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In uliima lună a anului

O nouă cantină

/

Acțiuni deosebite 
pentiu creșterea producției de 
cărbune, îndeosebi cocsificabil

Clipă de destindere 
la ieșirea din șut a mi
nerilor Ion Suciu, Cos- 
tel' Mihalache și Ion 
Munteanu din brigada 
condusă de loan Kacso 
de la sectorul VII de 
Ia mina Lupeni.

LA I.R.I.U.M. Petroșani

'■
sificabil din 
sarcinile de 
perioadă.

® Dintre cele trei întreprinderi miniere producătoare de cărbune eoc. 
vestul bazinu ui. doar două (Bărbiteni si Uricani) și-au îndeplinit 
plan ale lunii noiembrie si angajamentele asumate pentru această

S-a încheiat 
nă în care 
minier Valea 
și-a realizat integr i! 
cinile de plan, 
tea 
niere 
ta, 
dei 
rea 
lit 
lor 
ment. asumate pentru a- 
ceastă lună. Am amintit 
de propriile prebmina- 
rii-angajament deoare
ce conducerile unor între
prinderi miniere, > a de 
exemplu Lonea. Petrila, 
Livezeni sau Aninoasa. 
susțineau că nu-si vor 
realiza sarcinile de plan, 
stabilind și cantitățile cu 
care vor rămîne restan
tă. cantități care au fost 
de altfel depășite, restan
țele înregistrate fiind mult 
mai mari decît cele pre-

o nouă lu- 
Combinatul 
Jiului nu 

sar-
Majorita- 

întreprinderilor mi- 
nu au putut rapor- 

la încheierea perioa- 
amintite, îndeplini- 
planului lunar stabi- 
si nici a proprii- 

prel im inari i-an ga j a-

văzute. Cele mai mari 
nerealizări le-au înregis
trat minerii' dc la Live- 
zeni, care și-ău îndepli
nit sarcinile de plan doar 
în proporțje de 66.8 la

0 MINERI Al VĂII 
JIULUI, țara, industria 
noastră socialistă are 
nevoia cie cărbune, 
mult, bun si ieftin, dar 
mai alos de cărbune 
cocsificabil !

sută. Mai grav însă este 
că nu Si-au onorat preve
derile de plan lunare mi
nerii celei mai mari în
treprinderi produc ât‘ a- 
re d«* cărbune cocsiîica- 
bil In V dea Jiului 
minerii de la I.upeni 

și-au realiza

nile planificate doar în 
proporție de 90.4 la sută, 
înreeistrînd astfel un mi
nus de aproape 17 000 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Spuneam că situația rea
lizărilor la această între
prindere este mai gravă 
decît la celelalte pe de o 
parte pentru că minerii 
Lupeniului trebuie să dea 
tării cărbune cocsificabil 
de care industria noastră 
are atîta nevoie, iar pe 
de altă parte pentru că 
mina Lupeni 
prinderea cu 
bogată zestre 
Valea Jiului, 
mina Lupeni
trat pe parcursul 
trecute 
folosi eficient

este între
mai 
din 
că

cea
tehnică 
pentru 
a demons- 

lunilor
că știe și poate 

complexe-

Indicatori superiori
prevederilor

Un bilanț deosebit de bogat la încheierea prime
lor unsprezece luni ale anului raportează colectivul 
întreprinderii de reparare si întreținere a utilajului 
minier din Petroșani. Astfel, la indicatorul de bază 
al noului mecanism economico-financiar — valoarea 
producției nete — nivelul planificat al perioadei res
pective a fost depășit cu 1 800 000 lei. La productivi
tatea muncii calculată pe seama aceluiași 
s-a obținut o depășire

* muncii.
Deosebit de ridicate 

timente fizice principale
unitate economică a municipiului, 
tchimb pentru utilaje miniere 
depășite cu peste 23 milioane lei. în timp ce planul 

-la armături de mină a fost realizat în proporție de 
106 1 la sută. Prestațiile în activitatea de reparații 
și întreținere a utilajelor mini're au fost, de aseme
nea. onorate integral. înregistrîndu-se un plus în va
loare de peste 2 milioane lei.

indicator
valorică de 1989 lei/om al

sînt plusurile la unele stir
pe care le realizează tânăra 

Astfel. Ia piese de 
prevederile au fost

Bulevardul Victoriei 
din Vulcan format din 
blocuri cu sute de a- 
partăm ?n e oferă condi
ții confortabile familii
lor de mineri și celorlalți 
oameni ’ muncii.

pentru mineri
Minerii de 

beneficia în 
nou obiectiv 
să asigure condiții 
bune de servire a meselor 
calde înaintea intrării 
subteran. Este vorba 
noua cantină a I.M. Petri
la executată de 
nr. 1 din localitate 
I.C.M.M., a cărei i 
s-a efectuat deja, 
noului obiectiv 
depășește patru 
lei, 
aici 
6350 
cele 
nei sînt amplasate 
modej-ne de gătit și servit, 
precum și de depozitare pe 
lungă durată a unor pro
duse care necesită conser
vare.

la Petrila vor 
curînd de un 
social menit 

mai

în 
de

șantierul 
i al 
recepție 

Valoarea 
construit 
milioane 

se asigure 
zilnică a 

porții de mîneare. La 
două nivele ale canti- 

s pății

urmînd să 
prepararea

DEZARMARE

UNIREA

omagiată
în Valea Jiului

• SIMPOZION

„Ecoul Marii 
rindul maselor 
din Valea Jiului'1 
tema simpozionului 
nut ieri de cadre 
ce de la Grupul 
minier și lucrători 
zeului mineritului, 
ostașilor și cadrelor de co
mandă de la compania de 
pompieri militari din 
tro.șani. Simpozionul a 
precedat de vizitarea 
zeului mineritului de 
tre ostași.

Uniri 
populare 

a fost 
susți- 

didacti- 
școlar 

ai Mu- 
în fața

Pe- 
fost 
Mu- 
că-

'Continuare în pag. a 2-a)

La o aniversare

Vocația de a construi

SECURITATE PAC
în Europa, 

în întreaga lume!
Să triumh cauza mimcti pașnice!

• CONCURS PIONIERESC

La casa pionierilor din 
Lupeni se desfășoară, azi 
după-amiază, un concurs 
gen „Cine știe, cî.știgă" a- 
vînd ca temă „Ideea de u- 
nitate națională 
mâni“. în concurs 
pă echipaje -ale 
generale din oraș,
țiunea lor educativ-patrio- 
tică pionierii omagiind is
toricul 
pop rul 
ccmbrie
cea mare, de la care 
împlinesc 63 de ani.

la ro- 
partici- 
școlilor 

prin ac-

act Înfăptuit de 
nostru la 1 De- 

1918 — Unirea 
se

Pentru toți construc
torii, deci și pentru 
din Valea Jiului, 
morările sint mult 
ușor de făcut decît pen
tru oricare alt detașament 
de 
lor 
Iă, 
ce 
în 
dintre 
ale Retezatului, 
lui și Partngului. Munca 
și efortul, mîndria 
bucuria acestor 
minunați 
cație de 
Uzată, o 
confortul 
locuim și plăcerea trăită 
la spectacolele din casele

cei
renie- 

mai

sau cinema- 
municipiului, 

gene- 
învață

muncă : activitatea
se vede, este palpabi- 
se regăsește in tot 
s-a înălțat ptnă acum 
triunghiul mioritic 

semețele virfuri 
Vălcanu-

și 
oameni 

— a căror vo- 
viitor, materia- 
resimț i m prin
caselor in care

de cultură 
tografele 
prin înțelepciunea 
rației tinere care 
in școli și frumusețea pei
sajului citadin al orașe
lor Văii — sînt marcate 
de o trăsătură distinctă : 
înălțarea noului, cărămi
dă peste cărămidă, me
reu mai armonios.

