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I.M. Lupeni I.R.I U.M.P.

37(00 tone de cărbune
cocsificabil în plus

Cel mai puternic colectiv din economia Văii 
Jiului - minerii, inginerii și tehnicienii de la 
I.M. Lupeni - raportează azi îndeplinirea 
sarcinilor anuale la producția fizică de căr
bune. Marcant în planul angajării și dă.uirii 
tuturor minerilor din bazin, materializare a 
devizei patriotice „Țării, mai mult cărbune !", 
evenimentul se concretizează în depășirea, la 
zi, a sarcinilor 
37 000 tone de

ds la începutul anului cu 
cărbune cocsificabil.

Realizările unui
colectiv de prestigiu

E3 Producția netă a fost realizată în pro
porție de 102,2 la sută 9 Productivitatea mun
cii calculată pe baza producției nete este de 
101,6 la sută E Valoarea pieselor de schimb 
realizate peste prevederi se ridică la 17 mi
lioanele lei S Cheltuielile materiale la 1000 
lei producție marfă au fost reduse cu 3,1 lei 
S S-au economisit 500 000 kWh energie elec
trică ES Beneficiul realizat peste plan este de 
3 200 000 lei.

Ceremonia conferirii
tovarășei Elena Ceausescu 

a titlului de membru
al Academiei Europene 

de Științe, Arte și Litere
Tov.arășei academician 

doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim-viceprim. 
ministru al Guvernului Re. 
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Știință 
Tehnologie, i-au fost 
nate, joi, în cadrul 

ceremonii. Diploma de mem
bru titular al Academiei 

.Europene de Științe, Arte 
și Litere și membru al Co
mitetului de Onoare al A- 
cademiei, precum și Insig
na de aur a Academiei.

însemnele acestui pres-

și 
înmi

ii ne i

tigios forum științific și 
cultural european au fost 
înmînate de profesor Ray
mond Dauclel, președintele 
Academiei Europene de Ști- . 
ințe, Arte și Litere.

în cadrul ceremoniei 
a luat cuvintul tovarășa 
ELENA CEAC.ȘESCV.

în încheierea solemnită
ți i, tovarășa Elen a 
Ceaușescu s-a întreținut in. 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie cu președintele 
Academiei Europe de Ști
ințe, Arte și Litere, prof. 
Raymond Daudel.

GRUPELE SINDICALE
cadru democratic th afirmare
a autoconducerii muncitorești» ■

frunte 
mină 

sec- 
V,

Pe locurile de 
ale întrecerii pe 
se află colectivele 
toarelor productive 
II și I, care au încheiat
cele dintîi prevederile 
anului, realizînd la a- 
ceastă dată plusuri față 
de plan de 18 600, 
și, respectiv, 
tone de cărbune 
ficabil. Au extras, 
semenea, peste 
substanțiale cantități de 
cărbune colectivele sec
toarelor III, VII și VI.

Situat permanent în 
avan postul preocupări- 
lor pentru promovarea

Sesiune de

10 600
7 600 

cocsi- 
de a- 
plan

noului, pentru extinde
rea tehnologiilor avansa
te de exploatare, colec
tivul I.M. Lupeni obține 
notabile suc
cese în realizarea in
dicatorilor tehnici 
vind mecanizarea 
cipalelor operații 
subteran. Astfel, în 
cest an, se vor extrage 
în abataje dotate cu

pri- 
prin- 

din 
a-

Cont, in pag. a 2-a)

Preocupați 
nent, de îndeplinirea 
xempiară a tuturor 
dicatorilor de plan, 
menii muncii de 
I.R.I.U.M.P., 
marea organizației 
partid, raportează 
lizarea planului pe 
în curs cu 7 zile 
devreme. în această pe
rioadă, colectivul de 
aici va realiza o produc
ție suplimentară de 12,2 
milioane lei la produc-

perma- 
e- 

in- 
oa- 

la
sub înclru- 

de 
rea- 
anul 
mai

ția globală și 4,5 
lioane lei la 
marfă.
te s 
m u n 
îndeplinirii 
lor formulate 
nii muncii, 
care au vizat, in primul 
rînd, creșterea produc
tivității muncii, asigu
rarea bazei tehnico-ma- 
teriale, utilizarea inte
grală a capacităților de

Aceste
u c
c ă

c

mi- 
producția 

: însemna- 
e s e în 
sînt rodul 
propuneri- 
de oame- 
propuneri

După 
țat, la 
desfășurat schimbul de ex
periență cu 
„Forme și metode 
că folosite de 
grupelor sindicale 
treprinderile economice 
le orașului Vulcan, in 
deplinirea sarcinilor ce 
revin din documentele Con
gresului V.G.S.R.". Orga
nizând această importantă 
acțiune politico-economică, 
Consiliul orășenesc al sin
dicatelor Vulcan a urmărit

cum a fost anun- 
mina Paroșeni s-a

scoaterea încă o dal’i in rc- 
ca in toa- 

mun< 't
tema 

de mun- 
birourile 
din în-

a- 
în- 
le

după amiază, la Ca
sa de cultură din Petroșani, 
s-au desfășurat lucrările u- 
nei sesiuni de comunicări 
științifice cu tema „Păstra
rea și valorificarea tradi
țiilor folclorice și a obice
iurilor laice din Valea Jiu. 
lui", organizată sub egida 
Consiliului municipal de 
educație politică și cultură 
socialistă. Această mani
festare culturală face parte 
integrantă din Festivalul 
obiceiurilor laice de iarnă, 
care va avea loc la începu
tul săptămînii următoare, 
cu genericul „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiului", 
exprimînd atenția față de 
conservarea și valorifica
rea tradițiilor spirituale a* 
le poporului, mărturii ale 
originii și unității oameni
lor care au trăit pe terito
riul -patriei noastre. In ca-

drul sesiunii s-au prezen
tat lucrări care, sprijinin- 
du-se pe o vastă documen
tație istorică, folclorică și 
pe cunoașterea tradițiilor 
și obiceiurilor din Valea 
jiului, au evidențiat va
loarea creațiilor populare, 
necesitatea cunoașterii și 
preluării lor. Preocupări 
de această natură, atît de 
pregnant exprimate în 
Festivalul național „Cînta- 
rea României" — manifes
tare a permanentei forțe 
creatoare a națiunii noas
tre, unind, pe aceeași mare 
scenă a țării, valorile tra
diționale cu cele nou fău
rite de oamenii muncii ■— 
s-au concentrat și în co
municările „Originea și e- 
voluția obiceiurilor specifi
ce sărbătorilor de iarnă, 
posibilități de realizare ar
tistică, larg stimulate în a_- 
nii socialismului" — 
Petru Eana, Școala 
rală nr. 1 Vulcan ;
lindatul în zona Văii Jiu
lui. Păstrarea și valorifi
carea obiceiurilor laice din 
această zonă" — prof. Cor
nelia Stănescu, Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani ; 
„Tradiție și folclor în co
muna Aninoasa" — prof. 
Jana Stane, Școala genera
lă Aninoasa ; „Colindele, 
mărturie a istoriei poporu. 
lui nostru" — prof. Cons
tantin Burghiu, Școala ge
nerală Uricani ; „De la nc- 
deia pastorală la nedeia 
minerilor. Considerațiuni. 
asupra nedeilor din Valea 
Jiului" — prof. Dumitru 
Peligrad, directorul „Mu
zeului Mineritului".

comunicări

(Cont. în pag. a 2-a)

lief a necesității 
te colectivele de 
GRI PA S2NDICAI V să 
fie sub toate aspectele ri
dicată la înălțimea roiului 
ei de unitate organizatori
că și funcțională de bază 
a sindicatelor, temelia în
tregii lor activități.

