sub nivelul sarci
nilor planificate și al 

propriilor prelimina- 
rii-angajament. Mai 
mull decît atit, la u- 
nele dintre întreprin
derile miniere, initiu-Realizările decadei 1
șurile acumulate tind 
să devină îngrijorătoa
re. cum ar fi de exem

plu la mina Livezeni 
care s-a angajat la un 
plus de 1250 de tone 
și obfine de fapt, la 
încheierea primei de
cade, un minus de 2142 
de tone de cărbune, 
sau ia mina l’aroșeni 
— minus 2003 tone fa
ță de un angajament de 
plus 500 de tone de căr
bune. ca să nu mai a- 
mintim Vulcanul care 
spera să-și realizeze 
sarcinile de plan lu
nare iar la incheto a 
primei decade înregis
tra un minus de 4891 
de tone de cărbune, cel 
mai mare minus înre
gistrat pe bazin, după 
mina Aninoasa, (minus 
6816 tone de cărbune).

Deși mai sînt două 
decade din această lu
nă. realizările 

trate pină acum 
ie să constituie 
tru colectivele

înregis- 
trebu- 

pen- 
între-

prinderilor miniere, 
care nu s-au ridicat la
nivelul prevederilor de
plan si al propriilor 

preliminarii — an
gajament, un îndemn 
spre o mai puternică 
mobilizare mai ales a- 
cum cînd ne mai des
part doar citeva zile 
de marea sărbătoare a 
poporului român —T
Ziua Eliberării.

te domeniile de activita
te, stimulînd energiile, 
descifrînd sensul și sem
nificația evenimentelor, 
mobilizînd forța 'da
toare a minerilor, >. 've- 
turor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Prin întreaga ei acti
vitate presa din patria 
noastră continuă si dez
voltă vechile tradiții mi
litante, revoluționare, 
ale presei românești, o- 
ferind fiecărei publica
ții în parte o personali
tate distinctă, în care 
sînt integrate cele mai 
semnificative elemente a- 
le vieții politice, social- 
economice și cultural- 
educative, și o perma
nentă forță de influența
re. de penetrație în conș
tiința cititorilor. Condu
să îndeaproape de partid, 
presa este astăzi o o- 
glindă a complexității 
vieții și activității oa
menilor muncii, mili- 
tînd, cu un mesaj limpe
de și convingător, pen
tru progresul și prospe
ritatea patriei, printr-o 
unitate de nezdruncinat 
a poporului în jurul 
partidului.

I
I 
I

4 CARUL CU BERE.
Azi se deschide „Carul cu 
bere”. Localul este am
plasat in cartierul Aero
port, la parterul blocului 
SI. Salvina Popescu și
Nicu Cojocaru. șefi de u- 
nitate, se străduiesc șă
desfacă... bere cu carul !

4 LOCUINȚE. Cons
tructorii șantierului 1. al 
T.C.H. lucrează la funda
ția blocului „3 e“, cu 32

strada 
Termenul 

sfîrșitul a-

apartamente din 
Vasile Roaită. 
de predare : 
cestui an.

4 JOIA TINERETU
LUI. Miine, la ora 18 la 
Casa de cultură din Pe
troșani. au loc joia tine
retului și discotece, vacan
ței, prezentată de Genu 
Tuțu și Nicolae Tomșa.

4 DEZBATERE. Că
minul cultural din Cimpu 
lui Neag găzduiește azi 
ora 18. o dezbatere pe 
marginea cărții „Destine 

muncitorești’’, de Simion 
Pop, la care vor participa 
tinerii din carieră.

4 PE APA... SIMBE- 
TEI. Pe o conductă de Ia 
subsolul blocului 2 A, de 
pe strada Șt. O. losif din 
Petroșani, curge apă pota
bilă curată ca lacrima în 
canalul de reziduuri. Con- 
siderînd că este păcat de 
apă, îi invităm pe tovarășii 
de la E.G.C.L. secția apă- 
canal să-și vină în... apele 
lor și să rezolve problema !

4 PREGĂTIRI. Forma
ția „Diamantele negre" 

(în formulă nouă), de la 
clubul cultural studențesc 
pregătește un spectacol de 
muzică rock, pop și under- 
graund. pe care-1 va pre
zenta in cursul acestei 
luni în Valea Jiului.

4 DEMOLĂRI. S-a tre
cut la demolări în zona 
centrală a reședinței de 
municipiu. In prezent se 
eliberează amplasamentul 
pentru blocul 59, prevăzut, 
la parter, cu spații co
merciale.

4 FELICITĂRI... pentru 
echipa de asfaltatori con

dusă de Nicolae Stoica. 
Prin operativitatea și iscu
sința lor străzile Petroșa- 
niuiui arată minunat.

4 EFICIENȚA. Numai 
în prima zi de funcționare, 
patiseria „Mignon" a des
făcut produse de peste 
10 000 de lei. Ceea ce în
seamnă că este eficientă !