Valea Jiului și Hune
doara — citadele ale in
dustrializării românești 
la începutul erei socia
liste — au impus în ur
mă cu peste trei decenii 
și înnoiri sotiale. .Iu ve
nit și au rămas de a- 
tunri pe aceste meleaguri 
peste 1000 de construc

tori de casc și obiective 
urbanistice. Intre el, nu-

me cu renume : Nicolae 
Sasu, Dumitru Roșu, Lu
dovic Horvath, Cornel Va- 
sian, Tudor Sandu, Otto 
Coreeani, Marin Dragu, 
Ion Căplescu, Romică 
Popa, Nicolae Bîzu, Eli- 
sabeta Furdui. Alexan
dru Buțu, Nicolae 
che. Adalbert Peter, 
mitru Bălan, Petre 
chescu, Ion Sitescu,
mitru Turnă, sute de al
ții care, pe șantiere, zi 
și noapte, la posturi fier
binți, au ridicat schele, 

au judecat situații grele

Ena
Du
Jur
Du

T. CAMPIANU

<• .nuait tn ixiș. a 2-0

Dintotdeauna, neclintit în 
statornicia lui milenară 

pe aceste locuri și în con
cepțiile sale Înțelepte des
pre lume Și pace, poporul 
nostru a iubit cu ardoare 
pacea și și-a consacrat 
preocupările numai și nu
mai muncii pașnice. Ca 
miner la Aninoasa aproa
pe 29 de ani am partici
pat. în marea colectivitate 
socialistă, condusă dc 
partidul comunist, la mi
nunatele prefaceri revolu
ționare și la făurirea pro
priului nostru destin lumi 
nos. Deopotrivă cu 
gul popor, noi, 
ne-am 
curăm 
care 
noastre 
împlinire din opera cons
trucției socialiste. Iată de 
ce minerii, alături de t iți 
oamenii muncii, uniți in
tr-o singură voință, nu 
vom permite ca războiul 
să tulbure munca pașnh î 
a poporului nostru, să pu
nă sub semnul distrugerii

între- 
minerii, 
ne ba
de fie- 
muncii

bucurat și 
din suflet 
izbîndă a 
pașnice, de fiecare

tot ce am clădit atit 
frumos și măreț pe a 
pămînt străbun. De ace“a, 
în numele' cauzei sacre a 
omenirii — munca pa.'. ■ > 
și pacea — aprob .m din 
inimă Apelul F.D.U.S., 
nouă și strălucită inițiati
vă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele ace
luiași țel suprem al ome
nirii — pacea — salut din 
suflet și sprijin cu toată 
ființa mea Apelul pe care 
Marea Adunare Națională: 
l-a adresat popoarelor, par-i 
lament"lor și guvernelor! 
europen x ale Stat ;Ior Unl-i 
te și Canadei. Zvnimat de ! 
sentimente patriotice, a-j 
prob din inimă inițiativa î 
întreprinsă — la propune
rea depntiților — de fo-

legislativ suprem al _ 
prin care președinte-:

rul
țării.

de 
jcst

1

Erou 
miner

Aurel CR’STEA, 
al Muncii Socialiste, 
pensionar. Aninoasa

In paqina a 3-a

MiNA LIVEZEN’
îndeplinirea integrală a prevede i'or 

plan impune
ACȚIUNI FERME, MĂSURI HOT.VJTE
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DEZARMARE—SECURITA TE-PACE I Brigăzile artistice-prezenței 
active în viata colectivelor! 

de muncă j* *

*
*

Pace pe planeta noastră Să triumfe cauza muncii pașnice!
(Urmare din pag. 1)

Mircea BUJORESCU

Vocația de a construi
(Urmare din pag. I)

timp de

Tatiana STÎNEA, 
asistentă medicală

Puțin ? 
aproape

mare 
concurs 

reieșit

pe 
din 

din-

clădind 
treizeci

îmi
in

face 
deo- 
ire- 
ga- 
mo-

sem- 
final 
Hel- 
care 
auzit

în 
su-

Ca 
viață 
reali- 
de a-

ceea ce 
mintea 
pus în 
civilizației.

începe- 
la Ge- 
opririi 

rachete
continentul 

celor

să-și 
con- 
prin 

sistematiza-

fabrici 
ușoare... 

tot 
ur-

de 
or- 
de 

de către sindi-
un

r
Cu rf

*

A

Lonea și E.M. Comănești (Ba- i 
u (Maramureș) ; III ; E.M. Ro-

în Europa, în întreaga lume!

(Urmare din pag. 1)

cel mai 
al acestui 
după cum a 
dezbaterea organiza- 
membrii formațiilor, 

efi-

Acțiunî deosebite

Oamenii muncii de la 
Spitalul municipal din 
Petroșani, alături de între
gul nostru popor, aprobăm 
din suflet, cu toată con
vingerea, vibranta chema
re adresată de F.D.U.S. 
către toți oamenii muncii 
din România pentru a ne 
uni glasurile cu glasurile 
milioanelor de oameni de 
pe Terra pentru a spune 
NU — războiului, NU — 
bombei cu neutroni, NU — 
rachetejor nucleare, de 
orice fel. Dorim să trium
fe pacea între popoare, să 
nu trăim cu teama zilei 
de mîine. Fac parte din 
generația tînără și am sim
țit grija pe care ne-o poar
tă partidul și statul nos
tru. în calitate de mamă 
nu îmi este indiferentă 
soarta celor d >i copii ia 
care le-am dat viață. Do
resc să-mi pot desfășura 
activitatea la spital fără 
gîndul coșmarului pe care 
îl aduce războiul. Ca a- 
sistentă medicală la sec
ția pediatrie, unde 
desfășor activitatea,
cerc, alături de colegele 
mele, de medicii care-și 
desfășoară activitatea aici.

să redăm sănătatea copii
lor, copii care trebuie să 
trăiască în pace, în liniș
te. fără să se gîndească 
că ar putea să dispară o- 
dală cu viața de pe pla
netă. Noi, generați i tînă- 
ră nu am cunoscut oro
rile războiului decît din 
filme și cărți, dar nu do
rim să le trăim. De 
aceea ne unim glasuri
le cu ale milioanelor 
Je oam=ni și ’erem pace 
și eoiabcrac? între popoa
re, să înflorească 
și să triumfe pe 
înalte culmi ale 
ției. Tot 
conceapă 
ca să fie 
mului și

națiunile 
cele mai 
civiliza- 

poate să 
omeneas- 
slujba o- 

nu 
pentru distrugerea lor. Tot 
ce a făcut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ca pacea 
să triumfe pe continentul 
Europa, pe întreaga pla
netă, dovedește vocația de 
pace a poporului român, 
dorința lui de a-și dezvol
ta relațiile de colaborare 
și prietenie cu toate po
poarele lumii.

