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La invitația tovarășului Nicolae 
tar general al Partidului Comunist Român, 
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R S.S., efec
tuează o vizită oficială de prietenie în România, 
în zilele de 2—3 decembrie.

Ceaușescu, set re-
președin-

MAI MULT CĂRBUNE
COCSIFlCABlL PENTRU

ECONOMIA NAȚIONALA !
Tet mai multe colective miniere acționează cu răspundere sporită, 

cu energie, prin fapte d^mne de muncă chemă, ii secretarului general 
a! partidului, tovarășul NICOLAE 
C.C. al P.C.??.

CEAUȘESCU, la recenta plenară a

Străluci iele inițiative de pace 
ale României socialiste, 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

Vibrantă adeziune a oamenilor 
muncii din Valea
In numele dreptului

Ieri, o brigadă de reporteri ai ziarului 
au adresat cadrelor de conducere din

unii” ți le producătoare de cărbune cocsi- 
ficabil următoarele întrebări :

1. Ce mssur< î treprindeti oenVu a îr.che a cu 
succes luna decembrie si anul 1931 ?

2 Cum acț cnează orge nizații e de partid pentru 
îndeplinirea sarcinilcr economice ?

3. Ce forme și metcde folosiți pentru întărirea 
disciplinei în pr oducție ?

Gura nesățioasă a înar
mării a devenit mai avi
dă după alte miliarde • de 
dolari. Rachetele purtă
toare de cea mai neiertă
toare încărcătură nuclea- . 
ră amenință Europa greu 
lovită de două războaie ni
micitoare ale căror răni 
nu s-au vindecat încă. Lu
mea de astăzi este străbă
tută de flagelul foametei 
și a bolilor. -Sînt încă țări 
sărace și țări bogate a că
ror prăpastie se adîncește 
mereu.

în aceste condiții, 
soarta umanității se 
într-o grea cumpănă, 
o simplă apăsare pe
ton poate să determine o 
catastrofă cu consecințe im
previzibile, se cere, mai 
mult ca oricînd, logică și 
rațiune.

cînd 
află 
cînd 
bu-

Iată motivul pentru ca
re consider inițiativele de 
pace ale secretarului gene, 
ral al partidului 
tovarășul N i 
Ceaușescu, de o 
tate excepțională 
soarta umanității. Cu mîn- 
drie patriotică am luat 
cunoștință de Apelul Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, adresat parlamente
lor, guvernelor și popoa
relor țărilor europene, ale 
Statelor LTnite ale Ameri- 
cii și Canadei. în acest do
cument se regăsește voin- 

întregului

nostru, 
c o 1 a e 
însemnă- 

pentru

ța unanimă a

țiului
la viatăs

în 
ai

nostru popor pentru liniș
tea fiecărei familii de pe 
pămînt.

Protestez împotriva cursei 
nebunești a înarmării 
numele celor 4 copii
mei aflați pe băncile șco
lii, in numele minerilor de 
la Paroșeni, în numele 
a tot ce s-a construit spre 
binele tuturor oamenilor 
muncii. Pacea, securita
tea și colaborarea sînt im. 
perative ale epocii noas
tre și trebuie apărate cu 
toată ființa noastră acum, 
cînd încă nu este prea tîr- 
ziu.

șef
Vasile CERCE IA. 

brigadă, mina Paroșeni

in pagina a lll-a, răspund ca ke din conducerile minelor 
Lupeni, Bărbăteni si Uricani

Printre brigăzile de pregătire din 
dusă de Francisc Kovacs de la I.M. Petrila,

Valea Jiului un merituos loc de frunte îl ocupfl 
care a realizat planul anual in doar 11 luni dinii in plus 190 ml.

Pentru sănătatea oamenilor, 
pentru progres și civilizație

Y
Cu planul anual

îndeplinit
Colectivul harnic, cu prestigiu în introducerea 

mecanizării complexe, minerii de la Paroșeni au săr
bătorit in ziua de 1 decembrie un dublu eveniment; 
mina a obținut în luna noiembrie cea mai mare pro
ducție de cărbune extrasă în acest an.peste prevede
rile planului, — 4187 tone; sectorul IV investiții a 
raportat realizarea integrală în numai 11 luni a 
prevederilor de plan anuale. Cele cinci brigăzi ale sec
torului IV investiții și-au realizat sarcinile de pro
ducție. lună de lună, in proporție de 101 — 116 la 
sută. Pe graficul întrecerii socialiste se înscriu bri
găzile conduse de Vasile Cerceza cu un plus -de 49 
ml. Petru Antochie — 35 ml. Alexandru Laszlo — 
28 ml. Nicolae Huluță — 17 ml și loan Daniel — 
11 mi.

Pentru rezultatele deosebite obținute în realizarea 
sarcinilor de plan, consiliul oamenilor muncii și con
siliul orășenesc al sindicatelor au felicitat călduros 
întregul colectiv dorindu-i noi succese, iar detașa
mentul clasei a iV-a D de la Școala generală nr. 6 
Vulcan a prezentat la ieșirea din mină un bogat 
program artistic.

Bogatul raport muncitoresc — plus 4187 tone 
cărbune. 140 ml și 330 mc peste sarcinile de plan 
demonstrează hotărîrea minerilor de la Paroșeni. 
a fi un colectiv model în organizarea producției 
mim ii.

de

de 
și

s

Revenind pe șantierul 
marii capacități de produc
ție de la întreprinderea de 
produse electrotehnice din 
Petroșani — obiectiv pre
văzut să intre in funcțiu
ne încă în trimestrul II al 
anului 1981 — două pro
bleme ne-au reținut îndeo
sebi atenția; în primul rînd 
preocuparea beneficiaru
lui pentru punerea la adă
post a utilajelor și mașini
lor din dotare. Majoritatea 
acestora au fost instalate 
pe postamentele lor defi
nitive. in halele de produc, 
ție. Principalele 
fost asigurate și 
rile de izolații 
pentru perioada 
mele spații din 
dire a corpului 
trativ-gospodăresc au 
fost ocupate de personal.

în al doilea rind, o pro
blemă de maximă urgen
ță. de care depinde în 
mod hotăritor punerea în 
funcțiune a primelor capa, 
cități de produc ție, este asi-

agentului termic, 
încălzirea spațiilor 

întreprinde-

gurarea 
Pentru 
interioare ale 
rii, prin proiect se preve.
de un necesar de circa 25 
gigacalorii. Profitînd de 
împrejurarea favorabilă, 
termoficarea orașului, con-

Sub semnul urgențelor 
pe șantiere. 