4 GUST ESTETIC. In 
centrul Lupeniului vis-ă-vis 
de Palatul cultural, edilii 
orașului au amenajat eu 
mult gust estetic o stație 
model de autobuz. Este un 
exemplu demn de urmat I

4 APROVIZIONARE. Ce
le două unități C.L.F. din 
Petri la (conduse de Costel 
Călugărița și Bebe Brujan) 
au desfăcut și desfac in 
aceste zile cantități impre- | 
sionante de struguri (!) și I 
pepeni. De n-or fi și la I 
Petroșani ? i>au așteptăm I 
producătorii particulari de | 
peste munți ?

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESC’U •
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Adunările generale Tribună a angajării și
ale oamenilor muncii fp/ț/at/ye/ /nunc/fore_șți
In lumina sarcinilor și 

orientărilor de excepțio
nală însemnătate stabili
te de forumul suprem al 
democrației și autocon- 
ducerii muncitorești a- 
dunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.R.I.U.M. 
Petroșani a analizat mo
dul cum s-a acționat pen
tru valorificarea poten
țialului tehnic și uman, 
adoptind cele mai cores
punzătoare măsuri pen
tru a asigura minerilor 
utilaje și piese de schimb, 
la timp și de calitate.

Ca urmare a activității 
depuse, rezultatele înre
gistrate în primul semes
tru al anului sint edifi
catoare. Principalii in
dicatori au fost îndepli
niți — producția netă a 
fost realizată în propor
ție de 103,1 la sută, pro
ducția marfă 101,2 la su
tă, producția globală 
104,7 la sută. producti
vitatea muncii pe lucră
tor 103,8 la sută, depă
șiri substanțiale la pie
sele de schimb și armă
turi de mină. Cu toate 
acestea unitatea nu și-a 
realizat planul producți
ei marfă vîndută și în
casată. beneficiul și pla
nul la stîlpi hidraulici. 
Aceste nerealizări, deși 
se pot acoperi cu justi
ficări •— unele obiective, 
ca de exemplu golurile în 
aprovizionarea cu țeavă 
pentru stîlpi și lipsă de 
disponibilități în contul 
unităților beneficiare — 
c.o.m., întregul colectiv 
au resurse si posibilități 
organizatorice și de con
ducere pentru a-și îmbu
nătăți activitatea econo-

EXIGENTĂ CALITA1IV

^Realizarea planului de 
aprovizionare in proporție 
de 102,90 la sută, a planu
lui de desfacere în pro
porție de 100,02 la sută, si 
la beneficii în proporție de 
121,90 ,1a sută, în timp ce la 
cheltuieli de circulație s-au 
economisit 360 000 lei re
prezintă un succes sigur 
dar și garanții pentru con
tinuarea într-un ritm su
perior a activității comer
ciale în orașul Vulcan. Cei 
peste 5 500 000 lei reprezen- 
tînd valoarea produselor 
desfăcute în plus popula
ției față de aceeași perioa
dă a anului trecut la sec
toarele alimentar. neali
mentar și alimentație pu
blică, vorbesc de la sine 
despre unitatea de acțiune 
a întregului colectiv.

Darea de seamă prezen
tată in adunare, dezbateri
le ce au urmat au scos în 
evidență atît rezultatele 
care fac cinste Întreprinde
rii, cit și neajunsurile care 
încă mai persistă, expri- 
mînd dorința colectivului 
de la I.C.S. Mixtă Vulcan 
de a-și îmbunătăți continuu 
activitatea. Astfel s-a a- 
mintit demarajul greoi din 
semestrul al doilea, fără 
a ascunde faptul că rezul
tatele de Pe luna iulie sînt 
nesatisfăcătoare. Calitatea 
slabă a servirii în unele 
unități, lipsa unor mărfuri 
de strictă necesitate, lipsa 
de punctualitate, nerespec- 
tarea atribuțiilor unor șefi 
de unități au fost nu
mai o parte a problemelor 
supuse dezbaterii: doar cu 
cîteva zile în urmă la uni
tatea nr. 45 s-au vîndut u- 
nui singur client 240 (!) kg 
de făină.

Cadrul democratic al 
dezbaterilor a fost ampli
ficat de propunerile celor 

mico-financiară, de apro
vizionare și valorificare 
eficientă a tuturor rezer
velor interne. La nerea- 
lizarea ritmică a sarcini
lor de plan, a calității ne
corespunzătoare a unor 
piese de schimb, confec
ții metalice și la repara

Mai multă exigentă 
și răspundere in funcționarea 

ireproșabilă a utilajelor miniere
ții de utilaj solicitate de 
unitățile miniere au con
tribuit încălcări ale or
dinii și disciplinei, ne- 
respectarea programului 
și tehnologiilor de lu
cru. Absențele nemoti
vate. învoirile, zilele de 
boală depășesc 11000 
zile, ceea ce înseamnă că 
aproximativ 30 ia sută 
din efectivul unității, u- 
na din cele 6 luni, nu a 
fost la lucru.