• și au pus umărul la so- 
î luționarea lor, 
î continuu
• de ani...
; Mult ?
- timp — o 

activă de om. Ca 
zări, imens : 85 000 
partamente, case de cul
tură și 
spitale 
grupuri 
generale 
de clasă, 
invățămîntul 
creșe

cinematografe, 
și dispensare, 

școlare și școli 
cu suie de săli 
lăcașe pentru 

superior, 
și grădinițe, mii 

tocuri în cămine pen- 
ne.familiști, magazi- 
universale și comple- 
comerciale, drumuri.

rețele de alimentare cu 
apă și termice,
ale industriei 
Căci, tot ce e nou, 
ceea ce e realizare 
bană în Valea Jiului 
cartierele Aeroport din 
Petroșani. Coroești în 
Vulcan. Bucura in Uri- 
cani, Braia și Vîscoza in 
Cu peni și 8 Martie 
Petrila, sau atît de 
gestiv numitele „centre 
civice", noi și moderne, 
unele abia urmînd 
definitiveze ultima 
figurație stabilită 
schițele de 
re : din Petroșani, Vul
can și Lupeni — repre
zintă rodul muncii și ab
negației constructorilor.

dovadă 
acestor 

înde- 
lunile 
acest 
plan

Frezorul 
dintre cei 
meseriași < 
mecanic al

Ion Sfinu. unul 
mai 

de la
I IM.

destoinici 
atelierul 
Uricani.

le mecanizate, 
incontestabilă a 
afirmații rămînind 
plinirea ritmică, în 
care au trecut din 
an, a sarcinilor de
și constanța depășirilor. 
O asemenea situație. ca 
cea existentă în luna no
iembrie la această între
prindere minieră, trebuie 
să constituie un prilej de 
analiză fermă, exigentă, 
cu înalt simț de răspun
dere a cauzelor care au 
generat-o și să se ia mă
suri cît mai urgente pen
tru eliminarea lor. Nu ne 
mai desparte decît o lună 
de încheierea primului an 
al actualului cincinal, iar 
colectivele tuturor între-

I 
I
I

I
I

EDILITARA. Constructo
rii șantierului 1 Petroșani 
au predat viitorilor bene
ficiari— oameni ai muncii 
din întreprinderi economi
ce și instituții din muni
cipiu — un nou bloc, 14 C. 
amplasat în zona centrală 
a Petroșaniului, in spatele 
liceului nr. 1. Au fost 
recepționate aici un număr 
de 34 apartamente, in trei 
scări ale blocului.

le României socialiste, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
a fost împuternicit de a 
adresa scrisori conducăto
rilor U.R.S.S. și S.U.A., ce
lorlalți șefi de state 
natare ale Actului 
al Conferinței de la 
sinki, scrisori prin 
țara noastră își face
odată mai mult glasul de 
pace în momentul 
rii tratativelor de 
neva în problema 
amplasării de noi 
nucleare pe
nostru și retragerii 
existente.

Trăind, - alături de toți 
fiii patriei, mândria patri
otică față de aceste stră
lucite inițiative româ
nești de pace, cu larg e- 
cou internațional, îmi ală
tur glasul tuturor acelora 
care spun un NU hoțărît 
războiului, amenințării a- 
tomice I Nu vom admite 
continuarea cursei nebu
nești a înarmărilor și ce
rem din partea tuturor gu
vernelor lumii acțiuni fer
me pentru salvgardarea 
păcii pentru a ne putea 
continua munca pașnică, a 
ne bucura de roadele ei, 
de cuceririle civilizației.

1 DECEMBRIE
Un imn de pace

îndemnul spre Unire coboară din istorii 
și-n împlinirea națiunii e-o zi de început, 
cind anotimpurile patriei, cu drumul cunoscut, 
ne arată sensul vieții sub tricolorul țării.
Un imn de pace, de unitate-n cuget și în faptă 
ne cîntă astăzi inimile tuturor.
Măreață lie ziua cind vechiul ideal 
se implini-ntr-un fapt etern — UNIREA!

Ioan D. BĂLAN

Să fii părtaș la toate ; 
aceste înfăptuiri înseam- ; 
nă să străbați un drum ; 
al cunoașterii, vredniciei 
și dăruirii, posibil de 
străbătut doar în colec
tiv. înseamnă să ții din 
tinerețe și pină la vîrsta 
maturității la o mare iu
bire — iubirea de oa
meni, de țară. Să te stră- 
duiești să fii mereu în 
frunte in slujirea aces
tui ideal, și să te poți 
bucura că ai reușit, iar 
clin reușite să acumulezi 
noi energii pentru înfăp
tuirile viitoare. Cei pes
te 1000 de constructori ai 
Crupului de șantiere din 
Valea Jiului confirmă co
tidian aceste trăsături.

prinderilor miniere
\ alea Jiului care încă nu 
au ridicat realizările me
dii zilnice lunare la ni
velul sarcinilor de plan 
trebuie să dea dovadă de 
mai multă fermitate în 
mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor sta
bilite. Timpul rămas pî- 
nă la bilanțul anual este 
scurt, un motiv în plus 
pentru intensificarea e_ 
forturilor, pentru valori
ficarea superioară a tu
turor rezervelor de care 
unitățile miniere dispun 
pentru realizarea sarci
nilor de plan, pentru pre
gătirea condițiilor nece
sare pr Jirii din mers 
a producției stabilite pen
tru prima parte a anului 
1982.

ACȚIUNE LAUD ABILA. 
La apelul organizației de 
partid de la preparația 
Lupan,. tovarășii A. Mol
dovan. C. Iușan. Ion Lu- 
pea, Marius Moldovan, Ion 
Moldovan si alți prepara
tori. au participat la o ac
țiune de colectare a fie
rului vechi, cu 
a fost încărcat 
de 30 tone. De 
tul anului, la

fost colectate 
fier vechi.

de recepție a animalelor 
din comuna Banița au fost 
predați, zilele trecute, 3 
viței în greutate de 420— 
440 kg si 3 porci cântărind 

peste 100 kg. în
s-a*i predat în acea 

în cadrul contractului 
acest an, peste 1.5 tone 

vie. Marcu Pătroi, 
Marc, Petru

Lupeni. au 
530 tone de

PREDĂRI
TRACT. La

care prilej 
un vagon 
la începu- 
Pieparafia

LA CON- 
baza volantă

fiecare 
total, 
zi. 
pe
carne 
Gheorghe 
Stoica, G 
alți vredr 
comună au fost și de a* 
ceastă dată fruntași în o-

Aspect din cadrul ma
gazinului de produse 
electrice din Petrila (sef 
unitate Maria Dumini
că), una dintre cele mai 
apreciate 
ciale de

unități 
pe raza

coiner- 
orasu-

Faza finală a festivalului 
brigăzilor artistice și gru
purilor satirice din ramura 
minieră a constituit, pe de 
o poite, un prilej de ve
rificare a continuității a- 
cestor formații și, pe de al
tă parte, nivel»! competi
tiv ridicat, uneori chiar o 
apropiere de prof *iona- 
lism. Dar, 
cîștig 
este, 
și din 
tă cu 
implicarea firească, 
cientă a brigăzilor in viața 
colectivelor de muncă de la 
întreprinderile miniere din 
care fac parte. De aceea, 
stimularea acestui gen 
manifestare artistică, 
ganizarea unor astfel 
competiții 
cate este, intr-adevăr, 
act remarcabil.