OBIECTIVELE CARE l 
ACEST AN TREBUIE 

SA PRODUCĂ

IN

hale au 
cu lucră- 

necesare 
rece. Pri- 
vasta clă- 

adminis- 
Și

ma- 
ter- 

Petro- 
la

ducerea I.P.E. a făcut de
mersuri pentru racorda
rea întreprinderii la 
gistrală. Beneficiarul 
moficării, I.G.C.L.
șani, și-a dat acordul 
timpul potrivit, pentru a- 
limentarea I.P.E. cu agent 
termic din circuitul 
cundar al magistralei, 
fost stabilit și cuprins 
plan, și punctul termic 
unde urmează să fie
corda.ă I.P.E. Dar lucrări
le de execuție au întirziat

se- 
A 
în 
de
ra-

Ca toți fiii României so
cialiste, ca toți oamenii 
în halate albe, mereu în 
slujba sănătății, îmi ex
prim profunda adeziune 
la mișcarea antirăzboini
că, în care oamenii de pre
tutindeni sint profund im
plicați. Noi, medicii, avem 
menirea de a asigura să
nătatea semenilor noștri, 
de a le apăra viața. Toc
mai de aceea ne întristea
ză și ne mihnește faptul 
că mai. sînt în lume indi. 
vizi lipsiți de cel mai ele
mentar simț umanitar, lip
siți de conștiință, care 
caută să neutralizeze mun
ca noastră, eforturile de 
făurire a păcii miliardelor 
de oameni. Este bine știut 
că în lume au fost multe 
războaie, iar prețul lor 
este îngrozitor d” mare 
și este plătit cu milioane

■considerabil. în ce stadiu 
de execuție se află lucrări
le aflăm de la reprezen
tantul constructorului, 
vidiu Hulea, 
al Grupului 
al Trustului 
trucția : „Atît 
de vedere al pregătirii, cit 
și al execuției, racordul nu 
va putea fi executat decît 
spre sfîr.șitul trimestrului 
1 al anului viitor. Noi am 
început execuția încă din 
vara acestui an, dar lu
crările au fost sistate cu 
două luni în urmă datori
tă unor modificări ale pro
iectului. Acum, pe timp 
de iarnă, la insistențele 
beneficiarului lucrările au 
fost reluate. Practic însă 
din lipsă de forță de mun
că, precum și datorită 
condițiilor dificile care 
împiedică efectuarea unor 
operații cum e de pildă su-

V. STRAUȚ

O-
inginer șef 
Mintia-Deva 
Energocons- 
din punctul

,C»nilnuat e in pag. a 2-a,

de vieți omenești 
știut, de asemena, că 
război nuclear poate 
duce distrugerea < 
ției, a omenirii. Și 
demențiala cursă a

Este 
un 

pro- 
c iviliza- 

i lotuși, 
inar-

Nicolae ABDICA, 
medic specialist interne, 

directorul Spitalului 
orășenesc Lupeni

uo/iîimre tn pațj. a i-<i)

în mi n is

Cu vreo șase luni in 
urmă. in sectorul II al 
minei An.in.oasa, începea 
o importantă și urgen
tă lucrare minieră, 
ferentă pregătirii 
tului 13. A fost 
mai iutii galeria 
recție in strat, 
dintr-un punct 
prin măsurători 
grafice, brigada de pre
gătiri condusă de mi
nerul Gheorghe M.tn- 
teanu, a atacat planul 
de deschidere pe strat in
tre orizonturile XI și X.

Lucrare dificilă, 
f und de sac.
front se înregistrau 
manații de metan, 
cind imposibilă 
tarea cu pușcare. 
provizionarea cu 
teriale a locului de mun
că era deosebit tip g"e- 
oaie, deoarece se 
făcea contra fluxului 
de transport al produc
ției. Toate aceste 
bleme 
aceste 
frunta

a- 
st ra

să pată 
pe di- 

ap<ji, 
fixat 
topo-

în 
In 
e- 

fă- 
înain-

A- 
ma-

pro- 
toate 

in-
spinoase, 
greutăți le 
o formație înfi-

Iosif BALAN

(Cont. în pag. a 2-a)
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Seminarul anual al
fc.

URĂRI DE VIAȚĂ LUNGĂ

juriștilor din întreprinderile
numere

Astăzi, la sediul Com
binatului minier Valea 
Jiului, se va desfășura 
seminarul recapitulativ 
anual al juriștilor din 
sistemul minerit. Aceas
tă manifestare se bu
cură de participarea re
prezentanților ministe
relor minelor și justiției, 
a juriștilor din cadrul 
Combinatului minier 
Oltenia șl Combinatu
lui minier Valea Jiului. 
Printre temele ce vor 
fi abordate cu acest pri
lej se află : protecția 
muncii în minerit, răs
punderea pentru exe
cutarea contractelor e-

conomice, 
nTuncii, 
prevederilor 
vind investițiile, 
organelor de 
re colectivă etc. Pentru 
a imprima discuțiilor un 
cadru cît mai eficient, 
s-a organizat, cu spriji
nul Procuraturii 
și al Judecătoriei 
troșani, proiecția 
materiale (film, diapozi
tive) privind protecția 
muncii și o analiză a 
contribuției juriștilor 
din întreprinderile mi
niere la respectarea și 
aplicarea legislației.
(Ion BARDAC, jurist)

disciplina 
respectarea 
legale pri- 

, rolul 
conduce-

locale
Pe-

unor

La sectorul VIII al I.M. Lo
nea, 28 noiembrie 1981, a 
fost o zi de muncă intensă, 
ca de obicei. Dar la sfirșitul 
primului schimb a avut loc 
un eveniment emoționant : 
colectivul sectorului a sărbă
torit ieșirea la pensie a pri
ceputului și apreciatului su
dor Constantin Stelescu. 
Născut în 1921 pe meleagu
rile județului Mehedinți, din 
anul 1936 a devenit fiu 
Văii Jiului. A făcut 4 
ucenicie la fostele 
centrale Petroșani, acum 
derna întreprindere de 
laj minier. Dar din anul 
și pînă acum a muncit 
hărnicie și pricepere la 
Lonea. După numai doi 
de muncă devine șef de 
chipă la sudori. Cu răbdare 
de dascăl și dragoste 
părinte, in îndelungata-i 
rieră a crescut mai bine 
20 de sudori. Deci poate

al 
ani de 

Ateliere 
mo- 
uti- 

1948 
cu 

I.M. 
ani 

! e-

de 
ca
de 

ieși

In mîinile brigăzii se află 
viitorul producției

(Urmare din pag. 1)

ințată doar cu trei luni 
mai înainte. Mai tare, în
să decit condițiile potriv
nice a fost voința, dirzenia 
oamenilor de a învinge.