Abordînd tema pusă în 
dezbatere, cele zece inter
venții ale participanțih i și 
conținutul materialele pre
zentate de aceștia au pola
rizat atenția auditoriului a- 
supra unor probleme fun
damentale ale activității 
grupelor și comiteteloi sin
dicale cum sînt : rezolva
rea de către biroul grupei 
sindicale și conducerea 
tehnico-administrativă a 
problemelor sociale ce se 
ridică la locurile do mun
că ; afirmarea biroului c u- 
pei sindicale ca nu< 1. .. de 
acțiune permanentă in a- 
sigurarea unui climat exi
gent, de ordine și discipli
nă : conlucrarea dintre bi
roul grupei sindicale și

1. BALAN
 *-------------.

(Continuare în pag a 2-a)
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prof, 
gene
ro

In această lună, 
gada condusă de Marin 
Ionescu — in imagine, 
ortaci din această for
mație de frunte de la 
I.M. Lupeni — realizea
ză cel mai înalt nivel 
mediu al .productivită

ții muncii : 11.5 tone pe 
post. Brigada utilizea
ză un complex româ
nesc de tip SMA-2, cu 

care a realizat în pri
mele două decade ale 
lunii decembrie o avan
sare de 26 metri liniari, 
cea mai mare avansare 
medie pe mină in aba
taje frontale.

Foto : St. NEMECSEK

CETĂȚENESC
in pagina a 3-a

Gradului de tehnicitate a utilajelor 
să-î corespundă pregătirea 

profesională a muncitorilor !
celor 600 de vagonetari nu 
există dorința acestora de 
a se califica pentru mese
ria de ajutori mineri, dar 
nici interesul cadrelor de 
conducere de la sectoare, a 
organizațiilor de 
sindicat, U.T.C., 
liului oamenilor 
în desfășurarea i 
nute munci politice 
tru a fi îndreptați 
cursurile de calificare.

După 
culă in 
au fost 
care să 
rea 
tori dar nu se 
măsuri concrete 
calificarea acestor 
tori în meseriile de 
ale mineritului, pentru

Ridicarea continuă a ca
lificării și perfecționării 
tehnico-profesionale a for
ței de muncă, reprezintă 
in zilele noastre premisa 
majoră a. producției mo
derne pentru sporirea efi
cienței economice. Datele 
evidențiază că mina Lonea 
dispune, astăzi, de mașini 
și utilaje de înaltă tehni
citate, de sisteme de meca
nizare șt automatizare care 
vor fi mereu extinse. Efor
tului financiar de creștere 
a gradului de tehnicitate 
trebuie să-i corespundă 
priceperea și o cit mai î- ' 
naltă pregătire profesio
nală a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor pen
tru folosirea la parametrii 
superiori, cu o înaltă efi
ciență economică a acestor 
utilaje. Spunem, trebuie,- 
întrucît randamentele ob
ținute cu dotarea tehnică 
din abataje sînt sub posi
bilitățile acestui colectiv.

De fapt, și actuala structu
ră a forței de muncă nu 
este cea mai corespunză
toare din punct de vedere 
al calificării. în timp ce 
mina are 467 de mineri la 
cele 40 de brigăzi, ajutori 
mineri sînt doar 149. Cifre
le evidențiază tendința for. 
ței de muncă stabilă, aju
tori mineri, spre categori
ile de retribuire mai mari, 
în timp ce nu se dovedește 
aceeași preocupare din par
tea cursanților în a frec
venta cu- regularitate cursu
rile de calificare 
meseria de miner, 
acesta, din cei 158

mineri înscriși pentru cursu. 
rile de mineri doar 49 mai 
frecventează aceste cursuri. 
Situații asemănătoare fiind 
și la lăcătuși — înscriși 48 
și rămași 28.

Datorită fluctuației mari 
- care se menține în rîndul

; partid, 
al consi- 

muncii, 
unei susți- 

pen- 
spre

fă-
a.c.

pentru 
în anul 
ajutori

analiza c.o.m.
6 septembrie

-măsuri 
crește
rn unei-

prevăd și 
privind 
munci- 

bază 
a-i

prevăzute 
conducă la 

numărului de

(Continuare ir, pag a 2-a)
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Oamenii trebuie să 
trăiască! (Urmare din pag I)

„Să fie lăsat atomul Ia 
locui Iui, firesc, în materie
— spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
— să punem atomul să 
producă milioane și miliar
de de kilowați-oră energie. 
Să lăsăm atomul să aducă 
lumină in sate și orașe, în 
tabrici și uzine, în casele 
oamenilor, să le facă viața 
mai bogată, mai frumoasă". 
Acestea sînt gîndurile 
noastre, ale tuturor româ
nilor. ale tuturor oamenilor 
de bună credință de pe 
această planetă bîntuită de 
perspectiva îngrijorătoare 
a unui nou viscol istoric.

Și noi, cei care muncim 
în subteranul minei Live
zeni am primit cu deosebi
tă satisfacție și mîn.lrie 
patriotică inițiativele de 
pace ale președintelui 
României socialiste, mine
rul nostru de onoare, tova. 
râsul Nicolae Ceausescu 
care constituie un însufle- 
țitor program de acțiune 
pentru înfăptuirea dezar
mării. pentru pace în în
treaga lume. Aici, în mină, 
noi muncim cinstit, onest, 
scoatem cărbunele clin în
tunericul subpămîntului la 
lumina zilei pentru bună

Realizările 
unui colectiv 
de prestigiu
/Urmare din pag. 1) 

producție. Faptul că nu 
există nici o sesizare din 
partea beneficiarilor, a 
minerilor, înseamnă că 
in acest domeniu s-a 
produs un adevărat salt 
calitativ. De fapt, îmbu
nătățirea calității lu
crărilor de reparații este 
determinată și de con
fecționarea prin autouti- 
lare a unor standuri de 
probe, dispozitive etc. 
La confecționarea aces
tora un aport substan
țial l-au avut munci
torii Groza Petru, Vasi- 
le Voiculescu, Ludovic 
Hpoș, Ion Teglaș, Ti- 
beriu Budiu, coordonați 
si îndrumați de ing. Au
rel Stoicoiu.

La îndeplinirea exem
plară, cu 7 zile mai de
vreme, a sarcinilor de 
plan pe acest an, primul 
an al cincinalului cali
tății și eficienței, o 
contribuție deosebită 
au adus oamenii 
muncii de la atelierul de 
reparații mecanice Li- 
vezeni, atelierul de bo
bina) Varnița și atelie
rul de confecționat ar
mături de mină Paro- 
șeni. Dintre cei care an 
de an se găsesc pe pa
noul de onoare al uni
tății, amintim pe Gheor- 
ghe Brindău, Francisc 
Soo, Ion Jina, Francisc 
Matyas, Ion Ghiță, 
Gheorghe Chelaru, Ni- 
colae Borbelv, Marin 
Burned, Claudia Urs, 
Mihai Gudosz și mulți 
alții. 

starea omului, pentru a ne 
face viața mai bună și mai 
frumoasă. Ducem o viață 
liniștită, așezată pe princi
pii— sănătoase. Cîștigăm 
bine și sîntem mulțumiți. 
Ce ne trebuie nouă bombe 
cu neutroni, rachete cu fel 
și fel de raze de .acțiune ? 
Ce nevoie avem noi de 
războaie ? Pe cine ajută a- 
cestea ?

Citim că dacă va conti
nua să sporească în ritmul 
actual, la sfîrșitul mileniu
lui, suma alocată pentru 
înarmări va atinge 1000 de 
miliarde dolari și, în con
trast. că 300 de milioane 
de oameni trăiesc în con
diții inumane. O antiteză 
dureroasă și îngrijorătoare, 
expresia modului de gîndi- 
re „dialectic" a celor căzuți 
în letargia „somnului ra
țiunii". Treziți-vă oameni! 
înlăturați neodescreierații 
lumii. Pămîntul trebuie să 
fie locul nașterii perpetue, 
vieții continue. Pentru că 
moartea n-are decît să 
moară, dar viața trebuie să 
trăiască.

