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RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982
Materializarea acestor idei consti

tuie in etapa actuală pentru colecti
vele din economia Văii Jiului, pen
tru mineri în primul rînd, preocu
pări prioritare. Publicăm în acest

cadru un ciclu de materiale care a- 
nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

99

AZI, I. M URICANI
Ing. Carol SCHRETER, directorul întreprinderii :

A

în pas cu extinderea mecanizării 
o noua calitate în organizarea 
producției și disciplina muncii*’

Acțiunile conducerii co
lective a întreprinderii, < 
forturile minerilor, ingin 
rilor și tehnicienilor de la 
I. M. Uricani s-au materi
alizat și în acest an, în pri
mele 9 luni, prin realiza
rea sarcinilor prevăzute la 
producția fizică de căr
bune cocsificabil. Cu ex
cepția lunii iulie, în cele
lalte opt luni prevederile 
au fost onorate ritmic. Pri
ma lună a trimestrului IV 
s-a încheiat, de asemenea, 
cu îndeplinirea planului 
la producția fizică, existînd 
asigurate toate condițiile 
tehnico-organizatorice și 
politico-educative necesare 
realizării în întregime a

e-
prevederilor trimestrului IV 
și planului anual.

în acest cadru, se cere 
subliniat că au fost puse 
în funcțiune noi capacități 
de producție, in măsură să 
asigure desfășurarea nor
mală, la nivelul prevede
rilor, a procesului de ex
tracție în continuare. Pla
nul lucrărilor miniere de 
pregătire a fost depășit de 
la începutul anului cu cca. 
1 000 ml, ceea ce stă la 
baza creării liniei de front 
productive la nivelul sar
cinilor trimestrului IV și 
in perspectiva anului vi
itor. Ponderea producției 
se realizează în ultimele 
luni din abataje frontale

de mare capacitate, în pri
mul rînd din abatajul din 
stratul 17—18 dotat cu com
plex mecanizat de susți
nere pentru grosimi mari 
— noutate tehnologică a- 
plicată în premieră, cu evi
dent succes. Se cere con
semnat că în acest abataj 
se realizează în ultimul 
timp producții medii zil
nice de 1 000 de lene, cu 
randamente medii, de ase
menea, superioare — 20 de 
tone pe post — și cu „vîr- 
furi“ de peste 30 de tone 
pe post.

Anton HOFFMAN
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La un obișnuit 
mineresc" după ieșirea 
din șut, brigadierul Mir
cea Secrieru și ortacii 
acestuia de Ia sectorul 
investiții al I. M. Live
zeni, informează secreta
rul comitetului de 
partid a ■> tovară
șul Mihail s.ui.'i; des
pre stadiu! lucrărilor e- 
xeeutate la rebetonarea 
galeriei de legătură din
tre puțul Est și puțul II-

!r> poc» e î.cs»

Creșterea producția! 
de cărbune este bnt&rîiS 

și de .
CALITATEA 
REVIZIILOR 

ȘI REPARAȚIILOR

Intîlnire de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

cu specialiști din agricultură și 
industria construcțiilor de mașini

La numai două zile după 
cuprinzătoarea și profunda 
analiză a problemelor pri
vind dezvoltarea multilate
rală a agriculturii 
făcută cu prilejul 
recoltei", tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului 
Român, președintele 
publicii Socialiste România, 
s-a întîlnit din nou, marți, 
cu specialiștii din agricul
tură și industria construc
țiilor de mașini, cu lucră
tori ai ogoarelor. De aceas-

noastre 
„Zilei 

Nicolae 
general 

Comunist 
Re-

tă dată a fost examinat, în 
cadrul acțiunii inițiate de 
secretarul general al parti
dului de modernizare con
tinuă a parcului de ma
șini și utilaje necesare a- 
griculturii noastre noul tip 
de combină universală 
autopropulsată — „C 14-U**.

Combina a fost prezen
tată pe terenurile fermei 
nr. 8 — Movilița, județul 
Ialomița, a întreprinderii 
agricole de stat — Afumați. 
~ în lanurile de porumb 
ale fermei, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a urmă
rit la lucru noua combină 
realizată pe structura com
binei cerealiere „C 14“, a- 
flată în fabricație curentă 
la uzinele „Semănătoarea** 
din ’ Capitală.

Noul tip de mașină pre
zentată are un avantaj e- 
sențial : poate fi folosită 
alît la recoltarea griului, 
cit și a porumbului, necesi- 
tind pentru aceasta doar 
montarea în utilajul de

(Continuare in pag a 4-a.

Astăzi, la posturile de radio și
Cu prilejul vizitei de lu

cru în județul Satu Mare 
a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general

al Partidului Cdmunist Ro
man, președintele Republi
cii Socialiste România, as
tăzi va avea loc în muni-

televiziune
cipiul Satu Mare o adunare 
populară pe care posturile 
de radio și televiziune o 
vor transmite direct în ju
rul orei 16,00.

Vibrante ecouri de adeziune și deplină 
aprobare fată de noua inițiativă de pace 

a președintelui României Socialiste, 
tovarășul’ NICOLAE CEAUȘ ESCU

L
pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. 

cele mai arzătoare ale oamenilor

p E L
in conștiința și preocupările 
muncii din Valea Jiului

La fel ca întregul nostru popor, oamenii 
muncii din Valea Jiului, profund preocu
pați de prezentul construcției socialiste 
și de viitorul lor și al generațiilor urmă
toare într-o lume care să fie ferită de 
flăcările pustiitoare ale războiului, dau 

glas din adincul inimilor, vibrantelor 
ecouri de adeziune și deplină aprobare 
cu care au primit noua și importanta ini
țiativă de pace a președintelui 
României Socialiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. în Apelul 
dezarmare al Frontului 
Unității Socialiste adresat 
țiunii noastre, popoarelor 
tuturor țărilor lumii, în ideile și chemă
rile exprimate de conducătorul partidului

pentru pace și 
Democrației și 
deopotrivă na
și guvernelor

și statului nostru în cuvînlarea la marea 
adunare populară dc la Brăila, oamenii 
muncii din Valea cărbunelui — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici — văd 
glasul rațiunii ridieîndu-se într-nn mo
ment de răscruce al omenirii, văd sensul 
căilor de soluționare a marilor și gravelor 
probleme ce confruntă lumea contempo
rană, calea păcii și înțelegerii între po
poare. calea dezarmării și excluderii răz
boiului nimicitor, singura șansă do 
supraviețuire a omenirii în această epocă 
a armelor nucleare, de distrugere în 
masă. Aceasta este esența gîndurilor cu 
care, oameni de cele mai diverse profesii 
și ocupații se adresează in aceste ziie 
ziarului.