Participanții la discuții 
au luat o poziție fermă 
față de lipsuri, de starea 
disciplinară, necorespun
zătoare, manifestîndu-și 
hotărîrea de a acționa cu 
toată răspunderea pen
tru realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de 
plan pp acest an. S-au 
angajat să asigure mi
nerilor utilaje și piese de 
schimb necesare, să par
ticipe direct la montarea 
si întreținerea complexe
lor mecanizate, să reali
zeze dispozitive și insta
lații care să contribuie 
la reducerea efortului fi
zic. siguranță în func

care au luat cuvintul. Du
mitru Ștefoane a cerut rezol
varea (nu doar scriptică!) a 
problemei ambalajelor, a- 
rătind că în unitatea unde 
muncește 2000 de saci aș
teaptă, sortați, să fie ridi
cați. Silvia Turcescu și 
Cristian Gronski s-au re
ferit la calitatea foarte 
slabă a berii aduse de la 
Hațeg, lipsa gheții, precum 
și la pasivitatea care se a- 
rată față de ridicarea și 
valorificarea capacelor de 
bere și răcoritoare (s-a 
menționat că de exemplu 
la agrementul „La Brazi" 
peste 200 000 de capace de 
metal și peste 50 000 de ca
pace de plastic sînt strinse 
dar nimeni nu vine să le 
ridice). Elena Rauca a vor
bit despre slaba calitate a 
răcoritoarelor, etanșarea lor 
defectuoasă, etc. S-a cerut 
livrarea la timp a laptelui 
și în zilele de duminică, s-a 
amintit starea igienică ne
corespunzătoare a coșurilor 
de lapte, necesitatea diver
sificării produselor de 
panificație (Ioana O'neasă)

Prin propunerile consem
nate, măsurile aprobate, a- 
dunarea generală s-a cons
tituit într-un veritabil fo
rum muncitoresc. Comple
tarea aprovizionării cu fon
dul de marfă necesar, 
repartizarea judicioasă a 
forței de muncă pe uni
tăți de desfacere din rețe
aua comercială, asigurarea 
mijloacelor de transport, 
intensificarea comerțului 
stradal, asigurarea curățe
niei, ridicarea pregătirii 
politico-profesionale sînt 
măsuri prin înfăptuirea că
rora colectivul I.CJS. Mixtă 
Vulcan își va crea condi
ții de realizare și depășire 
a planului pe 1981.
Ioan Alexandru TĂTAR 

ționarea unor utilaje din 
dotare și implicit la creș
terea productivității mun
cii.

Participanții la dez
bateri au făcut o serie de 
propuneri care vizează 
intervenția c.o.m. în re
zolvarea unor probleme 

de producție și cu carac
ter social. Cîteva din a- 
ceste propuneri : Studi
erea și găsirea soluției 
pentru mărirea suprafe
ței de producție la ate
lierul de reparații elec
trice Varnița și dotarea 
cu aparatură de măsu
ră (Adrian Avrămuț); A- 
provizionarea ritmică cu 
piese de schimb și rul
menți pentru repararea

Analiza la care aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la I.G.C.L. Petroșani a 
supus activitatea depusă de 
c.o.m în prima jumătate 
a acestui an a evidențiat 
în primul rînd volumul 
considerabil și diversitatea 
prestațiilor efectuate pen
tru populația din Valea 
Jiului, eforturile meritorii 
depuse pentru ridicarea a- 
cestora la nivelul cerințe
lor. Bilanțul rezultatelor 
de ansamblu obținute în 
prima jumătate a anului 
a cuprins cîteva cifre 
semnificative. Sarcinile de 
plan au fost depășite cu un 
volum total de producție — 
prestații valorînd 18 384 000 
lei. In perioada celor 6 
luni, exploatările de gos
podărie comunală • și loca- 
tivă din Petroșani și Lu- 
peni au realizat suplimen
tai- sarcinilor de plan di
ferite lucrări de întreține
re a locuințelor, recondițio- 
nări la 54 de terase de blo
curi, s-au revizuit și efec
tuat reparații la 602 aco
perișuri din țiglă, au fost 
efectuate lucrări pentru 
combaterea fenomenului de 
condens în 225 de aparta
mente, igienizate 99 de 
subsoluri tehnice, s-au fă
cut reparații de tencuieli, 
zugrăveli și înlocuiri de 
jgheaburi și burlane la 
125 de fațade de clădiri, 
sînt în curs de realizare 
reparații capitale la un în
semnat număr de blocuri 
din toate localitățile.