Vasile APETREI, 
maistru principal 

secretar adjunct al 
comitetului de partid 

I.M. Livezeni

IUrmare din pag. I)

maistru în aplicarea pre
vederilor din actele nor
mative pentru prevenirea 
și combaterea manifestă
rilor de indisciplină în do
meniul protecției muncii în 
scopul realizării sarcinilor 
de plan in deplină securi
tate ; modul in care trebu
ie să acționeze comitetul 
sindical de sector pentru 
cunoașterea și aplicarea 
noilor criterii de organiza
re și desfășurare a între
cerii socialiste ; urmărirea, 
evidențierea și rezolvarea 
propunerilor oamenilor 
muncii făcute în adunările 
lunare ale grupelor sindi
cale ; stilul și metodele de 
muncă folosite de biroul 
grupei sindicale pentru ri
dicarea nivelului politic și 
profesional al oamenilor 
muncii, membri de sindi
cat etc.

37000 tone de cărbune în plus
susțineri mecanizate peste 
1 250 000 de tone de cărbu
ne — cu peste 300 000 tone 
mai mult decît în anul tre- 
cut. Peste 65 la sută din 
producția totală a minei a 
fost extrasă prin tăiere me
canică. Randamente medii 
obținute în abatajele dota
te cu complexe mecanizat^ 
s-au menținut constant în 
acest an la peste 11 tone pe 
post, fiind superioare pre
vederilor cu peste 1 tonă 
pe post.

în aplicarea cu consec
vență a noului mecanism 
economico-financiar, deter, 
minat in primul rînd prin 
realizarea producției fizice 
de cărbune cocsificabil și 
consolidat prin preocupă
rile pentru reducerea chel
tuielilor materiale de pro
ducție, valoarea producției 
nete a fost depășită în pri. 
mele unsprezece luni ale a- 
nului cu peste 25 000 000 
lei. Econorhiile bănești rea

Gradul de
(Urmare din pag. I)

lega de întreprindere, a-i 
stabiliza. Astfel se explică 
faptul că în opt luni din 
acest an au venit 996 de 
oameni și au plecat 988 din 
care 649 fără forme, situa
ție la care a contribuit și

Grupele sindicale—cadru democratic 
de afirmare a autoconducerii muncitorești
Reținînd concluziile ce 

s-au desprins din interven
ții, numeroși participanți 
la dezbaterile pe marginea 
acestora ca Iulian Filip, 
Iosif Guran, Ioan Ivănuș, 
Vasile Purice, Maria Bor
dei, Vasile Buze, loan Sloi, 
Ion Păduteanu, Stelian Co. 
robea și alții. în calitate de 
președinți de comitete/ de 
sindicat din întreprinderi 
și sectoare, organizatori 
de grupă sindicala, cadre 
tehnice, au împărtășit din 
experiența lor, au făcut un 
util schimb de opinii și 
păreri privind desfășura
rea activității sindicatelor 

lizate la cheltuielile mate
riale planificate pentru fie
care tonă de cărbune ex
tras, depășesc 5 lei/tonă, 
calea principală de acțiune 
urmată pentru materiali
zarea acestui deziderat fi
ind modernizarea tehnolo
giilor, promovarea progre
sului tehnic prin introdu
cerea mecanizării, respec
tiv reducerea consumuri
lor specifice de lemn de 
mină, cherestea și alte ma
teriale de masă.

Rodnica întrecere a bri
găzilor minei Lupeni con
semnează fapte de muncă 
remarcabile. Se cere evi
dențiat în acest cadru a- 
portul brigăzilor din abata
jele sectorului fruntaș V, 
conduse de Vasile Butna- 
ru și Vasile Rusu. în aba
tajele mecanizate ale celui 
mai mare sector de pro
ducție al Văii, sectorul IV, 
ortacii lui Constantin Po- 
pa și Teodor Boncalo și ai 
altor mineri de prestigiu au

tehnicitate
lipsa de apartamente, dar 
și comportarea necores
punzătoare a unor șefi de 
schimb ca Dumitru Enea, 
Toader Chiaburu, Francisc 
Pusok și alții, față de noul 
încadrat. Cerințelor de creș
tere a producției de cărbu
ne la mina Lonea, produc- 

in unitățile economice din 
Valea Jiului, avansînd tot
odată propuneri concrete 
și sugestii pentru dinami
zarea și îmbunătățirea ac
tivități în domeniul ce a 
făcut obiectul schimbului 
de experiență. A fost ex
primată necesitatea per
fecționării în continuare a 
stilului și metodelor de 
muncă folosite de birou
rile grupelor sindicale.. Cu 
regularitate, la adunările 
lunare de grupă să parti
cipe cadre cu munci de 
răspundere din conducerea 
unităților economice care 
să poală elucida și da răs

extras'' mii de tone de căr
bune cocsificabil în plus. 
La sectorul II, cele mai 
bune realizări au obținut 
cunoscuții mineri din bri. 
gada lui loan Buduliceanu. 
loan Chelmu de la sectorul, 
I, Matiuș Laszlo din secto
rul III, Paul Bujor de la 
VI sau Marin Ionescu de 
la sectorul VII sînt toate 
formații de renume în Va
le — prestigiu cîștigat cu 
multă trudă.

Privind activitatea de 
perspectivă a minei, acum 
la trecerea dintre ani, tre
buie subliniat faptul că 
sectorul de investiții al mi
nei a realizat o producție 
suplimentară în valoare 
de 3 milioane lei. Planul 
de pregătiri al anului este, 
de asemenea. depășit 
cu 1900 ml. Și între cei de 
la „înaintări* 1' nume cu re
nume : Dumitru Tămîrș, 
Petru Belbe, Nistor Mihai. 
Marin Preoteasă, Gheorghe 
Toma, numeroși alți mineri.

I bogatele manifestări de e-
■ ducație prin muncă, în 
I spiritul tradițiilor celor mai 

înaintate ale minerilor. E-

Ilevii Camelia Ușurelu, Da
niela Ardelean. Bianca. 
I Boncalo, Stela Cherja, Lu- 
minița Drăgan, Oana Mo. 
doi, Ștefan Pricop, Camelia 

| Brătulescu au dat glas re- 
I cunoștinței profunde." ne- 
’ mărginite pe care tînăra 

generație din Lupeni o 
poartă partidului. Desfă
șurată sub semnul înalte
lor responsabilități ce le au 

I organizațiile de pionieri și
ale U.T.C., întîlnirea s-a 
încheiat cu un spectacol și 

I angajamentul de a obține 
rezultate superioare în In- 

I treaga activitate, pe măsu- 
Ira condițiilor create de 

partid. (Gabriela Andraș, 
I elevă)

® EXPOZIȚII. în asele 
pionierilor și șoimilor pa- 

Itriei din Valea Jiului se 
deschid astăzi expoziții cu 

(lucrări de creație tehnică 
realizate în acest prim tri
mestru al anului școlar de 
pionieri și uteciști are
participă la cercurile are
funcționează în școli, licee, 
case ale pionierilor.

® SIMPOZIOANE. \s- 
tăzi și mîine în cele patru 
case ale pionierilor și șoi. 

I milor patriei din munici- 
I piu se desfășoară simpo- 
Izioane cu tema „Educația 

tinerei generații în sprijinul
I păcii'și prieteniei între 

popoare" și „A 34-a aniver
sare a proclamării Repu- 

| blicii".

sens se manifestă încă ne
ajunsuri. Toată atenția să 
fie acordată aplicării ini
țiativelor muncitorești va- 

. loroase. cu eficiență spori
tă, iar sindicatele împreună 
cu conducerile colective 
să se ocupe îndeaproape și 
cu toată răspunderea de 
urmărirea, evidențierea și 
rezolvarea — potrivit re
glementărilor legale în vi
goare — a propunerilor fă
cute de oamenii muncii, 
ldeea centrală desprinsă 
din dezbaterile schimbului 
de experiență pledează pen
tru ridicarea grupei sindi
cale la nivel superior de 
capacitate organizatorică 
și politică, nivel care să-i 
permită să se afirme, ea a- 
devărat cadru de manifes
tare a democrației munci
torești, de înfăptuire a 
principiilor autoconducci ii 
și autogestiunii muncito
rești.

a utilajelor
ție care în anul viitor ur
mează să fie mai mare cu 
30 000 tone de cărbune, 
trebuie să le răspundă o 
grijă mai mare a tuturor 
factorilor de răspundere 
în organizarea procesului 
de producție, față de sta
bilizarea și calificarea for
ței de muncă. în acest 
sens cadrele tehnico-ingi-
nerești care predau la 
școala de calificare trebuie 
să înarmeze cursanții cu 
temeinice cunoștințe de 
tehnică minieră în consens 
cu mecanizarea complexă 
a lucrărilor miniere, avînd 
în vedere perspectivele în
făptuirii integrale a pro
gramului de mecanizare 
prevăzut pentru anii viitori.