Faza finală a adus 
scena Casei de cultură 
Petroșani 12 formații, 
tre care 5 din Valea Jiului. 
Din păcate, doar brigada 
artistică de la mina Lonea 
s-a ridicat la un nivel com
petitiv. Am văzut formații 
foarte bine pregătite, cu 
texte oenetrante, presăra
te cu mult umor, obordind 
probleme ale procesului 
de producție, legate de e- 
conomie și risipă, producti
vitate, aprovizionare, biro
crație, indisciplină. O pre-

REZULTATELE CONCURSULUI-FESTIVAL
9 Marele premiu al festivalului — :*upul sati- 

minei Anina (Caraș-Severin) 0 Brigăzi arlis- 
locul I : I.M. 1 
II: IM. Nistru (Maramureș). ___  ____ _
(Gorj). Mențiune — I.M Bărbăteni 0 Giu- 

locul I : I.M. Șuior ; II : E.M. Comă- 
III : I.M. Petrila.

zență remarcabilă in fina
la festivalului, brigada 
,,N-avem probleme." de la 
Lonea, pe un text de Gheor
ghe Negraru a întrunit su
fragiile juriului clasîndu-se 
pe primul loc. Este încă o 
dovadă că la clubul din 
Lonea există o permanentă 
preocupare pentru ca fie
care formație să-și trăiască 
viața prin viața colectivului 
de muncă din care 
parte. O interpretare 
sebită, ținută scenică 
proșabilă, s-a folosit 
gul, scheciul, cupletul, 
nologul, sceneta, dansul, in
tr-un cuvint tot ce-i trebuie 
unei brigăzi aitistice. Din 
același oraș, grupul satiric 
al minei Petrila a venit pre- i 
gătit „peste noapte" (nici ’ 
măcar un acordeonist pen- ) 
tru acompaniament să nu 
se fi găsit in toată Petri- , 
la ?). Deși a fost clasat pe 1 
locul III (indulgent, după / 
părerea noastră) formația 
n-a dat satisfacție, ca de 
altfel și cele din Aninoosa 
și Lupeni.

Dintre oaspeți au evoluat 
bine reprezentanții jude
țelor Gorj, Maramureș și 
Bacău, cu o mențiune spe
cială pentru grupul satiric 
de la Anina căruia i s-a 
decernat Marele premiu al 
festivalului.

ric al 
tice : 
cău) ; 
șiuța 
puri satirice: 
nești ;

ti' v
» ?' ••

De mai bine de trei săp- 
tămîni, la blocul S 63 din 
Vulcan, strada Republicii 
nr. 27, nu mai avem apă 
caldtâ și nici căldură. Ne-am 
dus la punctul termic nr. 
3, care se află la numai 50 
de metri de blocul nostru. 
Supraveghetoarea Szoke 
a ridicat din umeri spu- 
nînd că nu are presiune. 
Cum să aibă presiune apa 
cînd în căminul de lîngă 
scara blocului o conductă 
e spartă de doi ani. Cineva 
— cred că tot de 
E.G.C.L. —, a bătut

Apa caldă, nepăsarea și 
dop de lemn în fisura res
pectivă, dar conducta s-a 
corodat pe alături și apa 
curge continuu. In două 
rinduri au venit și sudori, 
dar în lor să sudeze țeava 
spartă, au legat-o cu sîr- 
mă și folie de plastic și 
au plecat, iar noi conti
nuăm să așteptăm apa cal
dă. Nu o dată am văzut 
instalatorii de la E.G.C.L. 
jucind cărți și table la 
punctul termic, la căldură, 
ca să treacă șutul. Cine-i 
urmărește ? Cum își fac

un.„ dop
datoria ? Sint pensionar și 
nu sint dispus să plătesc 
apă caldă pe 
nu o primesc.
este cunoscută 
tele asociației 
tovarășul Tismănaru, 
și el saltă din umeri 
neputință. Trebuie 
ral să ni se i. L.
țiile optime de locuit și in 
primul rînd apă caldă, si 
căldu ră.

timpul < ind
Problema 

de președin- 
de locatari, 

dar
a

- neapă- 
asigure > ondi-

la 
un

Tudor I’ETRIȘOR.
blocul S 63 Vulcan

nararea contractelor 
iate cu ștatul.

în< lie -

a 
la 
se

CONCURS DE 
Continuînd tradiția. 
Preparatorul Lupeni 
nizează o noua ed 
Cupei „30 Decembrii 
șah. Con ursul, cari 
desfășoară în perioada I
25 decembrie, permite par
ticiparea șahiștilor legiti
mați și neligitimați. înscri
erile se fac la Casa pen
sionarilor din Lupeni.

ALO. CLUBUL LONEA? 
La apel nu va răspunde

nimeni. De ce? Pentru 
simplul motiv că clubul 
sindicalelor din Lonea 
este probabil singura insti
tuție de acest fel din tară 
care nu are telefon. Nenu
măratele adrese și rugă
minți, adresate de ani de 
zile de conducerea clubu- 

n-au rezolvat nimic.
se poate vorbi la te- 

i cu clubul Lonea ?

preocupă de buna aprovi
zionare cu mărfuri speci
fice pentru a face față ce
rințelor. Să vizităm, 
cu încredere 
de profil 
nostru.

deci,
magazinele

ale comerțului I
lui i
Cind 
lefon

DE 
flăm în 
Unitățile

DOUA ZILE ne 
„Luna cadourilor", 

comerciale se

Rubrică
C ÂMPIANU

realizată <le
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îndeplinirea integrală a prevederilor de plan impune

ACȚIUNI FERME, MASURI HOTARITE
pentru realizarea tuturor indicatorilor

1 _ 
î 
I 
ț 
ț 
ț
ț

r
* 
*
*

ț
*

mi-

la pregătiri

n abatajul 
6604, panoul 
crează acum

sînt conștienți că 
cu vorbe nu se

spu
se ful

multe 
reușesc 
sarcini- 
în luna

18. numai 7 
planul. în 

15, in luna 
10 din 19.

Dar...

25 la

Rezultate
notabile

lu-
au

Formații cu succese deosebite
Despre c 

torului 
mina 

mai 
mineri 
nevoie, 
munca 
te am 
șeful sectorului, ing. Da
ne Ignat. Treaba merge, 
în continuare, bine. Au 
avut loc cîteva schim
bări la nivelul brigăzi
lor, cea a lui Dumitru 
Perju a fost preluată de 
Mircea Valache, iar Per
ju a trecut la conduce
rea brigăzii lui Scră
deanu.