Preocuparea pentru ren
tabilizarea tuturor subuni
tăților și ramurilor de 
prestații, pentru eficiența 
economică, s-a materializat 
in realizarea și depășirea 
volumului planificat de 
prestații cu 13 000 000 lei. 

compresoarelor și loco
motivelor de mină (Vasi- 
le Voiculescu); Dotarea a- 
telierului Livezeni I cu 
instalații mobile de ri
dicat (Francisc Heinz); 
Recuperarea și refolosi- 
rea stilpilor hidraulici 
(loan Ioana) ; Conducerea 
colectivă va acționa cu 
mai multă responsabilita
te și gîndire tehnică în 
vederea perfecționării teh
nologiilor de lucru, gene
ralizarea acordului glo
bal, întărirea asistenței 
tehnice pe schimburi și 
aprovizionarea (cu spriji
nul forurilor tutelare) cu 
materiale și îndeosebi cu 
țeavă pentru stîlpii hi
draulici (Anton Bacu).

C.o.m. cu sprijinul co
mitetului de partid, al 
organizațiilor de sindi
cat și U.T.C. trebuie să 
acționeze cu toată fer
mitatea pentru a-și o- 
nora sarcinile de plan pe 
acest an și pregătirea co
respunzătoare a produc
ției anului 1982.

Teodor RUSU

Instantaneu de muncă din cadrul secției de strunguri automate de la S.S.1I. 
Vulcan. I’oto: Cristian ȘTEFAN

în obținerea de beneficii. 
La aceste rezultate bune au 
contribuit și ramurile de 
aprovizionare cu apă po
tabilă și cahalizare. între
țineri — reparații străzi, 
industrie mică, proiectări 
parcuri și zone verzi, co
mercială, deratizări, dezin- 
secții, toate .acestea înche
ind prima jumătate a anu
lui cu rezultate economice 
bune. Nu aceeași aprecie
re a făcut-o adunarea ge
nerală a reprezentanților 
la adresa activității Ex

Prestațiile de gospodărie comunală 
și ioeativă - io pas cu cerințele

ploatării de termoficare, 
cea mai tinărâ subunitate 
a I.G.C.L. Petroșani — ca
re a acumulat in aceeași 
perioadă o restanță la sar
cinile de plan de 987 000 lei 
— și a sectorului de salu
brități — gunoi. Acestora 
li s-a făgăduit sprijinul 
necesar, dar li s-a cerut 
să se mobilizeze mai activ, 
să folosească eficient spri
jinul primit, capacitatea de 
muncă a efectivelor de ca
re dispun.

Așa cum de altfel era 
firesc, un capitol al dării 
de seamă și unele inter
venții ale participanților la 
adunare s-au referit la 
situația actuală și necesi
tatea îmbunătățirii în vi
itorul apropiat a aprovizio
nării populației și între
prinderilor cu apă potabi
lă. In acest domeniu, îm
preună cu C.M.V.J. se vor 
amenaja și pune in func
țiune noua captare și sta
ția de filtre de pe Valea

iUrmare din pag. I)

avem în mijlocul nostru 
cîțiva indivizi care de ani 
de zile ne încurcă făcînd 
nemotivate, chiulind in 
cele 6 ore de muncă, fără 
să fie trași la răspundere 
de conducerea sectorului. 
Trebuie să ne scăpăm o- 
dată de aceștia. N-au ce 
căuta în mină" — spu
nea pe bună dreptate mi
nerul șef de brigadă Ni- 
colae Bokor, de la sec
torul I. La fenomene ase
mănătoare de indiscipli
nă au făcut referiri criti
ce și șefii de brigadă Va- 
sile Burlec. Dumitru Lu
ca, Vasile Mereuță, pre
cum și maiștrii Deneș So- 
col și Pândele Linca. Da
torită blindeții, rău înțe
lese. cu care sint „tratați” 
absentomanii, chiar și cei 
de nevindecat, zilnic se 
pierd sute de tone de căr
bune. Multe locuri de 
muncă nu pot'fi plasate cu 
efective la nivelul cerin
țelor pe toate schimburile.

z 
Morii la Vulcan, mai mul
te conducte de legătură și 
transport la Vulcan, Pe- 
trila și Petroșani. Sint în 
construcție, avind terme
ne de punere in funcțiune 
în anii 1981—1982, rezer
voare de cite 2 000 me apă 
la Lupani, Vulcan și Pe
troșani, extinderea sursei 
Taia conducta Petrila — 
Petroșani, iar pentru etapa 
finală de dezvoltare a sur
selor de alimentare cu a- 
pă amenajarea captărilor 
de la Jieț și Braia — Lu- 

peni, mărirea capacității de 
filtrare a stației Aninoasa, 
extinderea stației Valea de 
Pești, priza de captare de 
pe Jiul de Vest. Pină la 
realizarea acestor lucrări 
trebuie evitate pierderile, 
promovat un consum ra
țional atit în rindul popu
lației, cit Și al întreprin
derilor.