0 chemare a rațiunii, căreia-i răspundem minerește
Conținutul Apelului pentru 

dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, 
pătrunse 
soarta și 
exprimate 
partidului 
tru, 
Ceaușescu, in vibranta 
vintare la 
populară 
fost primite în brigada noas
tră, cu sentimente de pro
fundă adeziune și aprobare. 
Ca mineri, ca oameni ai 
muncii care ne aflăm anga
jați, alături de întregul nos
tru popor, în măreața operă 
a construcției socialiste și de 
făurire a unui viitor prosper

ideile și chemările 
de 
viitorul 

de 
Și 

tovarășul

grija pentru 
omenirii 

conducătorul 
statului nos- 

Nicolae 
cu- 

marea adunare 
de la Brăila, au

și luminos, ne este scumpă 
pacea. Am primit Apelul de 
dezarmare și pace al 
F.D.U.S. și l-am aprobat nu 
numai în calitate de mineri 
ci și ca părinți cărora nu 
ne este indiferent viitorul 
copiilor noștri. Eu am trei 
copii, 
altul 
mic 
școlii 
la ei 
muncesc 
subteran pentru a le asigura 
un viitor demn și fericit. 
i4ulți dintre noi avem copii

unul în 
la liceu, 

in ultima 
generale 

ca. la lumina ochilor, 
din răsputeri în

armată, 
iar cel 

clasă a
Și țin

iar unii sint tineri, necăsălă- 
riți, dar deopotrivă sintem 
profund interesați ca in lume 
să fie pace și înțelegere in
tre oameni. Iată de ce cu 
toții ne unim gîndurile și gla
surile cu cele ale tuturor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, din întreaga țară, din 
toată lumea, cerind, așa cum 
ne îndeamnă Apelul F.D.U.S.

Constantin ILIEȘ, 
miner șef de brigadă, ’ 

I. M. Aninoasa
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face parte
« *Rezultate bune, umbrite prin, depășirea consumurilor la energia electrică

Colectivul minerilor de 
la -Livezeni și-a îndreptat 
atenția și asupra indicato
rilor de eficiență econo
mică, în care recuperarea, 

.■ refolosirea 
lor lemnoase 
semnat o

ml,' sectorul II 
și sectorul III 
mina Livezeni 
un procent de 
lucrări miniere cu armă
turi recuperate. Această

cu 449 ml, 
cu 312 ml) 

realizează
45 la sută

materiale-
a în- 

preocupare 
permanentă a întregului 
colectiv care în cele 9 luni 
a reușit să micșoreze cos
tul tonei de cărbune cu 
30 lei față de prevederi. 
Acționînd mai bine prin e- 
ehipele constituite în vede
rea colectării fierului vechi 
a depășit sarcinile 
gramate cu 85 tone 
vechi, lâ cupru depășirea 
fiind de 1100 kilograme.

în condițiile unor impor
tante depășiri a sarcinilor 
prevăzute la lucrările de 
pregătiri (sectorul I cu 268

RECUPERARE
iwk ■■■ ;

pro- 
fier

realizare a fost posibilă prin 
punerea în funcțiune a 
celor două prese ele recon
diționat armături — una 
montată la sectorul II și 
cealaltă la atelierul meca
nic.

Aceeași preocupare se 
dovedește a fi și la planul 
de recondiționare a piese
lor de schimb, care în luna

septe’mbrie a fost depășit 
cu peste 60 mii lei, prin 
activitatea desfășurată de 
echipele de electrolăcătuși 
care au redat circuitului 
productiv stele pentru 
transportoare, angrenaje 
complete, pinioane pentru 
trolii, macarale ajutătoare 
la mica mecanizare și al
tele. Despre activitatea co
lectivului de la mina Live
zeni, în acest important 
domeniu, președintele con
siliului oamenilor muncii, 
Sandu Mihai ne relata : 
„Preocupările noastre în 
vederea reducerii consumu
lui de materiale au dema
rat cu o amplă acțiune de

ARVINTET.

(Ceatinuare in pag. a l-ai

Cauza păcii 
insuparabilă din concepția 

de viață a paporiTui nostru
Prestigiul României socialiste pe plan internațio

nal este clădit pe temelia unei politici umaniste, 
care însumează un neîntrerupt șir de acțiuni con
sacrate împlinirii aspirațiilor de pace și progres ale 
omenirii. Pe acest făgaș se înscrie, în mod convin
gător, și Apelul pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, expresie preg
nantă a voinței poporului nostru de a contribui la 
întărirea climatului de securitate, de înțelegere și 
colaborare între toate statele lumii.

Dorim cu toții, ca munca, viața noastră să se 
înscrie pe coordonatele unui curs normal. Și, est? 
normal așa cum se spune in Apei, ca „minunatele 
cuceriri ale geniului uman, ale științei și tehnice 
moderne să fie puse exclusiv în slujba păcii și pro
gresului". Este normal ca fondurile cheltuite pentru 
aberanta cursă a înarmărilor să capete cu totul altă 
destinație, „să fie folosite pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economică și socială ale fiecărei 
țări", să contribuie la „sprijinirea popoarelor din

Jana BĂLTĂREȚII, 
ioginer cereetător, I.C.P.M.C.

iCvntmuare iii pag. a Z-a) i
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Din viața școlii
■ „CEAHLĂUL, LITERATURII RO

MANEȘTI" este genericul sub care In
spectoratul școlar al judefului Hune
doara și filiala Petroșani a Societății de 
științe filologice organizează, in zilele 
acestei săptămini o suită de activități 
prin care se omagiază scriitorul Mihail 
Sadoveanu, de la a cărui moarte se 
împlinesc două decenii. La aceste mani
festări participă atit elevii, cit și cadrele 
didactice. In unitățile de invățămînt se 
organizează audiții („Mihail Sadoveanu 
povestind copiilor"), concursuri de cu
noștințe literare, expoziții cu volume din 
vasta operă a scriitorului, lecturi colec

tă ÎN TOATE ȘCOLILE 
GENERALE ȘI LICEELE 
din Valea Jiului, în a- 
ceastă săptămînă au loc 
susținute acțiuni de co
lectare a hîrtiei. în viața 
școlilor aceste acțiuni au 
o constantă valoare edu
cativă, elevii învățind să 
recupereze materialele 
care se pot valorifica sau 
recondiționa.

tive, ediții festive ale gazetelor de limba 
și literatura română sau ale gazetelor 
„Semafor". In cadrul Societății de științe 
filologice, sîmbătă (ora 9), la Casa de 
cultură din Petroșani, va fi organizat 
un simpozion consacrat creației literare 
și personalității lui Mihail Sadoveanu. 
Vor fi prezentate comunicări și o dez
batere cu tema „Predarea operei lui 
Mihail Sadoveanu in tnvățărnintul gim
nazial și liceal". Totodată va avea loc 
și faza municipală a concursului „Cine 
știe cîștigă" la care participă elevi din 
liceele Văii Jiului.

a LA NIVELUL ORAȘELOR DIN VALEA JIU
LUI au început întilniri ale conducerilor școlilor 
generale și liceelor cu reprezentanții întreprinderilor 
patronatoare, acțiune prin care se asigură o bună 
coordonare a activității practic-productive a elevilor, 
a procesului de educație prin și pentru muncă. Cu 
prilejul acestor întilniri de lucru se stabilește și 
planul școlar de producție pentru anul 1982, cel 
care sintetizează eficiența pregătirii practice a ele
vilor în atelierele de producție și în întreprinderi.

Depășirea consumului la energia electrică

Vibrante ecouri de adeziune 
și deplină aprobare

'Urmare din pag. ll

conștientizare a oamenilor 
muncii, desfășurată de or
ganizațiile de partid, sindi
cat și U.T.C., de membrii 
consiliului oamenilor mun
cii, reflectată în indicato
rul cheltuielilor materiale 
la 1000 lei producție 
marfă care sînt ue 665,5 
față de cele planificate de 
771,7 iei. Sprijinind și im- 
pulsionind activitatea de 
recuperare, recondiționare 
și refc'losire a materialelor, 
pieselor și subansamblelor, 
am reușit să depășim sar

i.