Cum să nu învingă bri
gada, cind la cîrma ei se 
află un comunist cu mul
tă inițiativă si voință de 
acțiune : Gheorghe Mun- 
teanu, membru -al biroului 
organizației de bază din 
sector, alți comuniști, cum 
sint minerii șefi de schimb 
Mircea Manole și Mihai 
Lungu. V a s i l e Șer- 
ban, Gheorghe Stolnicu 
și Viorel Munteanu, sint 
alți ortaci vrednici pe ca
re te poți bizui. Cu astfel 
de oameni brigada nu s-a 
speriat, nu a cedat nici un 
pas în fața dificultăților, 
ci dimpotrivă, s-a ambi
ționat, s-a indîrjit in mun
că. Nu-i mai puțin adevă
rat că și sectorul a făcut 
totul pentru a asigura bri
găzii condiții corespunză
toare de lucru. A fost in
tensificată ventilația, în 
cele din urmă putindu-se 
pușca și 
avansărilor, 
randament
na 
a realizat 
tri în planul 
deschidere a 
depășindu-și 
planificarea.

lui 
a- 
la 

lu- 
tn

•Brigada de tineri con
dusă de Viorel Prutea- 
nu, o formație fruntașă 
a atelierului TH — Paro- 
șeni al I.R.IU.M. Petro
șani,

Foto : N. ȘTEFAN

spori
Lucrlnd 

înalt, 
octo. brie

60
înclinat 

stratului 
cu 10 metri

ritmul 
cu 

in lu- 
brigada 

de me
de
13,

Acum, la începutul lunii 
decembrie, brigada 
Gheorghe Munteanu se 
flă in centrul atenției 
sectorul II. Lungimea 
crării miniere săpate
strat măsoară 130 de me
tri, deci acoperă distanța 
dintre orizontul XI și X, 
ceea ce înseamnă că se a- 
propie momentul străpun
gerii cu planul de deschi
dere și efectuarea joncțiu
nii cu orizontul de cap: Ce 
înseamnă această reușită 
pentru sector ? „Înseam
nă cărbune extras din noi
le capacități pregătite pe 
stratul 13 — ne spunea 
ing. Gheorghe Negruț, ad
junctul șefului de sector, 
secretarul organizației de 
partid din sectorul II. A 
tost prevăzut să se dea in 
producție noua capacitate 
la întii ianuarie 1982, dar 
se va da mai devreme, tn 
această ultimă lună din 
trimestrul IV vor fi pe 
poziția de a produce două 
abataje cu front scurt pe 
stratul 13. Din unul dintre 
aceste frontale, incepind 
cu luna in curs vom 
trage zilnic cite 300 
de cărbune, urmînd 
completăm apoi forța 
muncă necesară și să 
producție tot pe atit și din 
al doilea abataj". Cu 
cuvinte, completăm 
căldură și lumină 
țară !

A.G.V.P.S.

In noul sezon
de mătoare

ex- 
tone 

să 
de 

dăm

alte 
noi, 

pentru

Deschis 
de a doua 
iembrie, sezonul de vînare 
a mistreților în contul sar
cinilor de plan se dovedeș
te a fi rodnic pentru mem
brii filialei Petroșani a 
A.G.V.P.S. : pînă ieri di
mineața, 
de vînătoare ale 
fost recoltați 10 
greutate totală 
900 kg. Pentru 
in întregime a 
de plan pe acest an, mem
brii vinători ai filialei Pe
troșani mai au de vinat a- 
proximativ 5—ti mistreți, 
după care vor trece la vî- 
narea de mistreți pentru 
propriile tolbe.

la începutul celei 
decade a lunii no-

pînă ieri 
de pe fondurile 

filialei, au 
mistreți in 
de peste 
acoperirea 
sarcinilor

șî satisfăcut la pensie 
că a lăsat in loc me
de nădejde. De fapt 
un fecior care conti- 

mi-

liniștit 
pentru 
serioși
□ re și 
nuă tradiția familiei la
na Lonea. Unul din cei doi 
băieți ai săi este mecanic la 
mașina de extracție Lonea 
III. Celălalt s-a dedicat , spo
ririi roadelor pămîntului, fi
ind inginer agronom.

Ultimul șut, comunistul 
Constantin Stelescu l-a fă-

cut in ultima zi din luna no
iembrie, iar colectivul secto
rului a ținut să serbeze acest 
eveniment cu două zile mai 
devreme. Prin stringeri de 
mîini și cuvinte frumoase se
cretarul de partid Aladar 
Petzel și împreună cu el toți 
colegii de muncă i-au urat 
viață lungă, sănătate și fe
ricire.

Ing. Horia MARIAN, 
biroul energetic, I.M. Lonea

Un obstacol 
care trebuie depășit

'Urmare din pag. f)

darea țevilor și turnarea 
betoanelor, nu putem ter. 
mina mai devreme lucrări
le”.

Preocupată de ieșirea din 
acest impas și finalizarea 
în cel mai scurt timp a lu
crării de racordare la ma
gistrala termoficării, ■ con
ducerea 
produse 
depus strădanii pentru 
asigura condițiile 
re urgentării acestei 
vestiții. Aflăm de la 
Traian Blaj, 
I.P.E., că 80 la sută 
volumul lucrărilor 
construcție aparținînd 
neficiarului sînt executa
te și au fost făcute demer
suri ferme în 
constructorului
procurarea 
lor pentru stîlpii de susți
nere și a țevilor. Trebuie 
spus însă că țeava este a- 
sigurată numai pe hîrtie, 
reprezentînd o cedare de 
repartiție. Intre timp con
ducerea T.E.C., ca urmare 
a opririi temporare a

întreprinderii de 
electrotehnice a 

a 
necesa- 

in- 
ing. 

directorul 
din 
de 

be-

sprijinul 
pentru 

prefabricate-

crărilor, a trimis țevile 
tui șantier din țară, la 
mișoara. Or, fără asigura
rea întregii cantități de 
țeavă, lucrările de monta
je pe cei 1,5 km de racord 
termic nu pot fi continua
te.

în ultimele două 
mini, prin eforturile 
ale beneficiarului și 
tructorului lucrările 
vansat. Aici au fost 
te utilaje adecvate și 
formație de 12 
tori. Și totuși ritmul 
lucru e scăzut. în ; 
condiții, este greu de pre
văzut că agentul termic va 
ajunge din magistrală la 
I.P.E. pînă la sfirșitul a- 
nului 1981. Paula Mihăies- 

cu, proiectantul șef al I.P.E., 
a venit la fața locului și a 
oferit toate soluțiile tehni
ce necesare finalizării in 
amănunt a racordului ter
mic. în acest scop s-a în. 
tocmit și un program con
cret de lucru. Trebuie în
să folosită din plin fieca
re zi de lucru, fiecare oră, 
pentru continuarea lucră
rii în ritm susținut.

al- 
Ti-

săptă- 
unite 
cons- 

au a- 
plasa- 

o 
construc- 

l de 
aceste

1 BUNI GOSPODARI. Ce- 
! tățenii din blocul 22, de 

• pe strada Independenței 
Idin Petroșani se dovedesc 

a fi buni gospodari, indi- 
iferent de anotimp. Recent, 

după terminarea lucrări
lor la rețeaua țermoficării, 
spațiile verzi au fost com
plet refăcute.