Sudorii Ion Vamvu și 
Gheorghe Vasilică de la 
atelierul TH Paroșeni, 
lucrează la tăierea „pa. 
pucilor" pentru armătu
rile de mină confecțio
nate aici. »

Foto : Șt. NEMECSEK 

puns competent la proble
mele ridicate de membrii 
de-sindicat. Să fie dezvol
tată personalitatea și întă
rită autoritatea inspec
torilor obștești de protec
ție a muncii, iar aceștia să 
fie în mai mare măsură 
antrenați în acțiunile de 
control din procesul pro
ductiv organizate de sindi
cat, de organele specializa
te. Conducerile sectoarelor 
și secțiilor să acorde mai 
mult sprijin comitetelor de 
sindicat de la acest nivel 
și să conlucreze cu acestea 
pentru aplicarea noilor cri- 
terii de organizare și des
fășurare a întrecerii socia
liste, deoarece în acest

| • RAPORT P1ONIE-
r RESC. Pionierii și elevii 
I din organizațiile U.T.C., 
' care învață în școlile ge- 
[ nerale și cele două licee 
• industriale din Lupeni, au 
! raportat, în cadrul unei 

întîlniri cu secretariatul 
I Comitetului orășenesc de 

partid, încă în prima zi de 
I vacanță, despre modul 

cum înfăptuiesc sarcinile 
lor, reflectate în rezulta- 

itele obținute în activitatea 
școlară și extrașcolară din 

I primul trimestru al acestui 
an de învățămînt. Desfă
șurată sub genericul „Ra- 

!portăm cu mîndrie partidu- 
lui~— acțiunea se înscrie in 

I amplul proces de sporire a 
calității și eficienței for
mative a învățămîntului, in 

I ——— ____ ._____

jJURNAL DE 
j VACANȚĂ

re au ajuns la această cotă 
a viitorului puț eu schip de 
la I.M. Lupeni.

• INFORMAM cititorii 
că redacția noastră le o- 
feră mîine, gratuit, calen
darul anului 1982. Calen
darul va fi supliment 
ziarului nostru.

al

• BILETE- PENTRU 
TRATAMENT ȘI ODIHNA. 
Comitetul sindicatului 
la I.M. Livezeni pune 
dispoziția minerilor, 
din aceste zile, 256 
de tratament și odihnă 
prima parte a anului 1982.

de 
la 

încă 
bilete 

în

și Cadîr" de Victor Ion 
Popa.
• DIALOG. La C.C.S.M. 

Petroșani va avea loc astăzi 
(ora 15) un dialog al oarae. 
ailor muncii despre „Contri
buțiile României socialiste 
la realizarea unui sistem 
trainic de cooperare în Eu
ropa", acțiune organizată în 

cul-

O „COTA 100,5“ este 
.ul noului film realizat 
ineclubul „Amafilm" din 

Lupeni. Filmul este consa- 
•rat oamenilor muncii ca-

ti
de la• TEATRU. Astăzi, 

ota 17, Teatrul de stat din 
Petroșani prezintă (la se
diu) o nouă reprezentație 
cu comedia „Tache, lanke

colaborare cu Casa de 
tură.

® TENIS DE CÎMP. 
lotul de tenis de cimp 
la Clubul sportiv Jiul 
fost transferat, de la 
București, juniorul 
Garagață, component

în 
de 

a 
T.C. 
Dan 

al

lotului national.
• DISCOTECA VACAN. 

ȚEL în perioada vacanței 
de iarnă a elevilor, Casa 
de cultură din Petroșani a 
inițiat un program de ma
nifestări cultural-educati- 
ve aflate sub genericul 
„Discoteca vacanței". As
tăzi, la ora 18, se va des
fășura o seară muzical- 
distractivă.
• ALMANAH. In chioș

curile de difuzare a presei 
și-a făcut apariția o 
publicație mult așteptată 
Almanahul „SCÎNTEIA", 
un an intre copertele u-

nei singure cărți. Almana
hul cuprinde un mare vo
lum de informații politice, 
sociale, cultural-artistice, 
tehnico-științifice, sport și 
umor.
• FRUNTAȘII. Panoul 

„Faptul zilei" din sala de 
apel a I.M. Lonea consem
nează, la loa de vază, nu
mele a doi vrednici eondu- 
cători de brigăzi, care în 
acest final de an au înscris 
pe graficul întrecerii socia
liste noi succese în extrac
ția de cărbune, ce fac cins
te colectivului. Miclea Ioan 
III cu ortacii, din data de

10 noiembrie de cînd și-a 
realizat planul pe acest an 
au dat in plus, la zi, 7764 
tone de cărbune, iar 
losif Clamba cu brigada, de 
la 5 octombrie de cînd a 
raportat îndeplinirea pla
nului anual și pină in pre
zent a extras suplimentar 
6353 de tone de cărbune. 
Cinste lor 1

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

■ IW mnn ’OiaaSMM»
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Revenim după 10 luni, 
ia aceleași probleme 

ale blocului nr. 10 din Petrila
Modul superficial, ires

ponsabil și cu rezultate pe 
măsură, in care oameni cu 
funcții 
ducerea secției Petrila 
E.G.C.L. Petroșani — < 
numai ei —, au înțeles 
onoreze promisiunile 
ritoare la rezolvarea 
situații, asupra cărora 
torul se va edifica parcur- 
gind rindurile ce urmează, 
a făcut necesară o nouă 
revenire, după aproape ze
ce luni la același bloc nr. 
10 din cartierul 8 Martie al 
orașului Petrila. in articolul 
publicat în „Steagul roșu" 
din 13 martie a.c., pe baza 
constatărilor făcute la fața 
locului, redăm asigurarea 
primită din partea maistru
lui Mircea Pirvulescu in nu
mele conducerii secției men
ționate mai înainte, că în 
săptămîna 9—14 martie spăr
turile — mai mult 
decît cunoscute - 
țeaua de conducte 
evacuarea apelor 
re reziduale din blocul res
pectiv vor fi remediate, iar 
subsolul 
la acea 
igienizat, 
pe zece 
mult decît suficientă, care a 
oferit și condițiile optime 
pentru efectuarea operațiilor 
de întreținere și a repaiați- 
ilor necesare pentru ca lo
catarii blocului respectiv să 
poată constata că față 
solicitările lor - pe 
dreptul îndreptățite 
zînd satisfacerea unei 
rințe elementare de confort, 
s-au dovedit receptivitatea și 
responsabilitatea cuvenite.

, în care oameni cu 
și obligații din con- 

a 
și nu 
să-și 
refe-' 
unor 

i citi-

Ei bine, despre ce fel de 
receptivitate și responsa
bilitate - bazate sau urma
te de acțiuni și fapte con
crete - poate fi vorba dacă, 
după zece luni, 
blocului reclamă 
situații. După 
am putut constata din nou 
la fața locului, finalizarea 
promisiunilor din martie se 
reduce la o spărtură în zi
dul elevației blocului prin 
care se scurge o parte din 
apa din subsol, conductele 
răminind insă în permanen
tă sub apă. Și reparațiile

locatarii 
aceleași 

i cum

își 
se 

unii 
băuturi

La fața locului

nu

bănuite 
din re- 

pentru 
menaje-

blocului — inundat 
dată — golit și 
Au trecut aproa- 

luni, perioadă mai

necesare la terasa blocului 
s-au făcut tot sub amprenta 
unui provizorat.