Dou't probleme care se pot rezolva printr-o 
singură soluție

Deși nu are un vad 
deosebit, unitatea nr. 315, 
patiseria „Mignon" din 
cartierul Carpați — Pe
troșani este binecunoscu
tă. Realizările lunii sep- 
tambrie țsub plan cu 
peste 130 bou lei) precuin 
și ele din luna octom
brie (sub plan cu peste 
100 uou lei) constituie o 
problem a care trebuie să 
dea de gîndit celor în 
cauză, intim) area face ca 
unitatea să fie așezată în 
im.diata apr piere a două 
instituții școlare Liceul 
de matemacică-fizică și 
Ln eui industrial al GJS.M. 
Ac-s.ea ar putea consti- 
■-I1 in vad comercial 

bua pentru pati- 
,.-i „Mignon". Dar,
i uree. ;; patiserie și 
eie iuuo ■ c este to- 

>.uș hstanță tiprecia- 
b : ș mai mult, este

rpu. bulevardul
F: ' :■,) ărui tra-

;■ către elevi
ir rea. p-ricol secu-

riuiteă acestora, nu o 
‘ s-a pr pus infiin- 

i un . lioșcuri la 
eli d- u ive*. însă au' 

- ma- doei ar .punerile...
.cea? situație în 

iv'.ar' zi pauza de la
1 -e J^plasa cîte o 

,nz ar u ’200—300 de 
prăjitur .a fiecare din 

. uă iit.ee. De la un 
I ; insă la liceul de ma_ 

t-mauc tiz: a s-a renun- 
. - ia i -icr-i. De ce ? Nu 
-ra spati ni.i măcar pe 

( r-.i i a lit-eul indus- 
: rial insa vmzarea se 

cinile planificate, dar re
zultatele noastre la acest 
capitol de eficiență econo
mică sînt umbrite de neîn- 
cadrarea în consumurile 
de energie electrică. Bună
oară depășirea cu 6,2 kWh 
energie electrică pe tona 
de cărbune, dovedește că 
măsurile luate nu sînt 
destul de eficiente, 
deși avem posibilități de 
a ne încadra în consu
murile stabilite și la ener
gia electrică. Ce vom face 
pentru aceasta ? Finalizăm 
un program de economie 
severă, întocmit recent de 

face acum pe coridor, ur- 
mind ca peste cîteva zile 
să'se deschidă un chioșc 
amenajat anume. Aseme
nea spațiu este și la liceul 
de matematică-fizică, dar 
s-a transformat în... depo
zit de materiale. Chiar 
dacă la laboratorul pati
seriei „Mignon", din cau
za spațiului redus, condi
țiile de lucru sînt grele, 
iar unitatea este privită 
de către conducerea 
l.C.S.A. — A.P. ca un 
„copil vitreg", cu siguran
ță prin desfacerea produ
selor în cantități mai 
mari la cele două licee, 
pianul unității ar avea 
mai multe posibilități de 
a fi realizat decit le are 
in prezent.

Deplasarea la cele două 
licee ne-a mai prilejuit 
două constatări neplăcute: 
prima — drumurile de 
acces la cele două licee 
sînt absolut impractica
bile, fiind presărate cu 
șanțuri și gropi, elevii se- 
mănînd, la intrarea în 
școală, ■ cu... muncitorii 
șantierelor ; a doua — ilu
minatul stradal pe dru
mul ce duce spre liceul 
de informatică lipsește cu 
desăvîrșire. Două proble
me care trebuie să stea în 
atenția consiliului popu
lar municipal. Ca de alt
fel și faptul că pentru 
siguranța copiilor care se 
deplasează de la și spre 
cele două licee, nu ar fi 
rău să se înființeze un 
pasaj de pietoni. (AI. Tă
tar). 

compartimentul de resort, 
printre altele vizînd o ra
ționalizare a marilor con
sumatori de energie elec
trică, cu programe de func
ționare și care se referă la 
mașinile de extracție- și 
compresoprele existente, 
cit și evitarea funcționării 
în gol a utilajelor din flu
xul de evacuare a cărbu
nelui din abataj".

Iată, așadar, acțiuni pri
oritare și la mina Live- 
zeni, în scopul economisirii 
resurselor materiale prin 
impulsionarea activității de 
recuperare, recondiționare.

Confecții de diferite 
mărimi și modele, cu o 
linie modernă, sînt ofe
rite cu multă amabilita
te cumpărătorilor de că
tre colectivul magazinu
lui nr. 5 (șef unitate 
Elena Dumiirela) Con- 
fecții-bărbați din Petro
șani.

Foto : Șt. NEMECȘEK
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iUrmaie din pay l

Anul 1982 se înscrie la 
I. i.i. Uricani ca un de 
creștere în continuare a 
producției de cărbune coc- 
sificabil. Vom extrage cu 
50 000 de tone mai mult, 
comparativ tu 1981. Cali
tativ, în structura produc
ției se înregistrează adevă
rate salturi. Peste 50 la 
sută din întreaga produc
ție va fi extrasa prin me
canizarea principalelor o- 
perații — susținerea, tăie
rea și transportul cărbu
nelui. Prin intermediul 
complexelor mecanizate se 
va extrage o producție spo
rită față de acest an cu 
peste lud UOU de tone. Re
țeaua lucr .rilor miniere 
principale a fost extinsă 
m acest scop, în cursul a- 
nului 1981, cu peste 2,5 

km. A tost îmbunătățită 
substanțial activitatea de 
transport prin punerea in 
funcțiune a fluxului de 
benzi de la orizontul 400, 
între blocurile II—IV, pe

0 ch Binare 
a rațiunii 
fUtmare din pag. I)

— apelul păcii și vieții — să 
fie oprită cursa funestă a 
înarmărilor care poate pro
voca pierderi incalculabile de 
vieți omenești și bunuri 
inestimabile create de gene
rații. Ne dăm cu toții seama 
de pustiirile ce le-ar aduce 
un război atomic in zilele 
noastre. Pină nu este prea 
tîrziu, așa cum se cere in 
Apelul F.D.U.S. : „Să spu
nem un NU hotărit bombei 
cu neutroni ! Să ne ridicăm 
cu fermitate pentru scoaterea 
in afara legii a tuturor ar
melor de distrugere in 
masă

Hotărîrea noastră, a mine
rilor din brigadă este de a 
sprijini fără preget politica 
de pace și creație pașnică 
promovată consecvent de 
partidul și statul nostru, po
litică unanim recunoscută și 
prețuită în întreaga lume al 
cărei promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politică 
care este încă o dată în 
plus reafirmată prin Apelul 
de pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

care este evacuat cărbu
nele din abatajele de 
mare capacitate spre puțul 
cu s.tip. Lucrările de pre
gătire sint executate la 
profile mari — experien

In pas cu
mecaniză’H?

ța in pregătirea introduce
rii și introducerea in timp 
redus a „complexului 
mare' prezintă o veritabilă 
probă in acest s.ns. Se află 
în stadii avansate de exe
cuție lucrările de pregătire 
a panoului 9, din blocul 1, 
stratul 17-18 penuu intro
ducerea unui nou complex 
de mare capacitate. Alt 
panou in care susținerea 
și tăierea vor fi mecani
zate se pregătește in blo
cul 5/4. Pentru 1982 ne

Cauza păcii face parte 
inseparabilă din 

concepția de viață 
a poporului nostru

Urmare din pag. I

țările subdezvoltate în eforturile lor de progres". A- 
ceste idei generoase au fost de nenumărate ori sus
ținute de România socialistă,' de președintele țării 
noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, prin ini
țiative cu larg ecou internațional, prin acțiuni con
crete, consacrate destinderii internaționale. încă o 
dată, Apelul Frontului Democrației și Unității Socia
liste întărește poziția fermă a țării noastre, chemînd 
la o amplă unire a tuturor forțelor iubitoare de pace 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru înlătura
rea definitivă_ a spectrului unei distrugeri în masă.