O „radiografie“ a reali
zărilor de la acest sector 
este la fel de „frumoa
să" lună de lună. Plus 
1125 mc și 98 ml supli
mentari au realizat oa
menii conduși de Mircea 
Valache la lucrările de 
pregătiri. Mihai Sămian,

------- oamenii sec-
i III de la 

mina Livezeni am 
scris. Un sector cu 

harnici, săritori la 
demni, mândri de 
lor. Zilele trecu- 
stat de vorbă cu

Petru hlarcu, Aurel Leu
că, Vicol Busurcă, sint 
doar cîțiva dintre cei ca
re au contribuit la depă
șirea sarcinilor cu 
sută.

I frontal
5, lu- 
briga- 

da condusă de Dumitru 
Perju. Organizarea fără 
reproș a procesului de 
producție, aprovizionarea 
ritmică a locurilor de 
muncă cu cele necesare, 
spiritul de abnegație și 
armonia care domnesc in 
acest colectiv sint atri
butele care au contribuit 
la realizarea unor rezul
tate de valoare: 0500 tone 
de cărbune peste sarcini, 
în condițiile depășirii 
productivității muncii cu 
1500 kg / post nu sint re
zultate la îndemina tu
turor brigăzilor. „Despre 
munca acestor oameni

cuvintele pot spune puți
ne lucruri. Tona de căr
bune peste plan, cifra, 

semnul plus dinaintea pro
ducției zilnice, asta spu
ne tot despre ei. Asta îi 
caracterizează și minerii 
noștri 
numai cu vorbe 
scoate cărbune", ne 
nea mai deunăzi 
sectorului.

f*- i, intr-adevăr, 
nerii Gheorghe Cio- 

chină, Mihai Bucer- 
schi, Sigismund Dane, Szo- 
losi Pali, Ion Aruștei, 
combainerii Mircea /lin
ca, Gheorghe Pariszek, 
Ion Lăcătușu, Gheorghe 
Matula, electricianul Mi
hai Bordeuș și alții, de 
fapt toți oamenii secto
rului, țin să-și păstreze 
locul de frunte pe care-l 
ocupă in întrecerea so
cialistă care se desiă- 
soară la mina Livezeni.

... sînt încă 
brigăzi care nu 
să-si realizeze 
le. Prin sondaj 
martie din 
și-au făcut 
iunie 7 din 
septembrie 
Realizarea sarcinilor pe 
brigăzi oscilează între 
39 la sută (in martie) și 
75 la sută (în ianuarie).

De asemenea, produc- 
tivitățile realizate pe 
brigăzi nu se ridică la 
nivelul cerințelor. Doar 
patru brigăzi si-au rea
lizat si depășit produc- 
tivitățile planificate 
(Costea, Secrieru, Perju 
și Scrădeanu), celelalte 
înregistrînd la acest in
dicator minusuri între 
0,2 tone/post și 
tone / post.

■Ș

f

I

j■
i

j

I
î

Deschiderea noilor a- 
bataje, punerea in func
țiune a marilor capacități 
de producție este condi
ționată, în mare măsu
ră, de executarea 
termen a lucrărilor 
pregătiri. Cu toate 
utățile pe care le întim- 
pină mina, din cauza e- 
fectivului redus (minus 
376). minerii care 
crează la pregătiri 
reușit să-si îndeplineas 
că și chiar să depăseas 
că substantial 
de plan pe < 
avut în cele 
ale anului. Ei 
zat planul in 
de peste 150 ia < 
ținînd 1015 ml 
prevederi.
care a realizat supli
mentar 417 ml se află 
pe primul loc. urmat de 
sectorul III cu 348 mi 
si respectiv, sectorul I 
cu 250 ml. Printre bri
găzile care au obtinut 
rezultate notabile se a- 
flă cele conduse dc .Io
nică Secrieru. Constan
tin Căpriță, de la sec
torul TI. si cea condusă 
de Mircea Valache de 
la sectorul III.

Aceștia împreună cu 
ortacii lor, printr-o mai 
bună organizare a locu
lui de muncă, prin creș
terea productivității au 
reușit să realizeze pla
nul anual cu peste o 
lună înainte de termen.

sarcinile 
are le-au 

11 luni 
au reali- 
proportie 
sută. >b- 

1 peste 
Sectorul TI, 

realizat

Deschizătorii de drumuri
subterane

Brigadierul Mircea 
Secrieru de la sectorul 
V investiții împreună 
cu ortacii George Dumi
triu. Arpad Szabo și 
Gheorghe Ilanciu.

Sectorul de investiții. Un 
sector cheie al întregii ac
tivități economice. De ac
tivitatea acestui colectiv 
depinde realizarea în bu
ne condiții a programului 
de perspectivă privind 
dezvoltarea minei. Rezulta
tele vorbesc de la sine. iJe 
11 luni, plus 310 ml și 
+2393 mc, adică procen
te de realizare 127,5 la su
tă, respectiv 112.8 la sută.

Mircea Secrieru. un bri
gadier cunoscut in toată 
Valea Jiului, are o depă
șire a sarcinilor cu 957 
mc prin realizarea unor 
produc tivitâți mai mari cu 
21 la sută (planificat 1.97 
mc/post, realizat 2.36 

mc /post. Oamenii conduși de

a

brigadier din- 
amintim pe llie 
luliu Cioloca, 
Gliga, Gabriel

George Dumitriu 
să sârbă- 

„revelionul' pla-

apreciatul 
tre care îi 
Manole, 
Constantin 
Tontea,
și alții promit 
torească 
nului anual mult mai de
vreme.

Și brigada lui Costa' lie 
Poroșniuc raportează 
zultate apreciabile : 
670 mc în 
sirii productivității 
la sută, 
sențială la 
tor succese 
nerii 
eolae
Biro,
multi

re
plug 

ondițiile depă- 
cu 15 

O contribuție e- 
obținerea ac es- 
au avut-o mi- 

Vasile Degeratu, Ni- 
Szabo, Alexandru 
Andrei Laszlo și 
alții.

O problemă veche, mereu actuală
Este inutil să abordăm efectele unei 

nemotivate — pentru întreprindere, pen
tru familia celui care o face. Este însă 
necesar să aducem in actualitate această 
problemă veche și mereu nouă : nemo
tivatele. La mina Livezeni se înregis
trează peste 8000 de absențe nemotivate, 

care alăturate la cele peste 15 000 zile 
concedii medicale, 3000 învoiri. 900 zile 
obligații conduc la calcule îngrijoi ătoa-

re. De pildă, luind în considerare pro
ductivitatea medie in ărbllne pe 

prindere, dacă nu s-ar fi „comis" 
peste 8000 de absențe nemotivate. 
Livezeni extrăgea o producție de 
tone. Cifră estimativă. Această cantitate 

a fost așteptată de termocentrale, iar su
mele pe care „nemotivații" le-au pier
dut din buzunarul propriu erau așteptate 
de familiile lor. Cum era mai bine ?

intre
cele 
mina

38 4(lt>

Pagină realizată <le 
Gh, BOȚEA si 
M. BUJORESCU

Eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea calității

» ș
La I.M. Livezeni, procentul 

de cenușă admis este de 
43,5 la sută, iar cel de umi
ditate de 9. Realizarea in 
luna ianuarie a unui procent 
de 56,6 la sută la cenușă a 
pus pe gînduri conducerea 
minei, care a trecut urgent 
la măsuri operative pentru 
reducerea lui. Una dintre 
măsurile aplicate este alege
rea sterilului in abatajele cu 
susținere individuală. Sterilul 
din lucrările miniere nu se 
mai evacuează pe fluxul de 
benzi, ci se încarcă in va- 
gonete. A fost intensificat 
claubajul în separație corn- 
pletindu-se cele 
fiecare schimb 
putui anului au 
19 370 tone de 
aceste măsuri 
au făcut să scadă procentul 
de cenușă astfel incit in lu
na octombrie a ajuns la 
44,1 la sută (doar cu 0,06 
puncte mai mare decit cel 
planificat). > Deci se poate I 

Concomitent cu preocupa
rea pentiu reducerea cenu
șii s-au luat măsuri de re
ducere a umidității, s-a tre
cut la captarea infiltrațiilor 
de apă ; s-au montat con
ducte colectoare a acestor 
ape la toate orizonturile ; a 
fost terminată captarea a- 
pei la puțul est. Procentul 
de umiditate a ajuns astfel 
la 8,9 la sută.