DEZBATERE. Azi, in 
cadrul tradiționalei mani
festări „Joia tineretului" de

ia clubul sindicatelor I.u- 
peni, are loc și o dezbate
re cu tema : „Rolul opiniei 
publice in combaterea ma
nifestărilor antisociale". I.a 
dezbatere participă ca in
vitați lucrători de miliție, 
juriști.

CONCURS. LTtimele pre
gătiri le fac corurile pio
nierești ale școlilor gene
rale din Lupeni în vederea 
concursului coral, etapa 
orășenească, ce se va des
fășura în localitate, în zi
ua de 5 decembrie. La

concurs participă corurile 
claselor 1—IV și V—V1JI.

DE SEZON. De peste un 
an, circulația autobuzelor 
locale în cartierul Aero
port — Petroșani a fost 
mutată de pe strada Inde
pendenței pe șoseaua na
țională. Dar amenajările 
de adăpostire a pasageri
lor în stațiile de autobuz 
au rămas în vechiul loc. în 
acest timp, pe noul traseu 
din zona cartierului, Cetă
țenii așteaptă autobuzele, 
fără a avea nici o posibi
litate de adăpostire îm

sănătatea 
oamenilor, 

pentru progres 
și civilizație

(Urmare din pag. 1)

rînd 
Bani 

va- 
poate

mărilor, în primul 
nucleare, continuă, 
și materiale, a căror 
loare greu se mai
evalua, sînt risipite pe ar
mament in loc să fie fo
losite pentru eradicarea 
bolilor, eliminarea foame
tei și analfabetismului.

Ca om, ca medic, ca ce
tățean al acestei țări afla
te în primele rînduri ale 
luptei pentru pace, îmi 
exprim totala adeziune, fa
ță de Apelul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste,față de tot ceea 
ce se înfăptuiește și se va 
înfăptui în țara noastră, 
în toată lumea, pentru a 
porni cît mai curind pe 
calea păcii, a dezarmării, 
a creării unei lumi noi. 
zate pe pace, prietenie 
colaborare între toate 
poarele lumii. Este de
toria noastră de a elimina 
din viața popoarelor spec
trul trist al distrugerii și 
al degradării umane. Sta
tisticile, de care lumea este 
mai mult ca oricînd îngro
zită, ne relevă situații 
de-a dreptul alarmante : se 
construiesc, an de an, zi 
de zi. secundă de secundă, 
tot felul de 
mai de 
te, care 
scumpe, 
aptă să

ha
st

po- 
da-

arme, care 
mai sofistica, 
de care mai 
mai de < are

care 
mai 
care 
producă distruge

ri. Nu vrem asemenea ar
me ! Omenirea este dorni
că de prietenie, pace, dez
voltare, colabora re 
țelegere între 
întregii lumi.

si în- 
popoareie 

Numai ast- 
planetei. lu-

£6

Miercuri s-au disputat 
14 partide din cadrul „16"- 
milor „Cupei României” 
la fotbal, competiție ce se 
desfășoară in cadrul „Da- 
ciadei". Deși au intrat in 
întrecere divizionarele A, 
n-au lipsit surprizele, une
le de proporții, cum a fost 
eliminarea divizionarei A 
Jiul Petroșani de către for
mația de divizia C Mine
rul Certej, cu scorul de 
1—0 (0—0). Au părăsit 
competiția încă din această 
fază și alte formații de 
prima divizie in confrun
tări cu echipe de categorie 
inferioară : U.T. Arad, Po
litehnica Timișoara și 
A.S.A. Tg Mureș, elimina
te de Gloria Buzău, Gloria 
Bistrița și, respectiv, Car- 
pați Mirșa. Două partiție 
au necesitat prelungiri și 
executarea loviturilor de 
la 11 m : F.C. Olt — C.S. 
Tîrgoviște U—0 și 11—12 
după penaltyuri și C.S.M. 
Suceava — F.C. Argeș 0—0, 
calificîndu-se pite.ștenii.

potriva intemperiilor. Și e 
iarnă... Ce au de spus gos
podarii orașului ? (P. Găi
nă, coresp.)

LA CLUBUL sindicate
lor din Lupeni a fost a- 
menajată o expoziție de
desene, realizate de copii, 
pe tema Unirii. Tot la
club, ieri a avut loc con
cursul pe teme de istorie 
sub genericul „Ideea de
unitate națională la ro
mâni". Au participat elevi 
și tineri din întreprinderi. 
(Gabriela Andraș, Lupeni)

într-un meci de tradiție 
al fotbalului bucureștean, 
pe stadionul „Ciulești”, 
în fața unor tribune arhi
pline. Rapid a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0), după 
un joc frumos, în care fot
baliștii giuleșteni au fost 
superiori. în special dato
rită unei linii de mijloc 
harnice și clarvăzătoare, in 
frunte cu noua achiziție, 
craioVeanul Trifu, și fan
teziei în atac. Au înscris 
Manea (min. 20), Paraschiv 
(min. 60, din 11 m) și Șt. 
Popa (mirt. 82).

lată rezultatele tehnice : 
Cimentul Medgidia — 
Dinamo București 1—4 (0— 
2); înfrățirea Oradea — 
Universitatea Craiova 0—1 
(0—1); Progresul Băilești 

0—3
1); Progresul 
Steaua București 

(0—2); Gloria Bistrița 
Politehnica Timișoara 
(1—0); GloYia Buzău 
U.T. Arad 2—1 (1—0);

2—0

Mi
nerul Certej — Jiul Petro
șani 1—0 (0—0); Muscelul

MOMENT ISTORIC. 
Marți, ifi sala de apel a 
minei Dîlja, in fața mine
rilor și altor oameni ai 
muncii, brigada științifică 
de la Casa de cultură, îm
preună eu Școala 
generală nr. 2 Petroșani, 
au organizat un emoțio
nant moment istorio dedi
cat împlinirii a 63 de ani 
de la Unirea cea Mare,

PENTRU REVELION. 
Filiala B.T.T. Petroșani a 
început înscrierile pentru 
Revelionul tineretului ce 
va avea loc la complexul

A.S.A. Tg. Mureș 
0); Rapid Bucu 
Progresul Vulear 
re.ști 3—0 (1—0); 
Tecuci — Corvini

Bucu- 
Victoria 

Hune
doara 2—4 (0—2); F.C. Olt
— C.S. Tîrgoviște 0—0 (11 
—12 după executarea lo
viturilor de la 11 m, care 
au adus calificarea tîrgo- 
viștenilor); F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău 3—1 (2—0); 
C.S. Suceava — F.C. 
geș Pitești 0—0 (după 
lungiri, s-a calificat 
Argeș, echipă aflată 
deplasare).