„Cauza păcii și colaborării face parte insepara
bilă din concepția de viață a poporului nostru", se 
spune în Apelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. în lumina acestui adevăr, simțim cu mai 
multă răspundere îndatorirea de a întări poziția 
fermă a României socialiste, de a sprijini întreaga 
politică a partidului și statului nostru prin atitudinea 
fiecăruia dintre noi, o atitudine responsabilă pusă în 
slujba muncii pașnice, creatoare, a vieții libere, a 
păcii și progresului. Căci, dacă pacea face parte din 
viața noastră, apărarea ei la fel, se înscrie ca o 
componentă de primă necesitate a activității politice 
și economice ce o desfășurăm.

pregă..in să intre lucem un 
nou c. mplex mecanizat 
pen.ru strate subțiri. în 
același spirit — extinderea 
în p. -c.esul extra tiv a 
pro rosului tehnic, s. află

in aplicare m .suri de asi
gurare a bazei t-ii.in.o-ma- 
teriaie, de perlei ți. ,are a 
organizării conauc.ri: și
muncii, siguranței zăcă
mântului ți a oamenilor.

Sigur, toate acest.-a pre
supun eforturi susținute 
penau creșterea . • pon- 
sabilității fiecărui memeru 
al colectivului față de în
deplinirea sarcinilor pro
prii. Prin măsuri politice 
și organizatorice am inițiat 
acțiuni vizînd sporirea con
tinuă a roiului pe care îl 

dețin șefii de origadă și 
maiștrii în organizarea și 
coordonarea muncii la ni
velul formațiilor de lucru. 
Trebuie să sporească apor
tul creator al cadrelor teh- 
nico-inginerești. in așa fel 
incit zestrea bună de care 
dispunem — forța de 
muncă și dotarea tehnică 
— s fie ml-.ns valorifi
cată. In pas cu extinderea 
mecanizării avem, datoria 
să asigurăm o nouă cali
tate în organizarea pro
ducției și disciplina mun
cii. Ne-am propus să pu
tem raporta îndeplinirea 
ritmică, nu numai lunar, 
ci și decadal, chiar zilnic, 
a sarcinilor de -xtracție 
ce ne revin. Am extras 
deja în unele zile la nive
lul sarcinilor lunii ianua
rie 1932. Din aceasta tre
buie să facem zi de zi, 
pină la sfîrșitul anului, 
preocuparea noastră de 
căpătîi, să putem aborda 
astfel, optimist. pe baza 
faptelor, sarcinile anului 
viitor.

pentru prevenirea îmbol
năvirilor profesionale.

1
I I
I

ia CARAVANA de micro
radiografie a Laboratoru
lui de pneumoconioze Pe
troșani se află de cîteva 
zile la mina Aninoasa. Aci 
țiunea se înscrie în preo
cupările permanente ale 
organelor medico-sanitare 
privind efectuarea controlu
lui periodic , al stării de'să. 
nâtate a minerilor și ce
lorlalți oameni ai muncii,

din 
co-

ia prestări de ser
vicii. In locul fostului 
magazin auto-moto 
centrul Petroșaniului, 
operativa meșteșugărească
„Unirea" a amenajat un 
magazin de închiriere a 
materialului sportiv și un 
centru de recuperare de la 
populație și valorificare a 
unor obiecte de uz casnic, 
aparate de radio și televi
zoare, recondiționate sau 
reparate de meșterii coope
rativei.

E UN NOU BLOC DE 
‘LOCUINȚE. în cartierul 
Bărbăteni III din orașul 
Lupeni, constructorii care 
execută un nou ansamblu 
de locuințe cu termene de 
predare în acest an, au 
finalizat lucrările la pri
mul bloc. Este vorba de 
blocul 39, cu 42 de_ apar
tamente, care în curînd va 
fi prezentat la recepție be
neficiarului. în acest car
tier continuă în ritm sus
ținut și lucrările de ame
najare și betonare a căilor 
de acces dintre blocurile 
aflate in construcție.

Fa UN NOU RECORD al 
tergiversărilor va fi înre
gistrat, după toate proba
bilitățile, la maternitatea 
din Lupeni. Reparațiile în
cepute la acest edificiu sînt 
mult intîrziate și nu exis
tă dovada că executantul 
E.G.C.L., s-ar grăbi să 
termine.

de reziduurile menajere, 
containerele care au înce
put să... se reverse. După 
vîntul puternic din 
mul timp incintele 
tive arată ca un 
„Înflorat" de hîrtii.

ulti- 
respec- 
covor...

le

în 
pe

H BATE VÎNTUL... 
cartierul Carpați și 
strada Unirii din cartierul 
Aeroport — Petroșani, de 
trei zile — dacă nu mai 
mult — nu au fost golite,

MUN-gg ACȚIUNE DE 
CA PATRIOTICA. Recent, 
tinerii uteciști din organi
zația nr. 5 a I. M. Vul
can au efectuat o acțiune 
de muncă patriotică la 
descongestionarea galeriilor 
de fier vechi cit și apropi
erea materialului lemnos 
către frontul de lucru

brigăzilor. Secretarul orga
nizației U.T.C., Avram Vîr- 
jan, ne informează că prin 
această acțiune tinerii sec
torului și-au îndeplinit an
gajamentul economic anual, 
situîndu-se printre cele 
mai bune organizații apar
ținătoare comitetului U.T.C. 
de la mină.

Rubrică realizată de 
Teodor ARVINTE

pen.ru
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Creșterea producției de cărbuna asia hotirîtă si da
CALITATEA REVIZIILOR Șl REPARAȚIILOR

Mecanizarea principale
lor lucrări din minele 
Văii Jiului, sarcină de o 
deosebită însemnătate 
trasată tuturor oamenilor 
muncii din acest impor
tant bazin carbonifer al 
țării, de conducerea parti
dului și statului 
personal 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu ocazia 
lucru efectuate în muni
cipiul nostru, a prins 
viață. An de an zestrea 
tehnică a întreprinderi
lor miniere a crescut, îm- 
bogățindu-se cu noi uti
laje modeme, de mare 
complexitate și producti
vitate. Condițiile de mun
că ale minerului 
schimbat, efortul fizic a 
fost substanțial 
sporindu-i necontenit efi
ciența muncii. Minerul de 
tip nou, minerul-tehni- 
cian, și-a ridicat pe noi 
trepte nivelul calificării, 
al perfecționării și poli
calificării profesionale.

Dar numai simpla in
troducere a 
în general și a mecaniză
rii complexe 
nu poate conduce ta în
deplinirea celui mai im-

nostru, 
de tovarășul

vizitelor de

s-au

redus,

mecanizării

în special

portant deziderat, la în
deplinirea rațiunii de a 
exista, de a fi introdusă, 
de a justifica eforturile 
valutare făcute de țară : 
creșterea în ritm susținut 
a producției de cărbune 
extras. Ziarul nostru și-a 
propus să realizeze prin 
redactorii secției econo
mice, o campanie de 
presă, iar prin materialele 
realizate să 
preocupările 
miniere în 
exploatarea 
rea acestor 
mare productivitate.
va urinări, de asemenea, 
componența formațiilor 
de lucru care au în do
tare complexele mecani
zate, gradul de calificare 
și policalificare al mine
rilor, producțiile și pro- 
ductivitățile obținute, mo
dul în care se respectă 
tehnologia de lucru, stră
daniile depuse pentru în
tărirea disciplinei în 
muncă.