Firesc, această manieră 
de rezolvare a problemelor 
nu putea să liniștească lo- 

-------------■ ■ li — i..t nouă 
către re- 

bineîn- 
ale loca- 

oamenii

de 
de-a

vi- 
ce-

catarii blocului. O 
insistență în scris 
dacție, precedată, 
țeles, de stăruințe 
tarilor pe lingă 
secției, solicitări de sprijin 
în cadrul unor audiențe la 
faruri municipale, inclusiv 
la redacție pe aceeași te
mă, rămasă în fond nesolu
ționată, o nouă intervenție 
la fața locului.

Cit de mult se pot com
plica lucrurile din cauza u- 
nor instalatori, lăcătuși, su
dori etc., care, după cum 
arătau locatarii și cum am 
putut vedea, atit noi cît, și 
primarul orașului, tovarășul

Gavrilă David, și șeful sec
ției, lacob Chioreanu, 
fac șutul la cravată, 
caută printre blocuri 
pe alții, consumă
alcoolice în timpul progra
mului de lucru, nu-și fac 
datoria, iar cei care ar tre
bui să-i controleze și să-i 
facă răspunzători de ceea 
ce nu fac, trec la nesfîrșit 
totul cu vederea, copleșiți 
de duhul blîndeții.

...Avem convingerea că 
ultima intervenție a pus îrr 
mișcare o acțiune concretă, 
sperăm și eficientă, pentru 
golirea subsolului blocului 
10, repararea coloanelor de
fecte, verificarea și restabi
lirea funcționării normale 
a rețelelor de asigurare a 
apartamentelor cu căldură 
și apă caldă, igienizarea și 
predarea subsolului pe bază 
de proces verbal asociației 
de locatari, responsabilului 
blocului Nicolae Gogelescu.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a ne pune o 
firească întrebare : de ce 
oare pentru rezolvarea u- 
nor astfel de probleme este 
nevoie să intervină redac
ția, primarul orașului și 
alți factori de conducere 
cînd la secția de gospodă
rie comunală și locativă din 
Petrila o suită de oameni, 
în frunte cu șeful lor lacob 
Chioreanu, primesc retribu
ții tocmai pentru a rezolva 
aceste probleme ? Locata
rii blocului 10 și redacția 
așteaptă un răspuns foarte 
operativ prin fapte la aceas
tă întrebare.

Toma ȚÂȚÂRCÂ
j

de

• • • spadari
Mai mulți locuitori 

pe strada Radu Șapca din 
Petroșani au solicitat re-
dacției să intervină pe lin
gă serviciul de salubritate 
al E.G.C.L. Petroșani să 
ridice reziduurile menajere 
de pe strada respectivă. Jn 
ziua de 17 decembrie, am 
străbătut mai mult străzi 
din colonia de jos a ora
șului. Am întîlnit și lucruri 
bune care dovedesc că în 
acest vechi cartier al Pe- 
troșaniului locuiesc mulți 
oameni gospodari care- țin 
la înfățișarea și aspectul 
localității in care muncesc 
și trăiesc. Trotuarele de pe 
străzile Cuza Vodă, Ecate- 
rina Varga și împăratul 
Traian erau curățite aproa
pe în fața fiecărei case cu 
grijă și responsabilitate ce. 
tățenească incit pietonii pu
teau circula fără teama 
că vor cădea alunecînd pe 
gheață. Pe strada Aurel 
Vlaicu erau mult mai puți
ne porțiuni curățate, iar 
in fața unității de desface
re a legumelor și fructelor 
de aici câteva.lăzi cu rezi
duuri dăunau aspectului. A- 
celași aspect neplăcut >1 
produceau și reziduurile 
menajere din jurul con
tainerelor aflate în fața ma
gazinului alimentar și a 
bufetului din arpropiere. în 
ziua respectivă cele două 
containere nu erau pline 
dar Dici lucrătorii de la 
salubritate, ce au adus con
tainerele goale în locul ce
lor pline, și nici locuitorii 
din împrejurimi nu au în
cărcat gunoiul împrăștiat 
pe jos în containere. Rezi
duuri menajere există în- 
tr-adevăr și pe strada Ra
du Șapcă și pe cele me
gieșe. Aflînd de scopul vi
zitei noastre sîțiva locatari 
și-au spus părerile.

Iuliu Eoledy, strada Gri-

vița Roșie: „După cum se 
poate vedea, un container 
se află la un capăt _ de 
stradă, iar altul la celălalt. 
Pentru cei ce locuiesc la 
mijlocul străzii e cam ma
re distanța pină la con
tainere. Necazul e insă că 
unii locatari din apropie
rea containerelor ne apos
trofează zicind să ducem 
gunoiul în partea cealaltă. 
Dacă s-ar transporta la 
timp, containerele pline, nu 
s-ar mai isca asemenea dis
cuții', Același neajuns a 
fost relatat și de Nicolae 
Ardean de pe strada Radu 
Șapcă. Locatarul Aladar 
Prelusek ne-a spus cum 
că într-o discuție avută cu 
vreo 3—4 săptămîni in ur
mă tovarășul Vasile Bora 
de la serviciul salubritate 
a promis că va amplasa un 
container în apropierea 
fostei unități de desfacere 
a legumelor și fructelor nr. 
40 de pe strada Plopilor, 
unde actualmente este doar 
un depozit de... mere (de 
ce nu s-o fi descbizînd u- 
nitatea?) dar a rămas doar 
promisiune. Nemulțumiți 
de lipsa de operativitate in 
transportarea containerelor 
cu reziduuri menajere sînt 
si locuitorii de pe strada 
Oltului și altele.

Este cunoscut faptul 
serviciul de salubritate 
orașului Petroșani se 
frlintă cu unele greutăți 
obiective dar programarea 
transportării containerelor, 
trebuie respectată cu rigu
rozitate. Ar mai fi de do
rit ca locatarii din apropie, 
re să dea o mină de ajutor 
pentru curățirea de rezidu
uri a zonelor din jurul con
tainerelor și atunci altul 
ar fi aspectul străzii.

D. CRIȘAN

vița

că 
al 

cun

î 
î 
î 
î 
î

î 
î
î 
î

~N

Din scrisorile sosite la redacție
 J

SA NU PERTURBAM 
PROGRAMELE DE 

RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
ALE VECINILOR

In noaptea de Anul Nou, 
în multe locuințe, pe bra
zii frumos împodobiți stră. 
lucesc beculețele instalați
ilor cumpărate din comerț. 
Vrînd să aibă instalații de 
acest fel mai deosebite u- 
nii părinți, cunoscători în 
ale electricității fac ca be- 

. culețele să ardă cu inter
mitențe. Nu se gîndesc în
să că procedînd în acest 
fel perturbează vizionarea 
programului de la televi
ziune sau audițiile radio a- 
le vecinilor. Ii solicităm să 
nu folosească asemenea ins. 
talații ce deranjează veci
nii și chiar și pe ei.
Un grup de locatari din 

Petroșani
!

„TEATRU" LA 
ALIMENTARA DIN JIEȚ

că la 
produs o „stră- 
După desființa- 
considerente cu- 
a bufetului, che- 

mereu aceiași, 
în- 
ali--

Aflăm
Jieț s-a 
mutare", 
rea, din 
născute, 
fliii, 
și-au mutat locul de 
tilnire in preajma 
mentarei. Dacă înainte se 
îngrămădeau în interiorul 
bufetului, acum ei își sus
țin „spectacolele" în fața 
alimentarei, in aer liber, 
deci și în văzul tuturor 
cetățenilor, inclusiv al co
piilor care-și fac cumpără
turile de la chioșcul de 
lingi alimentară. „Specta
colele" evoluează 
cendo, in raport 
proporțional cu 
de golire a sticlelor 
băuturi tari 
din alimentară 
nară Maria Hapciuc) 
cuprind strigături, chiui
turi, „hora chefliilor", în
jurături, vorbe vulgare și

insulte adresate unor ce
tățeni pașnici, inclusiv 
copii, pind la manifestări 
scandaloase declanșatoa
re de acțiuni huliganice, 
de atmosferă de ură și 
răzbunare. Dar ce nu spun

S B B

Semne 
de întrebare

e

Reparații cu cîntec

ci es- 
direet 
ritmul 

cu 
cumpărate 

(gest io- 
ȘÎ

ji ce nu fac „chefliii" a- 
junși in stare de ebrieta
te cu sprijinul gestiona
rei amintite ' Lucrătorul 
de miliție din acest sec
tor al orașului Petrila nu 
are nimic de spus despre 
modul cum se aplică de
cizia Consiliului popu
lar județean cu privire la 
locui unde poate fi consu
mată băutură alcoolică- ?
(T.V.)