Datorită procentului mare 
de cenușă realizat in prima

4 posturi pe 
(de la înce- 
fost alese 
steril). Toate 

întreprinse,

parte a anului, mina a pier
dut, prin penalizări, cărbune 
in valoare de 8 718 000 lei.

Ce vor întreprinde minerii 
de la Livezeni pentru ca in 
anul viitor să nu se mai 
„beneficieze" de aceste pe
nalizări ? Inginerul șef Cons
tantin lonescu ne declara : 
„Datorită presiunilor exce
sive sînt necesare lucrări de 
reprofilare a unor galerii, și 
nivelări de 
abatajelor, 
din aceste 
vacuat pe 
deoarece nu mai sint 
de vagonete. Cu toate aceste 
greutăți am convingerea 
procentul de cenușă ii 
menține la acest 
scăzut, 
vom 
nici o 
rilului 
le de 
benzi ; 
gerea 
tajele 
duală 
continuare claubajul în sepa
rație".

Rezerve pentru 
țirea calității și 
umidității cărbunelui 
deci la mina Livezeni, 
depinde de modul in 
colectivul acestei întreprin
deri miniere va ști să le va
lorifice în timpul scurt care 
a mai rămas din acest an, 
cit și pentru anii viitori.

vetre in zona 
sterilul provenit 
lucrări trebuie e- 
fluxul de benzi 

linii

că 
vom 
nivel

nu 
sub 
ste-

la 
deoarece 

mai admite 
formă extragerea 
provenit de la lucrări- 
pregătiri pe fluxul de 

; vom intensifica ale- 
șistului vizibil in oba- 
cu susținere indivi- 
și vom intensifica în

imbunătâ- 
reducerea 

există 
totul 
care

Dotarea tehnică — folosită mai mult și mai 
eficient

+ întreprinderea dispune de mașini, utilaje si 
instalații de lucru in valoare de 985 milioane lei 
O în anul 1981 valoarea dotărilor a fost de 140 mi
lioane lei și este reprezentată de două complexe, 3 
combine, un turbocompresor. stilpi hidraulici și 
grinzi metalice ♦ Numai pentru complexul de susți
nere SMA-2 de la sectorul Ill s-a plătit pentru pe
rioada cît nu a funcționat (ianuarie — martie 1981) 
un amortisment în valoare de 1760 812 lei Din 
cele 20 combine din dotare, au funcționat doar 8, 
pentru celelalte plătindu-se. pe 9 luni, amortismen
te de 659 260 lei Din 12 mașini de încărcat func
ționează doar 3. r

Revenind la combine, sint evidente pierde
rile ce se înregistrează prin neutiUzarea lor, ținînd 
cont că producția medie zilnică a unei combine este 
de 463 tone, iar la avansări 0,54 ml/zi (abataj) și 
2,7 ml/zi la combinele de înaintare.

Creșterea gradului de cunoaștere 
o necesitate a producției

a zăcămîntului, | 
viitoare

Realizarea lucrărilor geo
logice, încadrarea in indi
cele de normalitate asi
gură continuitatea exploa
tării cărbunelui. Care este 
situația acestor lucrări geo
logice aflăm de la topo- 
graful șef al minei Livezeni, 
ing. Dumitru Gogoloșu.

- V-ați realizat planul 
la lucrările geologice mi
niere și foraje ?
— Am avut stabilit, prin 

preliminar, pentru acest an 
40 ml de astfel de lucrări 
din care am realizat 30, iar 
in luna care urmează vom 
realiza și diferența.

- Aveați de realizat și
lucrări geologice. Care 
este situația realizărilor? 
— La acest capitol situa

ția este mai dificilă. Ne am 
realizat prevederile de
plan numai in proporție de 
40,9 la sută.

- De ce numai atft ?
— Din cauza lipsei de e- 

fective, lucrările nu au 
putut fi plasate. Efectivul, 
și așa redus, pe care il a- 
vein a tiebuit să-l folosim 
la punerea in funcțiune a 
noilor abataje.

- Și aceste lucrări ?
- Im luna decembrie va 

•fi atacată doar una din a-
ceste lucrări, iar celelalte in 
cursul lunii ionuarie, 1982.

- Vă încadrați in indi
cele de normalitate pla
nificat ?
- Gradul de asigurare 

stabilit pentru mina Live- 
zeni, la rezerve deschise 
este de 3,2 ani, iar la re
zerve pregătite de 15.4 luni. 
Și avem rezerve deschise 
care depășesc aceste ter
mene. Cu alte cuvinte prin 
activitatea desfășurată pină 
acum in domeniul investiți-

iloc cit și al lucrărilor de 
pregătire putem asigura 
continuitatea procesului de 
producție. Am asigurat 
za necesară realizării 
tegrale a prevederilor 
plan pentru anul 1982. 
pet, aceasta din punct 
vedere al asigurării 
vei pregătite.

Sigur, trebuie să aer o* 
rientăm și șă ne intensify 
cam preocupările 
realizaiea integrală 
sarcinilor stabilite 
lucrările geologice, 
atît de necesare 
creșterea gradului 

noaștere a zăcămîntuluf,' 
pentru orientarea judicioa
să a lucrărilor miniere de 
exploatare eficientă a cîm- 
pului minier.

»------------------------------ . -----------—

bci- 
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de
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Țările lumii urmăresc cu atenție și comentează 
pe larg noua inițiativa de pace a președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Mijloacele de informare 

în masă din țări ale lumii 
situate pe toate continen
tele continuă să urmăreas
că cu atenție și să comen
teze pe larg propunerile 
si inițiativele României, 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, vizînd oprirea 
cursei înarmărilor, înfăptu
irea dezarmării si consolida
rea păcii. De asemenea, ra
dioul televiziunea și ure- 
sa scrisă din numeroase 
țâri informează despre 
marile acțiuni populare în 
favoarea păcii și dezar
mării organizate în țara 
noastră.

SOFIA 1 (Agerpres). — 
Ziarul bulgar „llabotnices- 
ko Delo" relatează că Ma
rea Adunare Națională a 
adresat un apel către par
lamentele, guvernele și 
popoarele țărilor europene, 
S.U.A. și Canadei de a fa
ce totul pentru a nu ad
mite instalarea de noi ra
chete cu rază medie de 
acțiune în Europa.