Azi, despre CALITA
TEA REVIZIILOR ȘI 
REPARAȚIILOR EXE
CUTATE IN ZILELE DE 
REPAUS.

se prezinte 
colectivelor 

introducerea, 
și întreține- 

utilaje de 
Se

I. M. Petrii aComplexele mecani
zate. mari capacități de 

producție ale Văii Jiului, 
pot produce din plin 
dacă sînt exploatate ra
țional, revizuite și în
treținute corespunzător.

Mici defecțiuni pe flux 
Iar minusul crește...

I. M. Lupeni
La IJVI. Lupeni, prima 

consemnare o tăcem 
la cunoscuta caoină 
a.specerului, locul 
unae este urmărită

t

de 
a 

de 
in

trarea și ieșirea aproape 
neîntreruptă a convoaie
lor de vagonete cu căr
bune. Ion Apostol. dispe
cerul de serviciu în 
schimbul I, ne comunică: 
„Nu s-a înregistrat nici 
o defecțiune la complexe, 
nu au existat stagnări în 
procesul de producție*.

Concretizăm această a- 
preeiere la nivelul prin
cipalelor sectoare de pro
ducție ale minei în care 
extracția cărbunelui se 
face prin intermediul 
complexelor mecanizate 
de abataj. Pave] Bujor 
șef de brigadă la secto
rul VI. ne spune :

— Ieri (duminică 
n.n.), în abatajul nos
tru a fost efectuată revi
zia tuturor utilajelor, pri
lej cu care s-au înlocuit, 
între altele, tin motor de 
TR-6 și două cuplaje hi
draulice de transportor. 
Pregătirea fiind temei
nic făcută azi. în schim
bul I. am putut executa 
tăierea a două fîșii pe 
jumătate din lungimea 
abatajului, avînd în ve-

I
I
I
I
I
I*
I*
*

I*
I
I*
I
Ik
Is
1

Roadele policalificării
dere că efectuăm replie
rea complexului. Am în
cărcat 167 vagonete de 
cărbune pe schimb —
peste 13 tone pe post — 
în condițiile cînd a mai 

în siloz, 
vagonete

convinge

pre- 
a po- 
bunul 
„Prin

M. I’etrila, dumi- 
răspuns „prezent1* 

ce au fost progra- 
lucrările de între-

cu

rămas cărbune 
din lipsă de 
goale.

Ne-am putut 
că în toate cele trei a-
bataje din sectorul VI — 
brigăzile conduse de Pa
vel Bujor, Ion Scutaru și 
Gavrilă Burticaru — au 
demarat bine, cu rezul
tate rodnice încă din pri
mul schimb de lucru al 
săptămînii si al lunii no
iembrie. preliminarul pe 
sector fiind depășit 
156 de vagonete.

La sectorul de ponde
re al minei, IV. prelimi
narul nu a fost îndepli
nit. Situația ține de pozi
ția de lucru în care se 
află două abataje dotate 
cu complexe mecanizate, 
unde, din cauza condiți
ilor miniere, se efectu
ează un șir de operații 
auxiliare. Sub aspectul 
problemei următoare — 
funcționar -a utilajelor din 
abataj după o zi de re
vizii și reparații — ne-am 
convins că nu au existat 
opriri accidentale. nu

s-au înregistrat stagnări. 
Se cuvine să subliniem 
în acest cadru o expe
riență demnă de a fi lua
tă în seamă, în măsură 
să evidențieze valoarea 
practică a ridicării 
gătirii profesionale, 
licalificării pentru 
mers al producției,
prezența în componența 
fiecărei brigăzi din aba
tajele dotate cu comple
xe mecanizate a persona
lului muncitor policalifi- 
cat — circa jumătate din 
efectivele brigăzilor — 
reviziile și reparațiile, 
ca și intervențiile nece
sare se fac operativ, fără 
a fi nevoie de aport din 
afara brigăzilor — ne-a 
spus maistrul electrome
canic din sectorul IV 
Gheorghe Dobroiu. Prac
tic, pentru toate cele 
tru complexe de mare 
pacitate din sector, 
se folosește personal 
regie, toate operațiile
natură electromecanică 
fiind efectuate în cadrul 
muncii normate în acord. 
Este un mod de lucru 
deosebit de stimulativ și 
eficient, și care conduce 
la reducerea defecțiuni
lor. la eliminarea avari
ilor".

La I. 
nică au 
toți cei 
mâți la 
ținere și revizii. în abata
jul 139 de la 
lăcătușii din 
condusă de loan 
coordonarea 
Ghebrghe Domnișoru 
montat un 
blindat TR-3. Printre prin- 

i-cipalele lucrări care au 
fost executate s-au numă
rat înlocuirea a 120 ml de 
bandă transportoare la 
sectorul III, vulcanizarea 
altor benzi la sectoarele 
111 și VII, revizuirea 
grupuri de acționare, 
crări de etanșare a 
duetelor pentru aer 
primat și la compresoare. 
Echipa service de sub con
ducerea sing. Ștefan Steli 
a terminat la sectorul IV 
echiparea unui nou abataj 
cu susținere mecanizată și 
combină de tăiere. Printre 
cei prezenți la datorie, deși 
a fost zi de repaus, s-au

evidențiat lăcătușii 
cili, Silviu Popa,

L M. Paroșfeni

Programul lucrărilor de revizii și reparații eiec- 
mina 
nune, 
luni,

tromecamce pentru duminică, 1 noiembrie la 
Purușeni a tost realizat in intregime. Deci toate 
Iar dacă arătăm că in schimbul 1 ar zilei de 
2 noiembrie, cu excepția a două-trei defecte electrice 
toate instalațiile și utilajele au funcționat normal s-ar 
putea spune că lucrările de duminică și-au atins 
scopul. Dar ziua a fost bună doar... dimineața, far 
minusul de 488 de tone cu care mina a încheiat ziua 
de luni ar părea o enigmă. Totul se clarifică însă când 
analizăm situația din celelalte schimburi, lată bună
oară, în schimbul II în panoul II, stratul 18, un 
transportor SP a fost blocat de la ora 15 la ora 
16,30 ! în schimbul III utilajele nu au fost atît de... 
modeste și ca atare în panoul III, stratul 15, buncă
rul înfundat timp de 4 ore și 55 de minute I Cauza : 
un bulgăre mare...! Tot în acest schimb, 
ruperii lanțului de la grup, banda 32 nu 
oră și 35 de minute, afectind sectorul II 
ca lucrurile să aibă și un... vîrf, în zorii

din cauza 
a mers o 
și pentru 
zilei de 3

pa- 
ca- 
nu 
de 
de

sectorul I 
formația 

Bota sub 
maistrului 

au 
transportor

unor 
lu- 

con- 
com-

Ion Su. 
Nicolae 

Ambruș, Sabin Ilagiu și 
Francisc Csibi, vulcaniza- 
torii Ion Bulancu, Vasile 
Căliman și Petru Lugoja, 
maistrul Dumitru Tîrlea și 
alții. Faptul că harnicii 
meseriași și-au făcut dato
ria s-a 
zi. în 
primele 
lat nici 
ora 12,00 aflăm de la dis
pecerul de serviciu Maca- 
vei Hurez că au 
ziuă 700 tone de 
Preliminarul de

, prevăzut pentru 
I s-ar fi realizat 
ranță dacă transportul nu 
s-ar fi întrerupt timp de 
aproape o' oră pentru echi
librarea cîn tarului pentru 
cărbunele de la bandă. De 
ce n-o fi fost etalonat cîn- 
tarul cu o zi înainte, cînd 
s-au făcut și celelalte re
vizii ? în schimburile II 
schipurile au scos la su
prafață cu 115 tone mai

a douaconfirmat 
schimbul I de la 
ore nu s-a 
o defecțiune.

semna-
La

ieșit la 
cărbune.