Mă adresez redacției cu 
o problemă personală care, 
probabil, preocupă și pe 
alți cetățeni aflați în si
tuația mea. Iată despre ce 
este vorba.

In data de 16 septembrie 
1981 am predat la secția de 
reparații încălțăminte din 
Petroșani a cooperativei 
„Unirea" o pereche de ciz- 
mulițe din piele pentru a 
li se schimba talpa uzată. 
După două săptămîni res
ponsabilul atelierului, tova
rășul Gheorghe Neamțu, 
mi-a răspuns rece : „Tim
pul e frumos și nu ai ne
voie de cizme, nu le-am 
băgat în lucru. Vino peste 
două săptămîni". Am ve-

a- 
la 

in-

NU SE VAD ?
încă din primăvara 

cestui an, bameni de 
E.G.C.L. Lupeni au
locuit o conductă defectă 
de la centrala termică AS. 
Un lucru foarte bun, care 
a adus multe mulțumiri 
locatarilor. La un alt sem
nal al ziarului, 
de conductă 
cuite au fost 
șase bucăți 
noi, mai pot 
astăzi pe zona verde din 
strada Parîngului. Acum 
sint cam acoperite cu ză
padă, dar tot se văd. Da
ca se intenționează ca a- 
ceste bucăți de conductă 
să fie folosite tot la cen
trala AS, atunci ele ar 
trebui scoase de sub ză
padă și aduse mai aproa
pe de centrală, unde este 
loc suficient. De fapt pe 
mai multe terenuri din 
cartier se pot vedea zeci 
de bucăți de conducte în
locuite. Cine ar trebui să 
le vadă nu le vede? (A.M.)

bucățile 
veche, inlo- 
ridicate, dar 
de conductă 
fi văzute și

nit după alte două săptă
mîni. Același tovarăș era 
gata pregătit cu alt răs
puns : „Talpa pe care o a- 
vem este de proasta calita
te, ia apă repede, 
dumneata... meriți 
mai bună. Vino peste două 
săptămîni". Măgulit că am 
devenit o persoană atit de 
importantă, am așteptat, 
revenind după alte două 
săptămîni. Responsabilul 
secției era la fel de pregă
tit să-și ducă clientul cu 
vorba, să nu zic cu minciu
na. Citez 
are cizmele în lucru, 
bolnav, la spital, dar 
voi da la aii cizmar - 
nă vine zăpada le 
gata. Veniți 
săptămîni".

Exact după 
am bătut din 
atelierului, 
m-a privit zîmbincl și calm: 
„N-ai noroc, încă nu am 
primit talpă bună".

Am îndrăznit să-i atra 
atenția că lozinca aceea de 
pe peretele atelierului 
care scrie 
„Clientul 
șabil și 
unitatea 
nici un

iar 
talpă

,Muncitorul care 
este 

le 
și pi- 
aveți 
două

02 de
nou la

Responsabilul

zile, 
ușa

pe 
in patru limbi ; 

este servit irepro- 
cu încredere la 
noastră..." nu are 
rost acolo, dacă

nu se respectă, întrucît ser
virea nu este cum se spu
ne. Cred că și conducerea 
cooperativei ar trebui să 
dovedească mai multă pre.

Sing. Carol LASKAY,
Petroșani

Imprudență soldată cu mari pagube
Statul nostru cheltuieș

te multe milioane de lei 
pentru dezvoltarea trans
porturilor în general, pen
tru asigurarea unor condi- 

mai bune de călăto- 
transportul de per
ia special. Normal 
rîndul lor, călătorii 

în

ții cît 
rie în 
soane, 
că, -la 
au datoria de a folosi 
mod corect, civilizat și de 
a dovedi grija 
pentru păstrarea 
mijloacelor de
Se poate oare crede că Dă. 
nilă Lascu, încadrat la pa
za militarizată, cu locul 
de muncă la I.M. Dîlja, nu 
a știut nimic despre a- 
ceastă obligație ? Nu se 
poate, pentru că este paz
nic și a fost instruit în a- 
cest scop. Dar iată, pe 
scurt, cum a procedat el 
în ziua de 3 decembrie

cuvenită 
tuturor 

transport.

aa.c. și ce a realizat: des
consideri n d reglem erîtă ri
le legale privind interzice
rea cu desăvîrșire a trans
portului combustibililor li
chizi în mijloacele de trans, 
port în comun, precum și 
transportul acestora în,am
balaje 
el s-a 
sonal 
merge 
zat un bidon cu trei litri 
de benzină lingă calorife
rul compartimentului. Din 
cauza temperaturii, combus
tibilul s-a dilatat, gazele 
formate au forțat dopul bi
donului, benzina prelin- 
gîndu-se pe linoleumul va
gonului. Dănilă Lascu nu 
a dat importanță nici a- 
cestui fapt și a scos o țiga
ră din buzunar pe care a 
aprins-o. Gazele inflama-

s-au aprins și ele ca 
fulger, și incendiul de- 

cuprins mai în-

din material plastic, 
urcat în trenul per- 
nr. 2709 pentru a 
la Merișor și a a.șe-

bile 
din 
clanșat a 
tîi bidonul. Dănilă a încer
cat să-l stingă dar în zadar. 
Focul a cuprins întreg com
partimentul, iar apoi va
gonul. Cu toate eforturile 
depuse de pompieri, vago
nul a ars, paguba produsă 
fiind evaluată la peste 
200 000 de lei. în plus, lip
sirea călătorilor de 
rilijToc modern de 
port.

Un alt caz a avut 
orașul Petrila, strada Ale
xandru Sabia nr. 10/2. Aici 
Gheorghe Furdui a aplicat 
niște cabluri electrice ne
izolate și o doză direct pe 
material combustibil (scîn- 
dură). In ziua de 3 decem
brie, inevitabilul s-a pro
dus: incendiul declanșat din

un
trans-

loc în

cauza unui scurtcircuit a 
fost stins cu greu numai 
de pompieri. Neglijența pu. 
tea să-l coste și mai mult 
dacă nu intervenea forma
ția de pompieri a I.M. Pe
trila, apoi și compania <ie 
pompieri Petroșani. Un du
lap, tocul ușii și acoperișul 
bucătăriei nu au mai putut 
fi salvate.

In ambele cazuri au fost 
încălcate, cu o condamna
bilă ușurință, normele de 
prevenire a incendiilor. Ne 
aflăm, așadar, în fața a 
încă două cazuri care ne 
reamintesc că este în inte
resul nostru, al tuturor, să 
respectăm normele de pre
venire și stingere a incen
diilor.

I’lut. adj. Ion JITEA, 
compania de pompieri — 

Petroșani
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Prezente românești

I

scriso- 
am- 
So-

avut

LIMA 24 (Agerpres). Pre
ședintele Republicii Peru, 
Fernando Belaunde Terry, 
l-a primit pe Ion Ciucu, cu 
ocazia prezentării
rilor de acreditare ca 
basador al Republicii 
cialiste România.

Cu acest prilej, a 
loc un schimb de mesaje
între președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și șeful statului peruan.

Totodată, președintele 
Fernando Belaunde Terry, 
a exprimat interesul și do
rința sa și a guvernului 
peruan de promovare a 
nor relații de cooperare 
mai strînse cu România.

+
QUITO 24 (Agerpres).