Pe 25 noiembrie s-a
putat întîlnirea Rapid Arad

F.C. Constanța, cîștiga- 
de constănțeni cu 2—1, 
astăzi este programa- 

ultima întîlnire a aces-

Ar- 
pre- 
F.C, 

in

dis-

tă 
iar 
tă 
tei faze a competiției F.C.M. 
Baia Mare — Spoitul stu
dențesc ' București.

turistic pentru 
lea de Pești.

C1NECLUBUL „Studio 
18 Minfilm" a prezentat, a- 
seară, la clubul studențesc 
al Institutului de mine 
Petroșani, o proiecție a 
filmelor nou realizate.

Rubrică realizată de
I. BAl.AN
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MAI MULT CĂRBUNE COCSIFICABIL
PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ!

---- Răspund cadre d.n conducerile minelor--------
1. Ce măsuri întreprindeți pentru a încheia 2. Cum acționează organizațiile de partid 
cu succes luna decembrie și anul 1981 ? pentru îndeplinirea sarcinilor economic-? ? 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I junctură energetică mon- • 
Idială a asigura industriei | 

noastre

I bunele
tuie o

I patriotică.

Cărbune cocsificabil. ' 
tot mai mult, mai bun I 
si mai ieftin, aceasta 
este sarcina cea mai im
portantă a minerilor 
Văii .’iului, dar mai a- 
les a colectivelor mini
ere din vestul bazinului 
nostru carbonifer.

I 
I
I 
I

Acum, la încheierea 
primului an al cincina- • 
lului si în actuala con- I

socialiste căr- 
necesar. consti- 
înaltă îndatorire

Evidențiem în pagina 
de fată măsurile în
treprinse de conduceri
le întreprinderilor mi
niere producătoare de 
cărbune cocsificabil de 
organele si organizațiile 
de partid si sindicat, 
preocupările existente Ia 
nivelul acestor organe 
de conducere pentru 
sporirea producției de 
cărbune cocsificabil

In inincritul Văii Jiu
lui, in prezent, comple
xele mecanizate ocupă ( 
un loc important in ce
ea ce privește extrac
ția mecanizată a cărbu
nelui. Prin exploata
rea acestora de către 
minerii policalificați eu 
o pregătire superioară, 
producția extrasă cu 
complexe mecanizate, 
tinde continuu să creas
că pe baza productivi
tății muncii tot mai 
înalte în abataje asi- 
gurind in același timp 
o securitate totală a 
desfășurării procesului 
de producție.

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul minei : 1. „Am 
asigurat din timp toate con
dițiile tehnice și organiza
torice necesare realizării 
sarcinilor de plan ale lunii 
decembrie și le vom de. 
păși cu peste 1000 tone de 
cărbune, iar trimestrul IV 
cu 2500 de tone. Ne vom 
realiza, bineînțeles, și pre
vederile anuale de plan. A- 
vem dotare tehnică sufi
cientă, o plasare normală 
la fronturile de lucru și 
ne preocupăm intens pentru 
prevenirea avariilor de 
orice natură. Am luat tQa- 
te măsurile pentru inter-

A

întreprinderea minieră Lupani

GHEORGHE MAR- 
directorul minei : 

măsuri 
organizatorice

pe zi. începînd din 15 de
cembrie un nou complex 
mecanizat va funcționa la 
sectorul IV.

Acestea sînt măsurile 
tehnice, iar dintre măsu
rile organizatorice amin
tesc doar echilibrarea pro
ducției între sectoarele VI 
și VII prin redistribuirea 
capacităților existente și 
de perspectivă, și îmbună
tățirea activității de trans
port, mai ales pe vertica
lă. Deci, ne vom realiza 
planul pe luna decembrie 
și pe întregul an, iar ni
velul planului stabilit pen
tru prima parte a anului 
viitor a fost atins deja“.

Ing.
CHIȘ,
1. „Ansamblul de 
tehnice și 
luat și aplicat de colecti
vul nostru, ne va garanta 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan 
pentru 
Măsuri tehnice 
tare — pentru o mai mare 
siguranță — s-au luat la 
toate sectoarele, deși pro
bleme nu ne-au creat în 
luna noiembrie — cînd mi
na nu și-a realizat sarcini
le de plan — decît sectoa
rele IV și VI. Au fost in
troduse 3 combine 
naintări in cărbune 
ne vor asigura linia 
tron! in perspectivă.
sînt un sprijin și pentru 
producția de cărbune. Cu 
o astfel de combină reali
zăm 200 tone de cărbune

luna
stabilite 

decembrie, 
suplimen.

de î- 
care 

de 
dar

tărirea ordinii și discipli
nei. pentru realizarea sar
cinilor de plan pe forma
țiile de /lucru și întreprin
dere — că cea mai eficien
tă metodă est'- munca de 
la om la om. în subteran, 
la locul de muncă, orice 
discuție purtată cu un om 
al muncii are o mai înaltă 
valoare practică, fie că el 
promite să-și revizuiască 
o atitudine de indisciplină 
pe care a manifestat-o, fie 
că se angajează să acțione
ze cu și mai multă răs
pundere în realizarea sar
cinilor. Disciplina este o 
problemă a producției și 
ne preocupă în mare măsu
ră să o îmbunătățim. De 
aceea, și în adunările sin
dicale la nivel de sectoare, 
'care se desfășoară 
la început de lună, 
nile lunii decembrie 
dezbătute în detaliu,
cu discutarea prevederilor 
contractului colectiv de 
muncă pe anul 1982, insis- 
tîndu-se pe aspectele de 
disciplină care trebuie pri
vite cu maximă răspunde.
re. Comitetul sindicatului 
pe mină, birourile grupe
lor sindicale și-au creat 
convingerea că oamenii 
muncii de la noi de la Lu- 
peni își vor îndeplini sar
cinile lunare și vor păși 
cu dreptul în realizarea 
sarcinilor pe 1982".

acum, 
sarci- 

sînt 
odată

ANGHELUȘ, 
comitetului 

3. „Conside- 
de 

mo.