780 tone 
schimbul 
cu sigu-

puțin cărbune decît preli
minarul. Motivul ? Un cu
plaj hidraulic de la banda 
13, orizontul 150 s-a defec
tat. Preliminarul n-a fost 
realizat nici în schimbul 
III. Abia în schimbul IV 
s-au dat 50 de tone de căr
bune peste sarcina prelimi
nată pe schimb.

Trebuie spus însă că la 
sectoarele unde s-au făcut 
reviziile și reparațiile, uti
lajele reparate au funcțio
nat normal.

Defecțiunile Intervenite 
pe flux au fost înlăturate 
cu operativitate. Și trans
portul producției pe ver
ticală s-a desfășurat nor
mal. Deci cauzele nereali- 
zării producției prelimina
te la nivelul întreprinde
rii pe cele patru schim
buri din ziua de 2 noiem
brie a.c. au fost de altă 
natură și vom reveni asu
pra acestora.

v. s. feneșanu

@ LA I.M. VULCAN, 
în schimbul I al zilei 
de luni, activitatea pro
ductivă în singuru. a- 
baiaj dotat cu complex 
mecanizat din sectorul 
VII a! minei, a fost 
stagnată începînd de la 
ora 9,00. Cauza : rupe
rea benzii nr. 1, care 
mai servește trei
bataje. Urmarea : trei 
bri'ăzi au încărcat doar 
80 vagonete de cărbune.

I. M Lor.ea
CUS

a-

banoa 27. iNeaVizamlui 
Numai că schimbarea 

dimineața zilei de luni, 
3 ore complexul din

I
I%
i

C • D -KjJ

noiembrie, .« ura ^,nu, s-a rupi 
acest lu. ru nu-i spune nimic, 
benzii... ti se făcuse in 
2 noiernurie : . Inup de 
panoul 11, brigada Grigure Meszaroș, nu a funcționat, 
neputindu-se evacua cărbunele tăiat!

Deci așa cum arătam la început, nu întotdeauna 
ziua bună — așa cum pare ea de dimineață — se 
termina la fel...

Lăsînd proverbul la o parte se pune intrebarea : 
cum se urmărește eficiența 'acestor lucrări de revizii 
și reparații la mina Paroșeni ? Ori ele se fac doar 
pentru un schimb? Considerăm că nu ajunge doar 
să raportăm că s-au efectuat 29 de lucrări (cîte erau 
planificate). Trebuie pus accentul deosebit pe calita
tea acestor lucrări. Sigur că de calitatea îndoielnică 
a acestor lucrări se fac vinovați și cei 26 (!) de elec
tromecanici care nu s-au prezentat duminică, deși au 
fost comandați la lucrări.

i*
I

I

I
I
I
1
I

Al. TATAR J
*
t

Luni, z iman-n., uu- 
pâ ce s-a efectuat un iw- 
gat program ue revizii și 
reparații in ziua ue uuim- 
nica, situația producției ui 
cărbune extras dm secto
rul HI, cel mai mecani
zat, de la mina Lunea se 
prezintă astfel :

La abatajul frontal din 
straiul 3, blocul VI con
dus de loan Cojocariu s-au 
efectuai revizia și repa
rarea fluxului ue trans
portoare. S-au presțat 16 
posturi. In procesele ver
bale existente și Întocmi
te ca urmare a reviziilor 
exista și semnătura ingi
nerului Voiau Pncop, șe
ful sectorului VIII electro
mecanic care a 
asistența tehnică,
tatul ? Brigada lui 
cariu, dotată cu un 
dern utilaj, realizează 
2 noiembrie 171 tone
cărbune cu 30 de posturi 
prestate. Randamentul bri
găzii fiind de 5.7 tone pe 
post în loc de 7,5 tone pe 
post cit era planificat. Dis
cutăm ou șeful de briga
dă la ieșirea din schimbul 
I : „Astăzi (2 noiembrie 
n.n.) aveam posibili '"t^a 
ca în schimbul I să tăiem 
făgașul cu combină dar... 
Cele 120 de tone posibile

asigurat
Rezul-

Cojo- 
mo- 

în 
de

S_. 
CxU L. .
Șc - -
Ș„

c. _

. tost ex- 
ui'ior s—<i 
-pi șuru- 
■-1, un al
ei ■, fifnd 

i- și ui- 
^ul I nu 
extragem 
cărbune",

condusă de 
notată tot 
complex ;

' mi; cu 
, uiaj reali- 

>_> cărbune;
uncii 4,77

ue raaiiluk ... 
u'ase. c< n 
detectat (s-uu 
ourile ue ia 
tai „a băgat 
înecat cu 
te așa, in 
am reușit
nici o tonă

La brigada 
S anion Balm, 
eu un modei 
avansarea 0,bu 
35 oameni în a 
zează 167 tone 
productivitatea ' 
tone pe post in loc de 7,5 
planificat. De „e. aseme
nea situație d i o zi de 
revizie ?!

Brigada lui loan Grădi
narii, dotată tot cu com
plex mecanizat: realizează 
0,95 ml avansare ; cu 28 
posturi extrage 214 tone 
de cărbune; realizează 7,64 
tone de cărbune/post în 
loc de 7.5 planificat. La 
acest complex nu s-a făcut 
nici o revizie și reparație 
în ziua de duminică. Pro
blema care se naște: să 
renunțăm- la revizii și re
parații ? Ele sînt absolut 
necesare dar cu condiția 
de a crește nivelul calita
tiv al acestora.

Teodor ARVINTE
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Întîlnire de lucru
a lovarăsuiui 

Nicolae Ceaușescu
Consfătuire a secretarilor cu probleme ideologice 

și internaționale ai comitetelor centrale ale partidelor
cu specialiști 

din agricuUură
<

(Urmare din pag I)

bază, care rămîne același, 
a modulului specific dife
ritelor cereale. în acest 
fel se reduce substanțial 
costul de producție al com
binei, se diminuează consu
mul de materiale, se asi
gură posibilitatea folosirii 
aceleiași combine și în 
campania de 
păioaselor și 
porumbului.

Secretarul 
partidului a 
vitatea celor 
lizat această 
stabilit cu cadrele de 
ducere ale ministerelor de 
resort să se treacă imediat 
la fabricarea ei, astfel în- 
cît pentru anul viitor să 
se asigure din timp un nu
măr corespunzător de ast
fel de mașini, atît pentru 
recoltarea cerealelor pă'ioa- 
se, cît și a porumbului.

Tot cu acest pri
lej, s-a prezentat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și o 
remorcă agric'olă de mare 
capacitate.

Noua întîlnire de lucru

și în 
recoltare a 

la recoltarea

general 
apreciat 
care au 
combină

al 
acti- 
rea- 
și a 
con-

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiști din 
agricultură și industria 
constructoare de mașini 
pune în evidență, ca de 
fiecare dată, ■ preocuparea 
constantă a secretarului 
general al partidului pen
tru conceperea și realizarea 
unor mașini agricole multi
funcționale complexe, de 
mare randament, cerute 
de înfăptuirea sarcinilor 
deosebite privind dezvolta
rea- agriculturii, ramura de 
bază a economiei noastre 
naționale, realizarea obiec
tivelor noii revoluții agra
re în țara noastră.

