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Se edifica o
platformă a chimiei

cele mai spectacu- 
mutații au intervenit

Lupeni. La finele fluxului tehnolo- 
introduse în baia de spălare, 
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O imagine diurna de ia I.F.A. Vîscoza 
gic de fabricație a secției ■! > . Ililaj, bobinele sînt 
pentru curățirea Ier

10000 tone de cărbune 
«ecsificabil peste plan
Printr-o mobilizare exemplară, prin 

folosirea la capacitate a întregului poten
țial fizic și uman de care dispune, colec
tivul sectorului V de Ia I.M. Lupeni a 
reușit să se achite lună de lună de sar
cinile pe care le-a avut. Cu cele peste 500 
tone de cărbune cocsificabil extrase su
plimentar în această lună, colectivul sec- 
torulpi totalizează un plus de peste 10 000 
de tone. Printr-o mai bună organizare a 
locurilor de muncă, prin folosirea inte
grală a timpului de lucru, productivitatea 
muncii în cărbune a fost depășită cu 120 
kg pe post. Rezultatele cele mai bune au 
fost obținute în primul semestru al anului 
de brigada condusă de Nicolae Rusu, ca
re ocupă primul Ioc în întrecerea socia
listă, secondată de brigăzile conduse de 
Vasile Rus și Ion Rotaru.

Fruntași la lucrările 
de pregătiri

Brigada condusă de Eugen Tăi in, de la 
sectorul II al I.M. Uricani, este mereu 
printre fruntașele colectivului. Cu cei 
peste 20 mc excavați suplimentar, în pri
ma decadă a lunii iulie, brigada se află 
pe primul loc în întrecerea socialistă. De 
la începutul anului, Eugen Tălin, împreu
nă cu ortacii lui au excavat suplimentar 
peste 400 mc. Productivitatea muncii a 
fost" realizată lună de lună în proporție 
de 110 la sută. La aceste rezultate bune 
au contribuit din plin toate cele patru 
schimburi conduse de Gheorghe Popovici, 
Gheorghe Mînzat, Constantin Talabă și 
Titus Zaharia. Printre lucrările de pro
porții mai mari la care a participat în 
acest an brigada, se numără și delimita
rea panoului din stratul 17—18, blocul 1 
Nord, pentru reintroducerea complexului 
de mare capacitate.

u„Să muncim și să trăim în chip comunist*
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Implicare muncitorească 
față de

e 
roblema, ne măr- 

fd turisea Iosif' Bo- 
“ canu, inginer șef 

al minei, îi frămînta de 
multă vreme, dar într-o 
zi oamenii au pus picio
rul în prag și au hotărît: 
„Nu, așa nu mai merge. 
Brigada noastră șă fie 
de Au-șmea sectorului, 
a iiinei'?I Ceva trebuie 
făcut". Ei au fost cei ca
re au făcui propunerea 
ca în fruntea brigăzii lor 
să fie pus un miner des
toinic și priceput, ei 
apreciat că cel mai 
trivit om 
conduce 
găzii ar fi 
sile. Cine

soarta producției

CONGRESUL

au
po- 

care ar putea 
destinele bri- 
Constantin Va- 
este de ' fapt

Constantin Vasile ? Un 
om de 36 de ani, om cu 
trei copii, între care cea 
mai mare, Nina, a îm
brățișat tot mineritul, 
este elevii la Liceul in
dustrial Vulcan, Acestui 
om, un oltean scump la 
vorbă, dar aprig la fap
tă, i s-a încredințat, la 
cererea ortacilor, abata
jul cameră nr. 2 din ca
drul sectorului III al mi
nei Vulcan. Este un 
de muncă pretențios, un 
abataj unde, din cauza 
condițiilor de zăcămmt 
și a slabei organizări a 
locului de muncă, înain
te nu se avansa

loc

1' metru

fk edresarea produc-
W ției a început chiar 4
’’ de a doua zi, din J 

12 iulie a.c., citul, de la ) 
o înaintare de 1 metru i 
pe zi, s-a ajuns la 4 ■ 
ml zi. Totuși acest rezul- * 
tat nu-i mulțumește pe l 
cei 24 de ortaci ai lui l 
Vasile. Acolo, in adine, ) 
la orizontul 420, cunoscu- 1 
tul miner șef de schimb ! 
Dionisie Bălaj, ne spunea: ț 
„Cu Vasile lucrez de 15 l 
ani. L-am ales în frun- 1 
tea brigăzii pentru caii- I 
tățile sale profesionale | 
și morale. Este un tînăr ■

Constantin GRAURE !
(Continuare in pag ala) |
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Evident, despre o in.ie- 
prindere care se mîndrește 
că are mai mult de jumă
tate din efectiv oameni 
tineri, aflați la primii pași 
în producție, se poate spu
ne că este o întreprindere 
cu o reală perspectivă de 
afirmare. O astfel de' în
treprindere este I.F.A. „Vîs- 
cozd" Lupeni, o puternică 
prezență a chimiei romă-' 
eești în peisaju I social-eco
nomic al celei mai repre
zentative localități miniere 
din Valea Jiului. Afirmarea 
și dezvoltarea acestei în
treprinderi' a fost mai pu
ternică decît oricînd în anii 
lumină de după Congresul 
al IX-lea al partidului, anii 
care și-au pus o amprentă '

puternică în peisajul edi
ficării socialismului pe pă- 
mîntul patriei. Pentru I.F.A. 
„Vîscoza" înfăptuirea con
secventă a politicii de in. 
dustrializare socialistă, clar
văzător fundamentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la istoricul Congres din
1965, a însemnat o dezvol
tare mereu ascendentă. 
Prin reutilare, începînd din
1966, s-a sporit capacitatea 
de producție. A fost pusă 
în funcțiune apoi o nouă 
linie de filatură, prin care 
producția de fire a sporii 
cu circa 14 la sută. Pe a- 
ceasta bază, în deceniul 
1970-1980 a sporit necon
tenit producția netă și pro
ducția marfă, s-a îmbună
tățit structura și calitatea 
producției. S-a asigurat ast
fel pentru economia națio
nală o cantitate sporită de 
mătase tip „viscoză" atit de 
solicitată de industria u- 
șoară.