La rîndul său. ziarul 
„Zemedelsko Znanie" in
formează că „Marea Adu
nare Națională a împuter
nicit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
să adreseze un apel pre
ședinților Leonid Brejnev 
și Ronald Reagan să facă 
tot ceea ce depinde de ei 
pentru a se pune capăt 
instalării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune 
în Europa1.

ATENA 1 (Agerpres). — 
Posturile naționale de ra
dio și televiziune elene au 
continuat să relateze în 
ultimele zile despre pozi
țiile exprimate de pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu nivelul pericu
los atins de cursa înar
mărilor. încordarea din 
viața internațională și 
primejdiile care amenință 
omenirea. Astfel, sîmbătă. 
la începutul comentariilor 
politice la care fiecare e- 
diție a emisiunilor de 
știri, s-a informat despre 
apelul adresat de șeful sta
tului român președintelui 
S.U.A.. Ronald Reagan, 
precum și președintelui 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.Ș.S., Leonid 
Brejnev, referitor la ne
cesitatea eliminării din Eu
ropa a tuturor rachetelor 
nucleare.

De asemenea, presa cen
trală elenă s-a referit pe 
larg la poziția militantă a 
președintelui român în 
probleme vitale pentru 
soarta omenirii.

☆
VIENA 1 (Agerpres). — 

Compania de radio și tele
viziunii „ORF‘, din Au
stria, a difuzat, în emisiu
nile sale, ample relatări 
despre noua inițiativă de 
pace a țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Radio Viena a transmis, 
de asemenea, o informație

privind interviul acordat 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu Societății națio
nale franceze de televiziu
ne „Tele-France I", subli
niind pasajul în care se 
remarcă faptul că „o pre
zență a statelor europene 
la aceste tratative ar a- 
vea o influență pozitivă, 
ar ajuta la desfășurarea 
cu rezultate bune a trata
tivelor și âr constitui un 
factor pozitiv pentru Eu
ropa. deoarece — pînă la 
urmă — problemele Euro
pei nu se pot rezolva fără 
statele din Europa".

☆
BRUXELLES 1 (Ager

pres). — ..Impresionanta 
poziție a României — își 
intitulează ziarul belgian 
„La Cite“ amplul articol 
în care informează că zeci 
de mii de tineri au ma
nifestat la București îm
potriva rachetelor nucle
are din Europa. Se amin
tește că România a efec
tuat trei reduceri succe
sive ale bugetului său mi
litar. în scopul de a con
sacra sumele astfel econo
misite creșterii nivelului 
de trai al populației.

Fără îndoială nu este o 
întîmplare — scrie „La 
Cite" — faptul că, într-un 
recent interviu acordat 
săptămînalului vest-ger- 
man ,.Die Zeit", președin
tele Nicolae Ceaușescu de
clara : „Trebuie să facem

totul pentru a împiedica 
amplasarea de noi rachete 
americane în Europa și, 
totodată, să se ajungă la 
retragerea rachetelor so
vietice..,".

•Cr
HELSINKI 1 

— Ziarele 
ze „Ilelsingin 
„Uusi Suomi"

(Agerpres). 
finlande- 

Sanomat", 
și ,.Kansan

Uutiset" au publicat ex
trase din interviurile acor
date recent de președinte
le Nicolae Ceaușescu tele
viziunii olandeze.

★
AMMAN 1 (Agerpres). — 

în cadrul emisiunilor de 
actualități politice în lim
bile arabă, ebraică, fran
ceză și engleză televiziu
nea iordaniană a transmis 
secvențe ample din recen
tele interviuri acordate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
MADRID 1 (Agerpres). — 

Cu puțin înainte de a în
cepe negocierile sovieto- 
americane de la Geneva, 
arată agenția spaniolă 
EFE, președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. a 
adresat un apel președin
telui S.U.A., Ronald R°a- 
gan. și șefului statului so
vietic. Leonid Brejnev, ca 
și celorlalți semnatari ai 
Actului final de la Hel
sinki să pună capăt am
plasării de noi arme cu 
rază medi.e de acțiune în 
Europa, să retragă ra
chetele existente și să ere 
eze „o Europă fără arme 
nucleare".

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Logodnica ; Re
publica : Poarta de aur a 
incașilor ; Unirea ■_ Scite 
din Imereția.

PETRILA : Duelul.
LONE.'V Probleme per

sonale.
ANINOASA: Un șerif 

extraterestru,
VULCAN — Luceafă

rul : împușcături la poli
ția secretă ; Muncitoresc: 
Scurt popas.

LUPENI — Cultural : 
Circuit închis: Muncito
resc : Ani tumultuosi.

URICANI : Un șerif
extraterestru.

TV

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoex- 

pres.
17,15 Mult e dulce și

frumoasă limba ce-o 
vorbim...

17.40 Cu oamenii pentru 
oameni. Emisiune 
consacrată activită

ții organizațiilor de
mocrației și unității 
socialiste.

18,05 Actualitatea muzi
cală. A XlV-a edi
ție a Festivalului de 
romanțe „Crizante
ma de aur".

18.25 Revista Cîntării 
României.

18,50.1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19.40 Ancheta TV : „Timp 

furat".
20,20 Telecinemateca.
21,35 Pentru dezarmare 

și pace — o nouă 
și strălucită iniția
tivă a tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, 
a României socia
liste.

21,50 Mugurel de cîntec 
românesc.

22,05 Telejurnal.
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Mica publicitate

Popoarele lumii 
dezarmare — pace —

vor
libertate

PE SCURT

BONN 1 (Agerpres). — 
Lideri ai partidelor poli
tice reprezentate în Bun- 
destagul vest-german au 
salutat începerea tratati
velor sovieto-americane de 
la Geneva consacrate li
mitării armamentelor nu
cleare în Europa, apreciin- 
du-le drept o șansă isto
rică — relevă agenția 
DPA. Ministrul afacerilor 
extei rie. 
Genscher. 
Partidului 
a subliniat 
„constituie 
ței", care 
un impuls

Hans-Dietrich 
președintele 

Liber-Democrat, 
că această dată 
o zi a speran- 
trebuie să dea 
în direcția di-

minuării spiralei înarmă
rilor.

Expertul 
dezarmării

" Bahr, s-a 
tru „un acord corect", 
re să nu excludă nici 
tip de armament.

GENEVA 1 (Agerpres). 
— La chemarea Mișcării 
femeilor pentru pace din 
Elveția, circa 3000 de per
soane au manifestat, luni 
seara, la Geneva, cerînd 
dezarmarea atomică uni
versală — informează a- 
genția France Presse. De
monstrația a fost organi
zată cu prilejul începerii,

în problemele 
al P.S.D., Egon 
pronunțat oen- 

ca- 
un

în acest oraș, a tratative
lor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
consacrate limitării arma
mentelor nucleare în Eu
ropa.

Manifestația s-a înche
iat cu citirea unui mesaj 
adresat delegațiilor sovieti
că și americană la tratati
ve,
nunță pentru 
armelor nucii 
totodată, inch 

în cel
posibil care să 
popoarelor din 

și din întreagă 
privească cu

CVARTETUL „Prbmu- 
zica", de la Filarmonica 
de Stat din București, a 
obținut premiul II cu pri
lejul participării Ia ediția 
din acest an a Concursului 
internațional de vioară și 
cvartete de coarde „Valen
tino Bucchi".