în încheierea vizitei la 
ferma de cîmp nr. 8 a în
treprinderii agricole de stat 

. Afumați, 
zenți au 
mulțumiri
Nicolae Ceaușescu pentru 
indicațiile date în cadrul 
numeroaselor întîlniri și a- 
nalize organizate în ulti
mul timp cu cercetători și 
oameni ai muncii din do
meniul producției de ma
șini agricole și mecanizării 
agriculturii.

comuniste
MOSCOVA — Trimisul 

Agerpres. I. Dumitrașcu, 
transmite : La 3 noiembrie, 
au început, la Moscova, 
lucrările unei consfătuiri 
a secretarilor cu probleme 
ideologice și internaționale 
ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești din unele’ țări 
socialiste. La consfătuire 
iau parte delegații repre
zentînd Partidul Comunist 
Bulgar, Partidul Comunist

si muncitorești ♦ , 
din Cehoslovacia, Partidul 
Comunist din Cuba, Parti
dul Socialist Unit din .Ger
mania, Partidul Popular 
revoluționar I.aoțian, Parti
dul 
nar
Muncitoresc 
nez, Partidul 
Român, Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, Parti
dul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidul Comu
nist din Vietnam.

Popular Revoluțio-
Mongol, Partidul 

Unit Polo- 
Comunist

Kezolvarea litigiilor 
prin mijloace pașnice Pericolul

specialiștii pre- 
adresat calde 

tovarășului

Comitetul pentru pro
blemele juridice al Adună
rii Generale a ONU și-a 
încheiat dezbaterile asupra 
reglementării pașnice a di
ferendelor dintre state, 
punct înscris pe ordinea 

de zi la inițiativa României.
Delegația țării noastre a 

propus, așa cum se știe, 
împreună cu alte delega
ții; reprezentînd toate zo
nele geografice ale lumii, 
elaborarea și adoptarea li
nei declarații care să con
sacre angajamentul tuturor 
statelor membre ale ONU 
de a rezolva toate litigiile 
dintre ele prin mijloace 
exclusiv pașnice și care 
să stabilească, în același 
timp, structurile și meca
nismele necesare în acest 
scop.

omenirea

Prezențe românești

a

TRIPOLI 3 (Agerpres). — 
Un schimb de mesaje de 
prietenie a avut loc între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și colo
nelul Moammer El Geddafi, 

. conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie.

Schimbul de mesaje
fost prilejuit de primirea 
la Tripoli de către condu
cătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie a tovară
șului Vasile Pungan, con
silier al președintelui 
României, ministru secre
tar de stat.

în cadrul convorbirii au 
fost prezentate consideren
tele președintelui Republi
cii Socialiste România 
privire la evoluția 
mentelor care au 
în ultima vreme 
internațional șl 
primat hotărîrea
părți de a acționa în con-

cu 
eveni- 

avut loc 
pe pian 

s-a ex- 
ambelor

din socialiste
Din partea Partidului 

Comunist Român participă 
o delegație condusă de to
varășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a fost des
chisă de tovarășul B. N. 
Ponomariov, membru su
pleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

în prima zi a consfătui-

rii s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu 
unele probleme internațio
nale actuale și s-a proce
dat la o informare reci
procă privind activitatea 
politicojdeologică a fiecă
rui partid. în cadrul ședin
ței a luat cuvîntul repre
zentantul Partidului Comu
nist Român.

Lucrările consfătuirii con
tinuă.

atomic îngrijorează 
pe toate meridianele

tinuare pentru soluționa
rea, pe cale politică a con
flictelor apărute în diferite 
zone ale lumii, pentru con
solidarea păcii și dezvolta
rea colaborării in lume.

Au fost discutate, totoda
tă,, măsurile ce se impun 
a fi luate în legătură cu 
traducerea în viață a în
țelegerilor de colaborare 
în toate domeniile conve- . 
nite cu ocazia vizitei efec
tuate în România de că
tre conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septem
brie.

Ramadhan, membru al 
Consiliului Comandamen

tului revoluției, prim-vice- 
prim-ministru al guvernu
lui irakian.

Cu acest prilej, între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România și 
ședințele Republicii Irak.

a
mesaje

pre-

O
BAGDAD 3 (Agerpres). 

— .S-a încheiat vizita în 
Irak a delegației econo
mice române, condusă de 
tovarășul Ion Dincă. prim 
vice-prim-ministru 
vernumi.

în cursul vizitei 
ate, tovarășul Ion 
s-a întilnit cu Talia

al gu-

Saddam Hussein, 
loc. un schimb de 
de salut.

Au fost evocate 
tisfacție raporturile 
etenie și colaborare stator
nicite între România și 
Irak, evoluția ascendenta 
a acestor relații, impulsio
nate de înlîlnirile și înțe
legerile dintre președinții 
celor două țări. A fost ex
primată dorința reciprocă 
de a dinamiza și extinde 
în continuare relațiile jc- 
mâno-irakiene, cooperarea 
dintre cele două țări în 
domeniile de interes reci
proc.

avut

cu sa
de pri-

WASIIINGTON 3 (Ager
pres). — Pericolul atomic 
îngrijorează omenirea pe 
toate meridianele. Oameni 
de știință, specialiști, oa
meni simpli subliniază pe
ricolul nuclear, atrag aten
ția guvernelor să ia măsuri 
de dezarmare, prioritar de 
dezarmare nucleară.

Astfel, recent, la Los An
geles, Jack Geiger, profe
sor de medicină la „City 
College*, din New York, a 
apreciat, în cadrul unui 
simpozion asupra consecin
țelor unei eventuale explo
zii nucleare, că, practic, ar 
fi imposibil să se 
necesităților de 
medicală pe care 
dica bombardarea 
nucleară a unui 
mărimea Los 
în cazul în care o bombă 
nucleară cu o putere echi
valentă cu o megatonă de 
explozibil convențional ar 
fi lansată asupra Los An- 
gelesului — a adăugat el, 
potrivit agenției UPI — 
900 000 de persoane și-ar 
pierde viața și alte 1,3 mi
lioane ar fi rănite.

în cadrul simpozionului 
amintit — informează 
UPI — și alți vorbitori 
medici- și alte cadre me
dicale s-au pronunțat pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor și pentru redistribui
rea fondurilor guvernamen
tale în vederea soluționării 
problemelor ridicate de a- 
sisterița medicală în țările 
in curs de dezvoltare.

★
LONDRA 3 (Agerpres). 

— încercările Administra
ției americane de a convin-

facă față 
asistență 
le-ar ri- 
cu arma 
oraș de 

Angeles ului.

ge omenirea de posibilitatea 
unui război nuclear „limi- 
tat“ trebuie respinse cu 
hotărîre, a declarat Rey 
Bacton, secretar general al 
Sindic aiului unit al me
canicilor și fochiștilor de 
locomotivă din Marea Bri
tanie. Un conflict nuclear 
de proporții reduse — a 
subliniat el — s-ar trans
forma inevitabil intr-un 
război termonuclear distru
gător.

Sindicatele britanice con
sideră că preîntîmpinarea 
unei asemenea evoluții a 
evenimentelor constituie 
sarcina primordială a u- 
manițății — a subliniat 
R. Bacton. Un pas impor
tant in această direcție — 
a evidențiat el — l-ar pu
tea constitui renunțarea la 
arma nucleară.