O serie de- cerințe și 
posibilități vizind îmbu
nătățirea activității de gos
podărie comunală și lo- 
cativă. a unor prestații, au 
fost relevate de partici
panții la dezbateri. Redăm 
cîteva spicuiri. O comisie 
să studieze posibilitatea in
troducerii containerelor la 
capetele inferioare ale tu
burilor colectoare de rezi
duuri, de la blocurile turn 
de pe bulevardul Republi
cii — Petroșani în vederea 
îmbunătățirii activității de 
salubrizare (Vasile Băncilă); 
să se onoreze cota de foca
re și cazane de baie, mai

disciplinei
La acestea se adaugă și 
alte fenomene negative, 
cum sint aprovizionarea 
necorespunzătoare a unor 
formații de lucru cu ma
teriale și piese de schimb, 
desele întreruperi din cau
za defecțiunilor la utila
je, lipsa efectivelor de lă
cătuși și electricieni, dere
glări pe fluxurile de trans
port.

Cu ani în urmă, colec
tivul I.M. Aninoasa se nu
măra printre cele frun
tașe din Valea Jiului, Cau
zele actualei stări de fapt, 
necorespunzătoare, sint de 
natură subiectivă, internă. 
Este vorba de organizare 
și de disciplină. Stă în pu
terea colectivului minei să 
acționeze hotărît pentru 
întărirea ordinii și discipli
nei, pentru mai buna or
ganizare a muncii. îm
potriva fenomenului ab
senteismului — s-a apre
ciat în adunarea generală 
— trebuie să se porneas
că o adevărată ofensivă. 
In acest 6cop, printre al
tele, in programul de mă
suri aprobat de adunarea 
generală s-au prevăzut a- 
nalizarea fiecărei brigăzi 
care nu-și face planul, in
tensificarea acțiunilor de 
discutare în fața schimbu
lui a celor ce fac nemoti
vate, întărirea 'ordinii și 
disciplinei pe toate schim
burile. Conducerea teh
nică a întreprinderii, 
c.o.m.. comitetul sindica
tului sint chemate să ac
ționeze ferm pentru înfăp
tuirea programului de mă
suri aprobat de adunarea 
generală a oamenilor mun
cii. Aceasta constituie 
premisa sigură a redresă
rii activității economice, 

_a realizării ritmice a sar
cinilor de plan și recupe
rării răminerilor în ur
mă la producția fizică de 
cărbune.

ales Pentru imobilele pro
gramate în reparații capi
tale (Petru Culda); pentru 
a putea finaliza în condiții 
optime reparațiile capitale, 
secția fond locativ Petri
la are nevoie de 1 100 mp 
parchet, 50 sobe de tera
cotă (lacob Chioreanu); co
mitetul sindicatului și con
ducerea întreprinderii să 
se preocupe mai mult de 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale personalului 
muncitor, de măsurile de 
protecție a muncii și re
facerea capacității de mun
că prin trimiteri Ia odihnă 
și tratament ca și prin 
alte forme, folosirea u- 

tilă a timpului liber (Ni- 
colae Ardeleanu); să se 
dimensioneze mai corect 
personalul secțiilor astfel 
ca să se evite situații ca 
aceea existînd pînă acum 
la secția Vulcan., care ad
ministrează peste 7 000 de 
apartamente dar dispune 
de trei ori de mai puțini zi
dari, zugravi și instalatori 
decît secția L.upeni. care 
administrează un număr 
mai mic de apartamente, 
cit și menținerea condiți
ilor de confort și evitare a 
unor degradări la aparta
mente. să răspundă cu 
promptitudine la solicitările 
locatarilor (Filip Lazăr).

Consiliului oamenilor 
muncii, comitetelor de 
sindicat și U.T.C. ale în
treprinderilor le revine da
toria ca sub conducerea co
mitetului de partid să 
completeze și să fixeze o 
ordine de prioritate în în
făptuirea acestor posibili
tăți de îmbunătățire a ac
tivității de producție — 
prestații, pentru a veni în 
întimpinarea solicitărilor 
oamenilor muncii.

Tonta ȚAȚARCA
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Știri din țările socialiste
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — In U.R.S.S., pa
ralel cu dezvoltarea cu- 

: noscutelor centre ale în- 
i văiămîntului superior, nu

ni.roase localități din Si- 
; beria și Extremul Orient 
: sovietic devin, la rîndul 
: lor. orașe universitare. In 
; cincinalul trecut, in a- 
! ceste regiuni ale Uniunii' 
1 Sovietice au luat ființă 
j circa 30 de institute și u- 
: niversități. Orașul sjbe- 
i rian Bratsk dispune. de 
: pildă, la ora actuală, de 
i propriul său institut de 
: invățămînt superior. ce 
; pregătește specialiști pen" 
: tru diferite sectoare in- 
i dustriale. Un institut de 
: profil similar și-a des-
■ chis porțile și la Rudnoi, 
i în Kazahstan, iar la 
j Sverdlovsk a început pre- 
i gătirea de profesori pen- 
i tru școlile tehnice.

O
; BELGRAD 11 (Ager-
■ preș). — Specialiștii șan

tierelor navale din Rieka, 
R.S.F. Iugoslavia, acțio- 
nînd în direcția diversi
ficării producției de mij- 
loațp de transport de o 
eficiență sporită, au e- 
laborat proiectul unui 
nou cargou, destinat 
transporturilor de con
tainere. Noua navă, care 
poate lua la bord peste 
1 400 de containere, a și 
intrat în producție. In 
perioada imediat urmă
toare, șantierele de la 
Rieka proiectează să 
construiască trei aseme
nea cargouri.