AUREL 
președintele 
sindicatului : 
răm — și acest stil
muncă îl aplicăm în 
bilizarea colectivului la în

3. Ce forme și metods folosiți pent u 
întărirea disciplinei în producție ?

A

întreprinderea 
minieră Bărbăteni

Ing. OVIDIU AVRA- 
MESCU, directorul între
prinderii : 1. „Vom reuși 
în luna decembrie, ca și 
în primele 11 luni ale 
anului, să ne realizăm și 
să depășim sarcinile la 
producția fizică de cărbu
ne cocsificabil. Față de 
luna noiembrie, o lună 
grea pentru colectivul 
nostru, in decembrie linia 
de front a crescut. Am por
nit încă din noiembrie un 
abataj frontal în stratul 3, 
care înlocuiește abataje 
cameră de capacitate mi
că, obținind astfel zilnic 
în plus cca 200 de tone. 
De ieri, a intrat în func
țiune un nou abataj fron-

tal și în stratul 5, de un
de vom extrage cărbune 
cocsificabil cu productivi
tăți ale muncii superioare 
mediei in abataje. Consider 
că sintem mai bine pregă
tiți în decembrie, atît în 
subteran, cît și la sectorul, 
carieră de la Cîmpu lui 
Neag, unde s-au luat mă
surile necesare pentru bu
na desfășurare a lucrului 
pe timp de iarnă. în ianua
rie 1982 va trebui să creș
tem producția medie zilni
că față de cea actuală cu 
200 de tone. Pînă la sfîrși- 
tul lunii, prin intrarea in 
funcțiune a unui nou fron
tal, vom atinge chiar și 
acest nivel*.

întreprinderea minieră Uricani.
venții operative în even
tualitatea unor astfel de e- 
venimente. încă de pe a- 
cum am atins, prin reali
zări, nivelul producției 
planificate pentru prima 
lună a anului 1982, an pen
tru care avem, de aseme
nea, asigurate condițiile 
necesare îndeplinirii inte
grale a prevederilor de 
plan. Drept mărturie sint 
cei 1509 ml executați peste 
prevederile planului anual 
la lucrările de pregătiri".

ION GEANA, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe mină : 2. „în pri

mul rînd, indiferent de 
punctul de bază al ordinei 
de zi a adunărilor generale 
lunare, ele cuprind și un 
„moment economic" cu ca
re prilej comuniștii anali
zează realizările pe brigăzi 
și sectoare și stabilesc mă
suri și răspunderi pentru 
îndeplinirea sarcinilor în 
continuare. Pentru luna 
decembrie, la sectorul I de 
pildă, biroul organizației 
de bază, împreună eu con
ducerea sectorului au 
chibzuit asupra unor solu
ții noi de punere in valoa
re a rezervelor proprii — 
tehnice și organizatorice — 
reușind să asigure sporirea 
cu circa 200 tone a 
producției medii zilnice fa
ță de luna noiembrie. Lti 
sectorul III creșterea față 
de noiembrie este de GO— 
70 tone pe zi. Și aici a ac
ționat organizația de par
tid, comuniștii, care au pus 
mai bine în valioăre rezer
vele interne de care dis
pun. Colectivul sectorului

ll este un colectiv puter
nic, fruntaș pe întreprin
dere. care își va realiza 
sarcinile fizice anuale încă 
la jumătatea lunii. Activi
tatea de propagandă pe 
mină popularizează zilnic 
succesele în întrecere, stî- 
mulind astfel brigăzile, co. 
lectivele de sectoare în 
realizarea și depășirea sar
cinilor'!.

oamenilor, ca să ne reali
zăm sarcinile de plan pe 
luna decembrie și pentru 
preluarea sarcinilor ‘de 
plan pe 1982. o constituie 
adunările generale de gru
pă sindical i. Se va pune 
un accent deosebit pe în
tărirea ordinii și discipli
nei, atît tehnologi ;î, cit și 
a muncii. Prin birourile 
grupelor sindicale se va 
urmări folosirea integrală 
a timpului de lucru, pre
zența la serviciu si, para
lel cu aceasta, și respecta
rea normelor de securitate 
a muncii; Comisiile de con
trol constituite vor face cel 
puțin de do.Uă ori pe săp- 
tămînă vizite la domiciliul 
celor care lipsesc nemoti
vat sau se află in concediu 
medical".

IVAN VITAN, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe întreprindere : 
2. „In organizațiile de 
partid de la nivelul sec
toarelor s-au analizat te
meinic posibilitățile de în
deplinire a prevederilor de 
plan pe luna decembrie și 
întregul an. Traducerea 
în viață a măsurilor sta
bilite esțe una din preocu
pările de seamă ale fiecă
rui comunist, birourile or
ganizațiilor de partid, 
comitetul de partid, ur
măresc cu fermitate, răs
pundere și exigență deo
sebită. îndeplinirea acestor 
măsuri la termenele plani
ficate. Folosim ca un im. 
portant instrument de a- 
naliză, stimulare și popu
larizare a realizărilor, mo
mentul economic — formă 
deosebit de eficientă în 
activitatea noastră.

Pe scurt : control exigent 
si îndrumare competentă, 
acestea sînt cele mai im
portante sarcini in etapa 
actuală pentru organizația 
noastră de partid".

IOAN STOI, președin
tele comitetului sindicatu
lui : 3. „Prima formă de 
acțiune pentru mobilizarea

Pagină realizată de :
Dorin GI1EȚA,
Anton HOFFMAN si 
Gh. BOȚEA

loto: St. NEMECSEK

ZAHARIE 
președintele 

sindicatului : 
nai, comisia 
analizează 
care au 
măsuri 
larizăm 
decadal 
cu toți 
și inter
rezultatele 
scontate, 
fața 
tistică,
negative 
tivele

l’AI^ASCA, 
comitetului 

3. „Săptămî- 
de disciplină

toate 
avut loc

abaterile 
; se iau

în consecință. Popu-
brigăzile fruntașe, 

analizăm situația 
șefii de brigadă, 

/enim acolo unde 
nu sînt cele

Lunar apare în 
minerilor brigada ar- 

satirizînd aspei lele 
și lăudînd iniția—

bune“.
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Ecouri internaționale la noua inițiativă de pace 
a președintelui Nico'ae Ceaușescu

Expresia concretă a vo
inței nestrămutate a popo
rului român de a-și aduce 
întreaga contribuție la re
zolvarea problemelor car
dinale ale lumii contem
porane — noile inițiative, 
propunerile țării noastre, 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind oprirea 
cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare și salvgardarea pă
cii mondiale se bucură în 
continuare de un larg e- 
cou internațional.

LONDRA 2 (Agerpres). 
— Agenția britanică Reu
ter informează despre no
ua inițiativă de pace a 
României, lansată de pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu, vizînd opripea 
instalării de noi rachete 
nucleare in Europa, retra
gerea celor existente și 
crearea unei Europe fără 
arme nucleare.