Quito a avut loc un schimb

li
cit

La

i

CAIRO (Agerpres). Pi
ramida lui Keops — una 
din cele 7 minuni ale lumii. 
— „îmbătrînește" ireme
diabil, afirmă arheologii 
egipteni. Construită cu pa
tru milenii și jumătate in 
urmă, piramida a fost su
pusă, în ultimii ani, unei 
adevărate ofensive a po
luării provocate de între
prinderile industriale din 
împrejurimi. în ultimii ani 
au fost adoptate, de < 
măsuri de salvare a 
midei. Programul de 
taurare a ei prevede 
cuirea cîtorva sute 
blocuri din piatră din 
2,3 milioane cite cuprinde 
în total construcția. Blocu
rile din piatră vor fi tăia
te dintr-o carieră' aflată la 
o distanță de 45 km sud de 
Giseh. Ele vor fi de patru 
ori mai „ușoare" decît cele 
originale — acestea cîntă- 
rincl fiecare 2,5 tone.

aceea 
pira- 
res- 

înlo-' 
de 

1 cele

★
LONDRA (Agerpres). Bio

logii britanici au constatat 
cu satisfacție reapariția li
chenilor pe arborii din 
Londra. După cum se știe, 
lichenii sînt foarte sensibili 
față de 
rabili în

. de sulf, 
gradului
a atmosferei, în 
1880—1970 pe o

poluare și vulne- 
special la bioxid 

Astfel, 
ridicat

din cauza 
de poluare 

perioada 
rază de 16

X.

de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Osvaldo 
Hurtado Larrea, președin
tele Republicii Ecuador, 
prilejuit de primirea de 
către șeful statului ecuado- 
rian a tovarășului Gheor- 
ghe Nestorescu. adjunct al 
ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini, care 
face o vizită în Ecuador.

în cadrul primirii tju fost 
discutate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor eco
nomice. comerciale și â co. 
operării dintre cele două 
țări, în special în domeniul 
petrolier.

km de centrul Londrei au 
dispărut 129 de specii de 
licheni.

Măsurile de combatere a 
poluării atmosferei, între
prinse în ultimii 20 de ani 
au dat rezultate, concentra
ția de bioxid de sulf redu- 
cîndu-se cu 200 mg pe me
tru cub. între efectele po
zitive ale acestei evoluții 
s-a numărat și reapariția 
lichenilor pe arborii 
parcurile Londrei.

★
WASHINGTON (Ager

pres). Odată cu creșterea 
prețului petrolului, căutăto
rii de petrol și gaze natu
rale din Statele Unite au 
devenit mult mai numeroși 
clecît căutătorii de aur. 
Astfel, anul trecut, au fost 
forate 4 346 sonde în 33 de 
state ale federației, 
număr este de patru 
mai mare decît 
în urmă, scrie 
mericană ..U.S. 
World Report".

★
BONN (Agerpres). 

ra anilor 2000—2040

cu 10 
revista
News

din

Acest 
ori 
ani 

a- 
and

Ter-
va

n

Știri din țările socialiste
BELGRAD 24 (Agerpres). 

La întreprinderea de pro
duse electronice din Ve* 
lenie a fost realizat primul 
microprocesor din Iugosla
via pentru analiza automa
tă a electrocardiogramelor. 
Aparatul, de un real ajutor 
medicilor, poate fi conec
tat la orice tip de electro
cardiograf.

Producția noilor micro
procesoare va începe în 
prima parte a anului viitor.

★
BUDAPESTA 24

preș). Un nou model 
troleibuz a apărut pe 
zile capitalei 
— Budapesta, 
creat pe baza

„Ikarus-200“. 
caracteristica este 
mul redus de energie, 
aproape 25 la sută 
vechile modele.

Realizarea noului 
buz se înscrie în 
programului de economisi
re a energiei electrice și 
combustibililor în trans
portul în comun din Buda. 
pesta.

Principala sa 
consu- 

cu 
față de

trolei- 
cadrul

BEIJING 24 (Agerpres). 
în intervalul 1949—1980, 
numărul instituțiilor de o- 
crotire a sănătății a cres
cut în China de la 3 670 la 
180 553, iar cel al paturilor 
de spital de la 80 000 de 
1,982 milioane.

în perioadei menționată, 
personalul medical a cres
cut de la circa 500 000 la 
2,8 milioane.

FILME
1
î

(Ager- 
de 

stră-
R.P. Ungare 
E-l a fost 
autobuzului

suferi o serie de modifi
cări atît în ce privește cli
ma, cit și configurația geo
grafică — afirmă profeso
rul Hermann Flohn de la 
Institutul meteorologic al 
Universității din Bonn. Po
trivit previziunilor sale, 
pădurile din Siberia și ce
le din Canada se vor ex
tinde spre nord, suprafața 
terenurilor cultivate va 
crește foarte mult, nivelul 
mărilor se va ridica cu 
5—7 metri, iar Peninsula 
Scandinavă ar urma șă de
vină o insulă. Iernile vor 
fi mai friguroase în orașele 
industriale din nord, 
timp ce zonele din 
vestul Africii vor fi 
nou bogate în 
afirmă savantul 
man.

în 
nord- 

din 
vegetație, 
vest-ger-

*
WASHINGTON

preș). O mare companie de 
asigurări din S.U.A. a a- 
juns la concluzia că femei
le care posedă permis de 
conducere auto — în spe
cial cele tinere — produc 
mult mai puține accidente 
decît bărbații. în consecin
ță, compania a anunțat că , 
este dispusă să acorde con
ducătoarelor auto sub 25 
de ani o reducere a taxei 
de asigurare cu 12,3 la sută.

(Ager-

Efectele unui război nuclear: «sorții și
Utilizînd diverse date 

publicate-de organisme gu
vernamentale americane, 
Howard Hiatt, decan al fa
cultății de medicină Har
vard, realizează o sinteză 
a consecințelor medicale a- 
le unui război mondial, 
pornind de la analiza epi
demiilor obișnuite. Redăm 
ample extrase din acest 
articol publicat de revista 
Internaționalei Socialiste 
„Socialist Affairs".

După ce prezintă o „ima
gine clinică" a bombarda
mentului de la- Hiroshima, 
citîjid pasaje din lucrarea 
„Death in Life : Survivers 
on Hiroshima" de dr. Lif- 
ton, care înfățișează sufe- ' 
rințele imense ale acestei 
tragedii și imposibilitatea 
acordării de asistență me
dicală, autorul scrie :

„De la acest debut trau
matizant .al erei nucleare, 
oameni de știință, teoreti
cieni militari și specialiști 
în domeniul securității na
ționale au încercat să uti
lizeze datele bombarda
mentelor de la Hiroshima 
și Nagasaki pentru a 
lege consecințele pe 
uman și material aie 
atac nuclear asupra 
oraș american. Un
de studiu pregătit de Co
mitetul mixt ai Congresu
lui pentru energia atomi-

că, în 1959. pornește de la 
premisa că asupra unui 
număr de orașe america
ne, inclusiv Bostonul, 
fost aruncate bombe 
1 446 megatone.

Tragedia ipotetică a
tonului începe cu detona
rea unei încărcături de 20 
megatone la nivelul solu
lui, în centrul orașului. 
Explozia a provocat un

au 
de

Bos-

parate cu mijloace obișnui
te. Acestea sint efectele 
materiale ale exploziei, fă
ră a lua în considerare 
cantitatea uriașă de energie 
termală eliberată. La pes
te 20 de mile de epicentrul 
exploziei, supraviețuitorii 
au suferit arsuri de gradul 
doi. La distanța de aproxi
mativ 40 de mile cei ce au 
privit explozia au suferit

înțe- 
plan 
unui 
unui 

astfel

PATRONAJUL
României la 

și al Asocia- 
„Argentina- 

orașul Rosa- 
ca importan- 
din Argenti-

Ambasadei 
Buenos Aires 
ției culturale
România', în 
rio, al doilea 
ță economică
na, a fost inaugurată „Săp- 
tămîna culturii și turismu
lui românesc", cuprinzînd 
o suită de acțiuni' cultu
rale și de propagandă tu
ristică românească.