O
PHENIAN 11 (Ager- 

pres). — Producția de vi- 
nalon — fibră chimică ce 
poate înlocui lina și ce 
cunoaște, în aceiași timp, 
"utilizări industriale — a 
început în R.P.D. Co
reeană cu două decenii 
în urmă. Fabrica de vi- 
nalon „8 Mai", dată în

exploatare în 1961, a fost 
realizată pe baza pla
nurilor* elaborate de spe
cialiștii din R.P.D. Co
reeană. utilajele fiind, 
de asemenea, construite 
de industria națională. 
Tehnologia, rod al acti
vității oamenilor de ști
ință din R.P.D. Coreeană, 
permite utilizarea pen
tru fabricarea acestor fi
bre a unor materii pri
me indigene, piatră de 
var si cărbune.

O
HANOI 11 (Agerpres). 

— Rețeaua școlilor pro
fesionale din R.S. Viet
nam include la ora ac
tuală 336 unități, care 
pregătesc muncitori ca
lificați pentru cele mai 
diverse sectoare ale e- 
conomiei naționale. Din 
1954 și pînă în prezent, 
școlile de acest profil 
au fost absolvite de a- 
proximativ un milion de 
persoane.

Lucrările Conferinței 
Națiuni,or Unite

NAIROBI U Agerpres). 
La Nairobi au continuat, 
marți, lucrările Conferin
ței Națiunilor Unite asu
pra surselor noi și rege
nerabile de energie. în 
cursul cărora parlicipanții 
au stabilit necesitatea ca 
punerea în valoare a aces
tor prețioase resurse să 
fie făcută într-un mod e- 
chitabil.

Un raport al Băncii 
mondiale, prezentat în ca
drul dezbaterilor, relevă 
faptul că țările în curs 
de dezvoltare au nevoie 
în următorii cinci ani de 
aproximativ 12 miliarde 
dolari pentru a-și valori
fica propriile lor resurse 
regenerabile. Participanții 
s-au pronunțat. în con
text pentru crearea unor 
organisme de cooperare 
internaționale sau regio
nale care să faciliteze 
transferul do tehnologie 
destinată utilizării aces
tor resurse.

19,45

FILME
20,05

19,00
19,25

5

S

PETROȘANI 
iembrie : Kojalc la 
dapesta ; Republica : 
cuța floare Huo ; Uni
rea : Punga cu libe
lule.

PETRI LA: Articolul 
420, I—11.

LONEA : Spaniolii de 
modă veche.

ANINOASA • Căldura.
VULCAN — Luceafă

rul : Divina 
Muncitoresc : 

calul.
LUPENI — i 

întoarcerea hi 
bal :
tectivul. I—II.

URICANI: Privighe
toarea.

Emma ;
Fetița și

Cultural :
ii Hordu-

Muncitoresc : De-

TV

22,00

Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Fapte de eroi al 
muncii și vieții so
cialiste.
Telecinemateca :
„Acuzația". Co
producție Anglia —.
R.F.G. ’
Patriei iubite — e- 
misiune de versuri 
și cîntece patrioti
ce.
Telejurnal.

RADIO
3.

3
3

4

3

J
5

16.00
16,05
16,25

Telex.
Teleșcoală.
Matineu de vacan
ță. „Uimitorul Be
rendeev". Produc
ție a studiourilor 
sovietice.
Almanah pionieresc 
Tragerea prono- 
expres.

18,05 Inscripții Ia noul 
chip al tării : Si
biu.

18.30 1001 de seri.
18.30 Mult e dulce si 

frumoasă limba 
ce-o vorbim.

18,50,1001 de seri.

17,30
17,55

Proteste fața de hotârîrea S. U. A. 
de a produce în serie bomba cu neutroni

Hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a produce in 
serie bomba cu neutroni 
este mtimpinatâ cu o re
acție critică in lanț pe 
întreaga planetă. In țări 
situate pe toate continen
tele — guverne, partide 
politice de diverse orien
tări, sindicate, organizații 
obștești, militanți pentru 
pace și dezarmare, cercu
rile cele mai largi ale 
opiniei publice, paralel cu 
condamnarea fermă a de
ciziei administrației S.U.A. 
și cu cererea ca autorită
țile americane să revină 
asupra ei. relevă pericu
lozitatea si nocivitatea a- 
cestei hotărîri din punct 
de vedere al intereselor 
supreme, generale, de stă
vilire a competiției mili- 

' tare actuale, de înfăptuire 
a dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucle
are de reluare și conti
nuare a cursului destin- 
d r'ii. de salvgardare a pă
cii mondiale.