★
TOKIO 3 (Agerpres). — 

Problemelor luptei pentru 
pace, împotriva pericolului 
unui , război nuclear, în a- 
părarea prevederilor de 
pace, ale Constituției japo
neze le sînt consacrate lu
crările conferinței Ligii 
naționale pentru apărarea 
Constituției, care s-au des
chis în orașul Takamatsu. 
La lucrările forumului a- 
cestei Organizații de masă 
a partizanilor păcii din Ja
ponia, care reunește în 
rîndurile sale peste 5 000 000 
de persoane, participă a- 
proximativ 3 500 de dele
gați;

★
DUBLIN 3 (Agerpres). — 

Demonstrațiile de masă de 
protest , împotriva cursei

efectu- 
Dincă 

Yassin

FILMS
Baschet, divizia B (tineret)

Un iepure pentru avo
cat ; Muncitoresc: Li
bera. dragostea mea.

URICANI : Alergăto-

Revanșă reușită
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ACADEMIA MILITARĂ 
BUCUREȘTI — JIUL-ȘTI- 
INȚA PETROȘANI 63—73 
(29—30). După ce-n etapa 
trecută formația 
părăsea învinsă 
teren în fața
C. S. Ș. 2 București, iată-ne 
învingînd cealaltă echipă 
bucureșteană chiar în Ca
pitală. Partida nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic deo
sebit mai ales datorită 
faptului că gazdele văzîn- 
du-se ținute în șah au 
practicat un joc dur, ner
vos ceea ce a dus deseori 
la 
de 
tri 
să 
gea 
la coș din poziții gîndite, 
cu șanse mari de punctare. 
Aceste mingi lungi erau 
tocmai -.ele necesare pen
tru a frîna jocul nervos al 
gazdelor. După o primă ce-

noastră 
propriul 

Pilotehnicii

fragmentarea jocului. Pe 
altă parte jucătorii noș- 
au făcut tot posibilul 

țină cît mai mult min- 
spre a putea arunca

priză echilibrată în 
au condus cu 4—0,
4—4, 5—4, 5—6, 9—Q, 13—8, 
15—10, 19—12, 21—21
22—23, 27—23, 29—25 —
am reușit să terminăm 
ceasta parte a meciului în 
avantaj 30—29. Se anun
ța o a doua repriză și mai 
grea în care Gheorghe 
Ghiță, Alexe Ghiță, Nico
lae Mihuți, Petre Sîngeor
zan, Mircea Pușcaș, Ale
xandru Șipanu și Constan
tin Duna trebuiau „să 
țină" scorul de partea 
noastră. Primind indicații 
din partea antrenorilor, 
prof. Teodor Szilagy și ing. 
Dan Manolescu, echipa 
noastră a intrat în teren 
hotărîtă să dea totul. Și 
gazdele nu mai conduc de
cât în primul minut de la 
reluare 30—31, după care 
băieții noștri pun stăpînire 
pe joc și pe soarta lui care 
este definitiv tranșată _ în

care 
apoi

a-

favoarea petroșănenilor. 
Ne desprindem relativ u- 
șor 39—32, *
65—47, 
pentru 
aceste 
minute 
lui dur. înaintea ultimului 
minut conduceam cu 73 la 
57, dar bucureștenii reu
șesc să reducă la 63. Și 
astfel reușim să egalăm 
situația în confruntările cu 
Capitala. Au punctat : 
Gheorghe Ghiță (24), Mir
cea Pușcaș (13), Alexe 
Ghiță (14), Mihuți Nicolae 
și Alexandru Șipanu (cite 
10) și Petre Sîngeorzan 
(2). Pe foaia de arbitraj e 
conseinnat, așadar, sco
rul final : 63—73. Pe
8 noiembrie, la ora 10, 
în sala Liceului industrial 
minier, Petroșani, echipa 
noastră va întilni Politeh
nicii Timișoara.

47—34, 59—43, 
dar spun relativ 

că bucureștenii și-n 
ultime douăzeci de 
rămîn adepții jocu-

Iozscf PILDNER

PETROȘANI 
iembrie: Patrula
mică în acțiune ; 
publica : Mașina timpu
lui ; Unirea : împrumu
tă-mi vocea.

PETRILA : Pentru pri
ma oară căsătorită.

LONEA : Divina Ema.
ANINOASA : Iancu

Jianu haiducul.
VULCAN - Luceafă

rul: Avarul ; Muncito
resc : Vedere de la man
sardă.

LUPENI

cos- 
Re-

15,45

Cilltural

Fotbal : Universita
tea Craiova — B, K. 
Copenhaga și Dina
mo București — ln- 
ternazionale Milano. 
Program de muzică 
populară.
In jurul orei 16,00 
transmisie directă a 
Adunării populare 
din municipiul Satu 
Mare cu prilejul vi
zitei de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.
f© Muzică populară, 
‘îi Omul și sănăta-

Mica publicitate
P1ERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Moian 
Lazâr, eliberată de tabăra 
Livezeni — Petroșani. Se 

-declară nulă. (1 025)
PIERDUT legitimație de 

cămin pe numele Lățug 
foan'Gelu, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (1031)

PIERDUT legitimație de

bibliotecă pe numele Lissi 
Ștefan, eliberată de institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nulă. (1032)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele După 
Maria, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nulă. (1 033)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mari-

înarmărilor nucleare, care 
se desfășoară în capitalele 
și în alte orașe din țările 
Europei occidentale, atestă 
în mod incontestabil forța 
pe care a luat-o mișcarea 
împotriva pericolului unei 
catastrofe nucleare — 
scrie „Sunday Tribune“ț, ’ 
care apare la Dublin. Zia
rul relevă că hotărîrea 
NATO de a amplasa în u- 
nele țări vest europene noi 
tipuri de armament rache- 
to-nuclear american cu 
rază medie de acțiune a 
provocat o serioasă îngrijo
rare în rîndul opiniei pu
blice din Europa occiden
tală.

(Agerpres). 
orașe din 
au aderat

*
LONDRA 3

— Peste 70 de 
Marea Britanie
la mișcarea ’ pentru crearea 
de zone denuclearizate, ini
țiată de Consiliul munici
pal al orașului Manches
ter.

Organele locale ale aces
tor orașe se pronunță îm
potriva staționării de 
me nucleare și de arme 
exterminare în masă în 
calitățile respective și 
împrejurimile lor.

■Ar
ROMA 3 (Agerpres). 

Crearea unui Comitet 
țional de luptă 
staționării noilor
americane cu rază 
de acțiune în Italia este o- 
biectivul central al unei 
noi organizații- întemeiate 
la Florența prin fuziunea 
Ligii pentru dezarmare și a 
Ligii socialiste pentru de
zarmare — s-a anunțat la 
Roma.

ar
de 
lo
in

na- 
împotriva 

rachete 
medie

18,50
19.00
20,00

20,20

20,30

■Cîntării^
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tea.
Revista
României. 

1001 de seri. 
Telejurnal.
Concertul Filarmo
nicii din Cluj-Napo- 
ca.
Luptăm pentru pa
cea lumii — emisiu
ne de cîntece 
versuri.
Pentru dezarmare 
pace — o nouă,
strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

20,50 Telecinematecâ. 
22,15 Telejurnal.

și

și 
si

nescu Iile, eliberată de ‘ 
Preparația Coroești. Se de
clară nulă.

PIERDUT 
serviciu, pe 
nescu Rada, eliberată de 
Preparația Coroești. Se de
clară nulă. (1 035)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Dră- 
ghici Ileana, eliberată de 
Preparația Coroești. Se de
clară nulă. (1036)

(1 034) 
legitimație de 
numele Mari-
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