IN PRIMA SA DECLA
RAȚIE după preluarea o- 
ficială a funcției supreme 
în stat, președintele Ar
gentinei, generalul Leo- 
poldo Galtieri, a reafir
mat vocația țării sale pen
tru respectarea principiilor 
autodeterminării popoare
lor, pentru o dezvoltare e- 
conomică independentă a 
țării — transmite agen
ția France Presse. Șeful 
statului argentinian a lan
sat un apel populației la 
austeritate și a promis mă
suri energice. concrete 
pentru redresarea econo
mică a țării.

FORȚELE ISRAELIENE 
de ocupație au înființat, 
începînd din anul 1972, 
172 implantări în terito
riile arabe ocupate — re
levă agenția lcuweitiană 
Kuna citind un raport 
publicat la Amman. Po
trivit raportului, în pre
zent există 118 implantări 
israeliene pe Malul de 
vest al Iordarrului, 12 în

muribunzii ff

Gaza, 24 în zona înălțimi
lor Golan și 18 în Sinai.

POTRIVIT datelor ofi
ciale publicate la Asunci
on, indicele mediu de creș
tere a prețurilor în Para
guay este de 14 la sută. 
Chiriile și prestările 
servicii s-au scumpit

de 
în 

acest an cu aproape 24 la 
sută.

PREȘEDINTELE Comi
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, 
a prezidat o reuniune a 
Mișcării Naționale de Eli
berare a Palestinei și a 
organizației „Al Fatah", 
consacrată în special exa
minării situației din Liban, 
în contextul escaladării 
acțiunilor agresive 
liene, relatează 
WAFA,

israe- 
agenția

SOVIETI- 
satelitul 

„Mol- 
destinat să asigure

ÎN UNIUNEA 
CA a fost lansat 
de telecomunicații 
nia-1", 
exploatarea sistemului de 
telecomunicații la mari dis
tanțe, precum și transmite
rea programelor televiziu
nii centrale sovietice în 
punctele de pe rețeaua 
„Orbita", situate în Extre
mul nord. Siberia, Extre
mul Orient și Asia centrală 
— inforrhează agenția 
TASS.

BILANȚUL INUNDAȚI
ILOR provocate de ploile 
căzute în Tailanda la sfîr- 
șitul lunii noiembrie și în 
prima parte a lui decem
brie se ridică la 160 000 
hectare de terenuri culti
vate acoperite de ape, 2000 
case distruse, numeroase 
poduri, căi ferate și rutiere , .. • jn

de

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie: Ana și hoțul; 
Unirea: Echipajul I-II.

PETRI LA : Am o i- 
dee.

LONEA : Dragostea 
mea călătoare.

ANINOASA : Privi
ghetoarea.

VULCAN — Lucea
fărul : Trecătoarea ;

LUPENI — Cultural :
Alo. aterizează străbu
nica ; Muncitoresc: A- 
proape o poveste de 
dragoste,

URICANI : Aventuri 
in Marea Nordului,

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în .limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea' eco

nomică.
19.35 Memoria docu

mentelor: Unitate, 
continuitate, pro
gres — perma
nențe ale istoriei 
poporului român.

20,00 Film artistic: „Bu
nă seara, Irina".
Producție a Ca
sei de filme Unu.

21.35 Dezbateri cultu
rale.

22,00 Telejurnal.
22,15 Șlagăre dansate.

I
3

Din presa străină
(„SOCIALIST AFFAIRS")
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arsuri ale retinei, rămînînd 
orbi. Unda de șoc provoca
tă de explozie s-a propa
gat cu o viteză mai mare 
decît cea a sunetului și ea 
este urmată de vînturi ca
re depășesc o viteză de 
1000 de mile pe oră, pro
vocând extinderea incen
diilor declanșate de explo
zie și de energia termală 
a radiației. La 21 mile dis
tanță de epicentrul 
ziei, incendiile sint 
șate de materialele 
noase, materialele 
ce, rezervoarele de 
bustibil.

în interiorul cercului cu 
raza de patru mile de la 
epicentrul exploziei peste .

crater masiv cu un diame
tru de o jumătate de milă 
și cîteva zeci de metri a- 
dîncime, dar zona de dis
trugere totală, adică cercul 
în interiorul căruia cea 
mai rezistentă structură de 
beton nu a supraviețuit, a- 
re o rază de patru mile. în 
acest cerc sînt ipcluse ma
joritatea spitalelor, clinici
lor și personalului militar 
din zona urbană a Bosto
nului. La o distanță de 6 
mile de centrul exploziei, 
toate construcțiile sînt grav 
avariate, dacă nu distruse 
complet. La o distanță de 
15 mile toate construcțiile, 
sînt avariate dincolo de po
sibilitatea de a mai fi re-

expj o- 
de.. lan- 

lem- 
plasti- 

coin-

739 000 de persoane, cores
punzător 
din 1950, nu au avut 
o 
în interiorul cercului 
21 mile, încă 1.5- 
de oameni și-au 
viața. în total, în 
rasului numărul 
depășește cifra de 
lioane.

Cum va aborda 
na modernă problema tra
tamentului victimelor unui 
război nuclear ? Luînd în 
considerare dimensiunile 
catastrofei ipotetice în ca
zul orașului Boston, pro
blemele tratamentului de
vin insurmontabile. Ce re
surse ar putea fi disponi
bile ? Pornind de la faptul 
că in momentul atacului 
Bostonul ai fi avut 6 560 
de medici, dintre aceștia 
5000 ar fi fost uciși instan
taneu în timpul exploziei, 
iar numai 90u ai mai fi 
putut fi in măsură să 
Corde o oarecare asistență, 
medicală, in acest caz, un 
medic ar trebui să trateze 
peste 1 700 de răniți grav, 
ceea ce. presupunind că ar 
acorda cite 15 minute 
căruia și ar lucra 
pe zi, i-ar 
26 de zile 
cel mult o 
pacient..."

recensămîntului 
nici 

șansă de supraviețuire, 
de 

milioane 
pierdut 

zona o- 
morților 
2,2 mi-

cere 16
pentru 
dată

medici-

a-

fie-
16 ore 
piuă ia 

a vedea
fiecare

(Agerpres)

devenite inutilizabile, 
timp ce peste 80 000 
case de locuit au fost par
țial avariate 
din Bangkok agenția 
Nouă.

„U. S NEWS 
WORLD REPORT", 
că șomajul în rindul ti
nerilor americani a atins, 
în acest an, 20.6 la sulă, 
cel mai înalt nivel din 
ultimii șapte ani. 
ciul tinerilor de 
între 16 și 19 ani 
tul șomajului este 
la sută 
cația sus-amintită.

relatează 
China

AND 
relevă

In rîn- 
culoare 
procen- 
de 46.3 

relevă publi-

RADIO
ț(

13,00 De la 1 la 3. | 
15,00 Student club. ; 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Program de cîntece.
16.25 Coordonate econo
mice. 16.45 Muzică u- 
șoară. 16.55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Muzică popu
lară. 17,15 Revista șla
gărelor. 17,50 Coruri ' 
pionierești. 18,00 Ore
le serii. 18,30 Pentru 
patrie. 20,00 Moment 
folcloric cu Ana Bălăci
și Alexandru Bidirel.
20.25 Semnale cu adre
să. '20,45 Muzică ușoară. 
21.00 Cu Ceaușescu în 
frunte, spre comunism 
în tară spre pace în 
lume. 21.50 Consemnări. 
22,00 O zi înțr-o oră. 
23,00 Bijuterii muzicale. 
23.30—3.00 Non stop 
muzical nocturn.

Institutul
Petroșani

de mine

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unui post de laborant

Condițiile de încadrare și retribuire 
și Legiiconform Legii nr. 12/1971 

57/1974 republicată.

sînî
nr.

sela concurs
plan-retribuire-

Cererile de participare 
pot depune zilnic la biroul 
personal unde se pot obține și relații su
plimentare, teleîon 42580 (interior 151).

Concursul va avea loc în ziua de 8 ia
nuarie 1932.

REDACȚIA Șl ADMiNLSIKAȚIA I Pelruțam. sU. Nicolae Bâlcescu - 2, teieloaue 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secțd). 1IPAKUL; 4 ipograBa l'elroșaut, six. Nicolae Baicescu — 2.