Aurelia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1212)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bun- 
duc Maria, eliberată de 
Fabrica de pîine Petroșani. 
O declar nulă. (1213)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Vasile, eliberată de E.G.C.L. 
Lupeni. O declar nulă. 
(1214)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Dră
guț Romeo, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1215)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Câlinoiu 
Cristian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul.(1216)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bușilă 
Adrian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1217)

PIERDUT legitimație de 
cămin pe numele Pasca 
Vasile, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1218)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turcu 
Dănuț, eliberată de I.M. 
Aninoasa'. O declar nulă. 
(1198)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lăcă
tuș Ștefan, eliberată de 
l.M. Bărbătcni. O declar 
nulă. (1199)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Resiga 
Romulus, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brin- 
zeu Victor, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O d - Iar 
nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nova- 
covici Ioan, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mo
rarii Iulian, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Danciu 
Emil, eliberată de l.P.E.G. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1211)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Topor

ASTRONAUȚII ameri
cani Jack Lousma și Char
les Fullerton. ambii în 
vîrstă de 45 ani, au fost 
desemnați oficial membri 
ai echipajului care va pi
lota naveta spațială ame
ricană „Columbia" în cel 
de-al treilea zbor orbital 
experimental, 
să aibă loc

Documentul se pro- 
eliminarea 
■e, cerînd, 
jrea „unui 
îai scurt 

per- 
Eu- 

lume
încredere

acord 
timp 
mită 
ropa 
să
viitorul".

■ programat 
la mijlocul 

lunii martie a anului viitor.

Fotbal, divizia C POPICE, DIVIZIA A

Jet eficient in poiiila terenului greu
MINERUL ANINOASA 

— VICTORIA CAL AN 
1—0 (1—0). însetați de 
dorința victoriei, jucătorii 
echipai gazdă, încă de la
începutul partiuei au ata
cat periculos. La o astfel 
de acțiune pătrunderea lui 
Almășan nu poate fi opri
tă decît prin fault. Lovi
tura de la 11 m este exe
cutată de Dobrescu. dar 
pe lîn.fă poartă. Această 
ratare îndirjește si mai 
mult umnrezecele dm A- 
nimasa. care inițiază în 
continuare faze de adevă
rat spectacol fotbalistic. 
Superioritatea echipei an
trenate de Gheorahe Coa
ma se concretizează în 
min 30, cînd Vaslan prin- 
tr-o execuție tehnică deo
sebită trimite în gol. în 
repiîzi secundă întreaga 
Șarm,.'.ie gazdă evoluează

bine realizînd o circulație 
rapidă a mingii prin schim
bări de locuri și dema
rări multiple mărind per
manent viteza de joc. sur- 
prinzînd deseori defensiva 
oaspeților, dar nu și pe 
portarul Alexoi. care s-a 
opus înscrierii de noi go
luri. Formația gazdă obți
ne meritat cele două punc
te. care adăugate la cele
lalte o situează în primele 
zece formații ale seriei. în 
aceasta ultimă întrecere 
spectatorii au asistat la un 
loc de calitate, de-a lun
gul celor 90 de minute, 
fotbalul practicat a fost si 
efk ient rrin faptul că Dos- 
za. Vasian. Almășan (min.
75 Sătmăreanu) și Lixan- 
dru au jucat ofensiv. Stet, 
Dobrescu, Pocșan, Dumi 
traș și Băuga s-au apărat

organizat, iar linia de le
gătură Bălosu. Faur, (Tu
dor. min. 25) și-a rezolvat 
cu succes sarcinile. Am re
marcat și pe acest parcurs 
comportarea foarte bună a 
juniorului Mihai Stet, care 
de la o etapă la alta de
vine tot mai convingător, 
demonstrînd că există ju
niori în Vale, totul depin
de însă de atenția care li 
se acordă. Slab arbitrajul 
prestat de brigada din Tg. 
Jiu. Constantin Drulă, la 
centru, ajutat de Titus Ca- 
rigoiu și Mareei Stere.

La juniori echipa antre
nată de inimosul Octavian 
Danciu a cîștigat cu 3—0.

Teo ANINOSEANU

JIUL PETRILA — OLIM
PIA REȘIȚA: 5124—4991 pd.

După înfrîngerea prece
dentă la Odorhei, echipa 
din Petrila a susținut 
pe arena proprie jocul 
de campionat cu Olimpia 
din Reșița, pe care a în
trecut-o la o diferență de 
133 pd.

Ținînd seama că la a- 
ceastă întîlnire, pe trei 
din patru piste, ridicarea 
popicelor a fost asigurată 
de componenții echipei 
gazdă, victoria echipei lo
cale apare mult mai va
loroasă. Oricum insă, con
ducerea Asociației sporti
ve Jiul Petrila trebuie să 
caute cit mai urgent să re
zolve această stare de ne- 
admis.

Iată fișa tehnică a echi
pei locale : V. Pișcoi, 883 
pd, C. Dobrică, 879 pd, 
V. Miclea, 870 pd, N. Pă
sărică. 832 pd, I. Scorțea, 
848 pd, I. Zaharia + M. 
Ernest, 812 pd.

S. BALOI

Pedepse pe măsura gravității 
deosebite a unor fapte 

împotriva avutului obștesc 
și a vieții

Tribunalul municipal 
București a condamnat la 
pedeapsa cu moartea pe 
Ștefănescu Gheorghe pen
tru săvîrșirea infracțiunii 
de delapidare cu consecin
țe deosebit de grave.

Condamnatul, gestionar 
la un depozit de vinuri 
din București, prin fals, 
uz de fals și alte mijloa
ce frauduloase și-a însușit 
suma de 3 715 497 Iei. 
Totodată, împreună cu 
alți infractori, condamnați 
la diferite pede-se cu în
chisoare. a mai adus avu
tului obștesc o pagubă de 
peste 13 000 000 lei.

în realizarea faptelor 
prin care s-au adus mari 
prejudicii avutului obștesc, 
condamnatul a acționat 
timp îndelungat și prin 
înșelăciune, trafic de in
fluentă și corupție. De a- 
semenea. a falsificat mari 
cantități' de băuturi alcoo
lice, pe care le-a vîndut

la prețuri mult superioare 
față de cele legal stabilite.

Ca urmare a săvârșirii 
acestor fapte, Ștefănescu 
Gheorghe a acumulat imo
bile, sume de bani, biju
terii și alte bunuri în va
loare totală de 8 742 000 lei

llotărîrea de condamnare 
a fost confirmată de Tribu
nalul Suprem, iar cererea 
de comutare a pedepsei cu 
moartea a fost respinsă.

Pentru săvîrșirea cu 
cruzime a infracțiunii de 
omor deosebit de grav, au 
fost condamnați la pedeap
sa cu moartea. Gheorghlță 
Gheor ’he, de Tribunalul 
județean Bacău și Nicu 
Badea de Tribunalul ju
dețean Olt.

Hotărîrile de condamna
re au fost confirmate de 
Tribunalul Suprem. iar 
cererile acestora de comu
tare a pedepsei cu moar
tea au fost respinse.
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