Din recentele luări de 
poziție ale șefului statuiui 
român în favoarea dezar
mării și păcii, agenția Reu
ter relevă importanta de
clarațiilor în sprijinul eli
minării tuturor armelor 
nucleare de pe continent, 
în legătură cu necesitatea 
ca toate statele europene 
să poată participa, într-o 
formă sau alta, la trata
tivele privind dezarmarea 
nucleară în Europa.

PARIS 2 (Agerpres). — 
lnformind despre luările de 
poziție ale președintelui 
României în favoarea 
dezarmării si păcii, agenția 
France Presse relevă, în
tre altele :

„Nicolae Ceaușescu. șeful 
statului și partidului ro
mân, a apreciat că sta
tele europene ar trebui să 
participe la negocierile a- 
supra dezarmării nucleare 
în Europa, care au loc la 
Geneva.

în interviul acordat So
cietății naționale franceze 
de televiziune „Tele-Fran- 
ce 1“, Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că problema 
rachetelor nucleare și ar
mamentului nuclear în Eu
ropa interesează toate po
poarele continentului, și 
de aceea este necesar ca 
toate statele europene să 
manifeste o preocupare și 
un interes deosebit și per
manent. să-și expună punc
tele de vedere și să parti
cipe într-o formă sau al
ta, cel puțin ca observa
tori. la tratativele privind 
rachetele și armamentul 
nuclear în Europa.

O prezență a statelor eu
ropene la aceste tratative 
ar avea o influență pozi
tivă, ar ajuta la desfășu
rarea cu rezultate bune a 
tratativelor și ar constitui 
un factor pozitiv pentru 
Europa, deoarece — pînă

la urmă — problemele Eu
ropei nu se pot rezolva 
fără statele din Europa"'., 
a spus în încheiere Nicolae 
Ceaușescu.
BRUXELLES 2 (Agerpres).

— Ziarul belgian ..Le dra- 
peau Rouge" relatează, în
tre altele, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conside
ră drept o necesitate fi
rească. obiectivă, ca toa
te statele de pe continent 
să participe, într-o formă 
sau alta, la tratativele pri
vind oprirea amplasării și 
dezvoltării rachetelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa.

STOCKHOLM 2 (Ager
pres). — Televiziunea su
edeză a transmis secvențe 
din interviul acordat de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu televiziunii fran
ceze „France — Tele 1". iar 
presa suedeză a publicat 
o știre în care se arată că 
„Statele europene trebuie 
să participe la negocieri
le privind rachetele cu 
rază medie de acțiune din 
Europa — acest lucru îl 
declară șeful statului ro
mân. Nicolae Ceaușescu 
într-un interviu acordat 
televiziunii franceze.

ABDIJAN 2 (Agerpres).
— Cotidianul „Fratemite 
Matin", care apare în Coas
ta de Fildeș, a publicat un 
articol, intitulat „Dezarma

rea : Președintele Româ
niei se pronunță pentru o 
Europă fără arme nucle
are". în care relevă impor
tanța noii inițiative de pa
ce lansată de conducăto
rul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

LAGOS 2 (Agerpres). — 
..Daily Times", ziarul eu 
cel mai mare tiraj din Ni
geria. a publicat articolul 
„Românii protestează îm
potriva cursei înarmărilor", 
în care se relevă, printre 
altele, că „Președintele 
României a lansat un apel 
pentru întărirea solidarită
ții și unității de acțiune a 
popoarelor împotriva peri
colului cu care este con
fruntată în prezent omeni
rea, pentru a se acționa 
neîntîrziat în vederea tre
cerii la măsuri eficiente de 
oprire a cursei înarmări
lor. astfel îneît să se asi
gure o pace trainică în în
treaga lume".

CANBERRA 2 (Ager
pres). — Posturile de radio 
și televiziune din diferite 
orașe australiene au difu
zat știri referitoare la ini
țiativele românești dedica
te cauzei păcii, dezarmării 
și întăririi încrederii șî 
cooperării între popoarele 
lumii.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aventuri în 
Marea Nordului; Re
publica : Bietul Ioanide, 
I-II ; Unirea : Am o 
idee.

PETRI LA : Duelul.
LONEA : Clinele.
ANI NO AS A : Pîine,

aur și nagan.
VULCAN — Luceafă

rul : Vara speranțelor; 
Muncitoresc : Scurt po
pas.

I.UPENI — Cultura!: 
Tridentul nu răspunde.

URICANI : Strada I la- 
novra.

rv
9,00 Teleșcoală. 11,00 

Roman foileton : Dra
goste și ură. 12,00 Pro- 
gram muzical folcloric. 
12.30 Forum politico- 
ideologic. 16,05 Tele
școală. 17,05 La volan, 
17,20 Viața culturală. 
18,05 Drumuri prin Ța
ra Hațegului. 18,35 De
sene animate. 19,00 Te
lejurnal. 19,25 Practic, 
util, gospodărește. 19,35 
Ora tineretului. 20,20 
Manifest pentru sănăta
tea pămîntului. 20,45 
Pentru dezarmare și 
pace — o nouă și stră
lucită inițiativă a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, a României 
socialiste. 21,05 Steaua 
fără nume. 22,05 Tele
jurnal.

LUNA DECEMBRIE,
LUNA CADOURILOR

ÎN SALA DE FESTIVI
TĂȚI a Bibliotecii publice 
din Toronto a fost organi
zată o manifestare dedica, 
tă centenarului George 
Enescu. A fost prezentată 
o expunere consacrată vie
ții și operei marelui mu
zician român, fiind vizio
nate apoi filmele „George 
Enescu" și „România — i- 
niagini contemporane".

SOCIETATEA AMERI
CANA DE AUTOMOBILE 
„General Motors Corp.", va 
desființa în următoarele 
săptămîni, 13 000 din cele 
190 000 locuri de muncă, 
prin' concedieri, transfe
ruri și pensionări înainte 
de termen, s-a anunțat la 
Detroit. Măsura se înca
drează în încercările pa
tronatului de a depăși cri
za din industria automobi
lului prin trecerea poverii 
asupra muncitorilor.

PREȘEDINTELE FILI- 
PINELOR, Ferdinand Mar
cos, a decretat „starea de 
calamitate" într-un număr

de 17 provincii ce au avut I 
de suferit de pe urma tai
funului „Irma", cel mai j 
puternic care s-a abătut 
asupra acestei țări înce- : 
pînd din 1970.