Guvernul finlandez re
simte o vie neliniște in 
legătură cu decizia State
lor Unite de a produce și 
de a stoca bomba cu neu
troni — a declarat, la 
Helsinki, un purtător de 
cuvint oficial. Guvernul 
finlandez, a adăugat el. 
consideră că această de
cizie riscă că (lf'^ei’*ol'eze 
grav climatul internațio
nal si să accelereze cursa 
înarmărilor.

Ministerul de Externe al 
Olandei a dat puDlicitâ- 
ții o declarație în care 
se arată că guvernul o- 
landez ar ii apreciat dacă 
aliații ar fi lost informați 
anterior in legătura cu 
decizia americană. Re
prezentantul olandez la 
N.A.T.O.. adaugă declara
ția, a reamintit colegilor 
săi obiecțiile repetate ale 
țării sale față de o even
tuală amplasare a rache
telor cu neutroni pe pă- 
mîntul Olandei.

Purtătorul de cuvint al 
guvernului vest-german, 
Lothar Ruehl. a declarat 
că „Republica Federală 
Germania nu intenționea
ză să amplaseze bomba 
cu neutroni pe teritoriul 
ei și S.U.A. nu i-au cerut 
acest lucru". Rentru Repu
blica Federală, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, pro
blema staționării pe teri
toriul său a acestor bom
be nu se ridică în pre
zent. Situația generală 
din alianța militară occi
dentală și din Europa nu 
face necesară în prezent 
instalarea bombei cu neu
troni.

In rîndul partidelor po
litice și in presa vest-ger- 
mană decizia S.U.A. de a 
produce bomba cu neu
troni a fost întîmpinată cu 
o puternică reacție critica, 
de condamnare.

Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T.) din Fran-

»®«®®«®®®®®®9®®

ța arată că „decizia ameri
cană se înscrie într-un 
concept de război și nu 
de pace". C.G.T. consideră 
că „guvernul american a 
hotărît deliberat să facă 
încă un pas pe calea cursei 
înarmărilor".

Intr-un comunicat al 
Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Belgia, 
se relevă că această de
cizie a fost luată „intr-un 
moment în care în rîndul 
țărilor occidentale mem
bre ale N.A.T.Q. crește 
amploarea sentimentelor 
in favoarea unor negocieri 
între Est și Vest asupra 
dezarmării nucleare. O a- 
tare hotărîre a guvernului 
de la Washington mărește 
în mod evident riscul ri
nei catastrofe nucleare".

Ziarul iugoslav „Borba“ 
califică hotărîrea S.U.A. de 
a trece la fabricarea ar
mei cu neutroni drept un

pas ce apropie mai mult 
de o catastrofă, subliniind 
pericolul ce amenință în
treaga omenire in urma 
continuării cursei înarmă
rilor.

Principalele ziare japo
neze condamnă, marți, ho
tărîrea S.U.A. de a pro
duce și stoca bombe cu 
neutroni.

O mare demonstrație de 
protest Împotriva deciziei 
Administrației S.U.A. de a 
fabrica boi Aba cu neutroni 
a avut loc la Sydney 
(Australia).

„Nu, bombei CU neu
troni !“, „Pacea trebuie 
triumfe !“ — sint lozincile 
sub care, in fața Consu
latului Statelor Unite din 
Milano, a avut loc o de
monstrație de protest îm
potriva hotărîrii Adminis
trației americane de a tre
ce la fabricarea bombei cu 
neutroni.

13,00 De Ia 1 la 
15,00 Clubul invitaților 
16,00 Radiojurnal. .16,15 
Plai de cîntec și baladă. 
16,25 Coordonate econo
mice. 16,40 Permanențe 
ale muzicii ușoare ro
mânești. 16,55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri, 17,05 Din realiză
rile anilor noștri. 17.30 
Moment folcloric cu Ma
ria Sidea și Florea Bur- 
nea. 17,45 Succese ale 
muzicii ușoare. 18,00
Orele serii. 20,00 Litera 
și spiritul legii. 20,2Q
Concertul rapsozilor-— 
folclor muzical. 
Buletin de știri. 
O zi intr-o oră. 
Bijuterii muzicale.
— 5.00 Non 
zical nocturn.

21,00
22,00
23,00
23,30

3

3

5
5

I 
i
3
3
3

3

ii

3

/X

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani
T

anunță că pentru înlocuirea cablului,

TELESCAUNUL PARING

este oprit pe perioada lucrărilor.

ai Con
de Sal- 
acuzați 

recentul

MEMBRI
Popular 
Liberiei, 

la
răsturnarea 
șefului sta- 
Doe, au

TREI
siliului 
va re al
de participare
complot vizînd 
de la putere a 
tului, Samuel 
fost înlocuiți în funcție —

s-a anunțat la Monrovia. 
După cum a anunțat șeful 
statului liberian, majorita
tea participanților la com
plot au fost arestați.