FRICȚIUNILE COMER
CIALE dintre Japonia și 
partenerii săi occidentali 

au ajuns „într-un punct 
foarte critic", a apreciat 
primul ministru Zenko 
Suzuki, în prima sa con. 
ferință de presă de la re
manierea guvernului, in
formează agenția URI. Pre
mierul nipon a menționat 
că pentru atenuarea aces
tor fricțiuni, guvernul său 
va accelera aplicarea pro
gramului de reduceri ta
rifare, adoptat în 1979 în 
cadrul negocierilor multi
laterale desfășurate sub 
egida GATT.,

SOCIETATEA JAPO
NEZA „MATSUHITA E- 
LECTRIC INDUSTRIAL 
CO“ a anunțat că în cursul 
acestei luni va scoate pe 
piață cel mai mic televizor 
în culori din lume. Apara
tul are o lungime de 23,3 
cm, 11,5 — lățime, o înăl
țime de 8,6 cm și o greu
tate de 1,5 kg.

SPANIA

Remaniere ministerială

MADRID 2 (Agerpres). 
Președintele guvernului 
spaniol Leopoldo Calvo 
Sotelo, a procedat la o 
remaniere ministerială în 
intenția de a pune capăt 
crizei Interne din cadrul 
partidului de guvernămînt 
— Uniunea Centrului De
mocratic, s-a anunțat ofi
cial la Madrid.

Cu acest prilej, au fost 
i-estabilite. funcțiile de vi

cepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri.

In actuala echipă minis
terială intră șase noi per
sonalități. Titularii porto
foliilor afacerilor externe, 
apărării, justiției și econo
miei își păstrează atribu
țiile. în funcția de minis
tru al culturii a fost nu
mită Soledad Becerril, de
putată centristă, care îl 
înlocuiește pe Irigo Cavero.

„Afară cu N.A.T.O. de pe pămîntul nostru"
LONDRA 2 (Agerpres). 

Guvernul de la Londra 
și-a dat consimțămîntul 
pentru instalarea unei noi 
baze aeriene a NATO pe 
una din insulele din largul 
coastelor nord-vestice din 
Scoția, trecînd peste obiec
țiile și protestele populației 
locale, anunță agenția Reu
ter. în urma acestei deci
zii se vor investi 73,2. mi
lioane dolari pentru extin.

derea actualei baze exis
tente la Stronway, în In
sula Lewis, din Arhipe
lagul Hebridelor, prin ex
tinderea pisteior aeriene 
și construirea de alte ins
talații pentru avioanele 
militare ale NATO.

Locuitorii din insula Le
wis au dus o îndelungată 
campanie sub deviza „A- 
fară cu NATO de pe pă
mîntul nostru".

R. F. Germania — Marșul păcii

Magazinul „ROMARTA" din Petroșani, 
Bd. Republicii nr. 9, bloc Hermes vă pune 
la dispoziție un bogat sortiment de confecții, 
tricotaje, încălțăminte și articole de galan
terie pentru copii, femei, bărbați.

UN CADOU PENTRU CEI DRAG! ESTE 
ÎNTOTDEAUNA UN PRILEJ DE BUCURIE I

Marșul păcii, organizat 
recent la Bonn a constituit 
o adevărată întrunire a 
tuturor păturilor sociale 
din R.F.G., burghezi onești 
— demonstrlnd alături de 
anarhiști, creștini de toa
te confesiunile — alături 
de comuniști, membri ai 
P.S.D. și P.L.D. — alături 
de ecologi, mii de sindica
liști, și mai ales tineri, e- 
levi și studenți, sportivi și 
femei, părinți tineri cu co
piii lor, oameni de cele 
mai diverse convingeri po
litice sau fără de partid.

Apelul pentru partici
parea la demonstrație a 
fost sprijinit de peste 1000 
de organizații naționale, 
regionale, și locale. De. 
monstrația a fost caracte
rizată, în primul rînd, prin 
existența unui sentiment 
al forței și unității, con
ferit de marele număr al 
participanților, cît și de 
ideea scopului comun —

salvarea lumii de holo
caustul nuclear.

Este subliniată, de ase. 
menea, participarea în rîn_ 
dul celor 300 000 de de
monstranți a unui mare 
număr de foști și actuali 
membri ai Bundeswehr- 
ului (forțele armate vest.

într-o scrisoare adresată 
guvernului și-a exprimat 
opoziția împotriva planu
lui NATO privind instala
rea în Europa occidentală 
a noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune. în rîndul de
monstranților s-au aflat și
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Din presa străină
(„COMMENT" — MAREA BRITANIE)
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germane) ca, de exemplu, 
generalul în rezervă Gerdt 
Bastian — unul dintre 
inițiatorii „Apelului de la 
Krefeld" (1980) împotriva 
staționării armelor nu
cleare în Europa occiden
tală, col. în retragere We
ber — alt militant în miș
carea pentru pace, cărora 
li s-a alăturat generalul 
Gunther Vollmer, care,

soldați din țările vecine. 
Cu o zi înaintea demons
trației, tinerii militari din 
forțele armate ale Norve
giei, Danemarcei și R.F.G. 
au organizat o conferință 
de presă sub deviza „Sol- 
dații împotriva rachetelor 
nucleare".

Opoziția față de stațio
narea armelor nucleare în 
R.F.G. s-a intensificat în-

cepînd din 1979, cînd a fost 
luată decizia „moderniză
rii" capacității nucleare 
a NATO. „Apelul de la 
Krefeld", inițiat de o se
rie de personalități mar
cante din R.F. Germania, 
la sfîrșitul anului 1980, 
care exprimă această opo
ziție, a fost semnat pînă 
acum de aproape 1,5 mi
lioane de cetățeni.

Crește, de asemenea, o- 
poziția împotriva planu
lui NATO manifestată în 
cadrul celor două partide 
componente ale coaliției 
guvernamentale de la 
Bonn — P.S.D. și P.L.D. 
Opoziția împotriva pozi
ției guvernului vest-ger- 
man privind amplasarea 
noilor rachete nucleare a- 
mericane în R.F.G. este le
gată inextricabil de opozi
ția față de politica econo
mică și bugetară a cabi
netului vest-german, pre
văzută pentru 1982.

Institutul de mine ’ 
Petroșani 

organizează în data de 15 decembrie 1931 
concurs pentru ocuparea posturilor :

— bibliotecar principal, cu studii supe
rioare

— tehnician cu practica studențească. 
Condițiile de încadrare și retribuire sînt

conform Legii nr. 12/1971 si Decretului nr. 
280/1979.

Cererile de participare la concurs se pot 
depune zilnic la Biroul personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42580 
— interior 151.

întreprinderea de 
tricotaje Petroșani 

încadrează de urgență in vederea trimiterii 
la școala de ajutori de maiștri, lăcătuși me
canici și electricieni care trebuie să îndepli
nească următoarele :

— studii medii
— încadrarea să fie de minim 2/B. 
Totodată mai încadrează și următoarele

caiegorii de personal :
— tehnicieni aprovizionare și merceolog 

(bărbat)
— 3 electricieni

— un strungar
— un frezor
— doi muncitori necalificați (bărbați).
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974.
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