LUNA TRECUTA, cos
tul vieții a crescut în Ar
gentina cu peste 10 la su
tă — a anunțat Ministerul 
argentinian al Economici. 
In ultimele 12 luni, cos
tul vieții in țară a crescut 
cu 104,9 la sută.
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Comemorarea primului 
masacru atomic din lume 
— cel de la Hiroshima — 
a prilejuit luări de pozi
ție .și manifestări antinu
cleare în diverse țări ale 
lumii.

După cum relevă agen
ția France Presse, in Ja
ponia au avut loc mani
festări împotriva experien
țelor nucleare franceză și 
americană de săptămîna 
aceasta. Primarul Hiro- 
sliimei, Takeshi Araki, a 
trimis două telegrame, una 
ambasadorului S.U.A. la
Tokio, protestind 
va experienței 
de miercuri din

impotri- 
nucleare 
Nevada,

și alta — ambasadorului 
Franței, condamnind ex
plozia nucleară franceză 
dt marți din atolul Muru- 
roa. din Pacific. Un grup 
de 30 de americani, parti
cipant! la ceremonia anua
lă de la Hiroshima. au 
trimis o telegramă guver
nului S.U.A., calificînd

,,H a / z
experiența nucleară din 
Nevada drept „insultă de
liberată” față de suferințe
le de la Hiro.șima și față 
de sentimentele poporu
lui japonez.

In Japonia, ziarul „Ma- 
inichi Daly News” a publi
cat pe prima pagină un a- 
pel la mobilizarea tutu
ror popoarelor lumii pen
tru a lupta împotriva pe
ricolului reprezentat de 
armele nucleare și pentru 
a elimina posibilitatea re
petării ororilor de la Hi
roshima și Nagasaki. In
tr-un editorial publicat de 
același cotidian se arată, 
printre altele : Come-
morînd cea de-a 36-a ani
versare a bombardării 
atomice a Hiroshimei, noi 
lansăm un apel în favoa
rea proliferării cuvîntu- 
lui japonez „Haizetsu" —

e t s u“
nu- 

devină 
pentru 

i glo- 
considerâm că 

cu experiența 
Hiro- 

trebu- 
moral 

abolirea 
Nu pu- 

aventurismul 
supe- 

mi I ilare

armelor 
să i

abolire — a 
cleare, care 
un cuvint comun 
întreaga populație a 
bului. Noi 
japonezii, 
lor tragică de la 
shima și Nagasaki, 
ie să joace un rol 
de frunte pentru 
armelor nucleare... 
tem tolera 
celor care cred în 
rioritatea puterii 
și susțin că dezarmarea 
este posibilă numai dacă 

echilibru 
nu mai 
supravie- 

într-un 
Trebuie 

eforturi- 
aboli- 

armclor

spera în 
ei izolată 
nuclear, 

continuăm

se ajunge la un 
militar... Japonia 
poate 
țuirea 
război 
să ne
le pentru a obține 
rea completă a 
nucleare în lume”.

Fostul șef de stat 
jor vest-german,

ma- 
genera-

lui Gert Bastian, care a 
demisionat in semn de pro
test împotriva desfășură
rii de arme atomice de 
către NATO, a declarat, in
tr-o conferință de presă, 
că experiențele nucleare 
sint o sfidare lață de miș
carea de pace și că mitul 
despre rolul „descura- 
jant" pe care l-ar avea 
armele nucleare e mort 
de mult.

In Olanda, un grup de 
cîteva zeci de femei s-a re
unit joi dimineața în fa
ța „Palatului Păcii" din 
Haga. sediul Curții Inter
naționale de Justiție, pen
tru o acțiune de trei zile, 
denumită „Gardianul pă
cii". O pancartă afișată in 
fața palatului reamintește 
faptul că : „In fiecare mi
nut, 40 de copii mor de 
foame în lume, în timp ce, 
de asemenea. în fiecare 
minut, se cheltuiesc 12 mi
lioane de guldeni pentru 
înarmare".

(Agerpres)

Cooperativa 
„Straja“ Lupeni 

organizează in zilele de 15—16 august a.c.
Tirgul cooperației meșteșugărești

— ediția a 13-a —

La acest tîrg vor participa toate coope
rativele meșteșugărești din județul Hune

doara.

Cumpărătorii vor avea prilejul să aleagă 

dintre gamă variată de produse casnice, 
confecții, tricotaje, încălțăminte piele, maro- 
chinărie, artizanat, covoare etc.

Mica publicitate
PIERDUT legături chei 

mașina (5 bucăți). Găsito
rul este rugat să le de
pună la miliția Petroșani. 
(730)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Morar 
Nicolae, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (731)

PIERDUT iapă de 3 ani 
roșcată, coama în părți, cu

stea în frunte, pintenoagă 
la piciorul sting din spate, 
înfierată ia piciorul sting 
cu inițialele M.I.I. Infor
mații 'comuna Schela, ju
dețul Gorj, calea Horobov 
— Moisilă I. Ion. Recom
pensă. (733) 3

STELUȚEI Djnu Ștefă- 
neanu la întilnirea cu fe
ricirea (nașa mică) multă 
bucurie din partea finului 
bun. (732)
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