• Dar 
loose 
în urma vizitei de lucru îr» 
Valea Jiului, în 1977, a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acel prilej 
memorabil, a fost stabilită 
o dezvoltare fără prece
dent a capacității de pro
ducție prin alocarea unor 
investiții in valoare de pes
te 1,5 miliarde lei. Din a- 
ceste fonduri de investiții 
sînt în curs de realizare o 
nouă instalație de prepara
re chimică, o secție de fi
lare și altele, 
faptul că noile 
vor fl dotate cu 
nivelul tehnicii 
cum sînt mașinile de filat 
continuu. Pe această cale, 
productivitatea muncii va

De notat 
instalații 

utilaje la 
mondiale,

Y.S. FENEȘANU

(Continuare ta fOQ ■ t-a'.

La I.M. Vulcan a luat 
ființă, de curînd, o no
uă brigadă în fruntea 
căreia ortacii l-au ales 
pe Vasile Constantin. 
Acestei brigăzi i-a fost 
încredințată exploata
rea abatajului cameră 
nr. 2 de unde vor fi 
extrase zilnic însemna
te cantită(i de cărbune. 
In imagine șeful 
zii (primul din 
ta) împreună cu 
săi la intrarea în 
bul III. (M.P.)

brigă- 
dreap- 
ortacii 
schim-

PENTRU ACTUALUL NIVEL TEHNIC 4

PERFECȚIONAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ 

cerință expresă dictată de 
necesitățile economice

brigadă și do sectoare, am 
reținut că preocupări.'e a- 
flate la ordinea de zi sînt 
substanțial sprijinite de 
consiliul oamenilor mun
cii, de comitetul de partid 
care — în contextul auto- 
conducerii muncitorești — 
stimulează strădaniile con
sacrate creșterii realiză
rilor zilnice.

O seamă de preocupări, 
— cum sînt cele legate de 
mai buna aprovizionare 
tehnico-materială, calita
tea reviziilor și reparați
ilor — sînt. în gcnerqj. cu
noscute. Pornind de la a- 
ceste două grupe de pro
bleme care determină cele 
mai multe neajunsuri am 
propus interlocutorilor . să 
se refere la cîtevn soluții 
care pot conduce la elimi
narea dificultăților ce se 
ivesc în abataje,

—■ Nivelul de calificare 
al muncitorilor din echi
pele de revizii și reparații 
lasă uneori de dorit. a 

le părere Mihai Bla
de brigadă la secto- 
Pe de altă parte, 
dorit continuita- 

i tații echipelor 
zionare. Vedem 
reînființarea ma-

de- 
for- 
aba- 

în- 
re-

complex sportiv

Ion MUSTAȚAT.

'©ontioitare in pag. a 2-a.

La rubrica „Intervenim Ia se sizarea dumneavoastră” — Din nou 
transportul în comun.
In spiritul echității

Au mai rămas puține 
zile pină ia punerea în 
funcțiune a noului și 
modernului Complex 
sportiv din Petroșani. în 
vederea respectării ter
menului de dare în fo
losință — 1 august 1982 
—, duminică și-au dat 
întîlnire aici, într-o am
plă acțiune de muncă pa

triotică, activiști de partid, 
de sindicat și U.T.C.,.lu
crători ai consiliilor popu- 

întreaga Vale, 
entu-

lare din
alături de munca ___
ziastă prestată de elevi,

ARVINTE

IN ZIARUL
despre

*

Cu toate eforturile 
puse .de majoritatea 
mațiilor de lucru din 
taje, mina Lupeni a 
cheiat semestrul I cu
zultate necorespunzătoare, 
cu mult sub posibilități. 
Desigur, ’ acest colectiv are 
reale resurse de redresare 
și este dovedit de practi
ca fiecărei zile de lucru, a 
fiecărui schimb, că preocu
pările majore ale sectoare
lor, ale marilor brigăzi din 
abatajele mecanizate sînt 
orientate spre o cit mai 
grabnică ieșire din impas. 
Eforturi pentru sporirea 
realizărilor zilnice depun 
nu numai cele două sec
toare cu restanțe — VI și 
VII — ci și sectoarele ca
re au îndeplinit sarcinile 
proprii, clin dorința de a 
se înscrie cu un plus de 
contribuție la îmbunătăți
rea situației economice 
întreprinderii. Din 
multe discuții cu șefi

DE AZI: 9 Individ—colectivitate
— Un dublu cîștig 

Judecata muncitorească

(Ci.mi<iuar t in pag a 2-a)
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Din nou despre transportul in comun
Transportul în co-mus autobuze și să nu umble 

este o componentă impor- șoferii pe unde-i taie ea- 
tantă a sistemului vieții e- 
conomiee și sociale, orice 
dereglare intervenită in- 
fluențind' bunul mers al 
acestuia. Este de prisos 
să mal analizăm aspecte
le economice și sociale 
ce le comportă o circulație 
fluentă, cu implicații com
plexe la nivel individual 
și social, în crearea unui 
eltaat de ordine și disci
plină în proeesul de pro
ducție. Iată de ce și multe 
din scrisorile oamenilor 
muncii' ne sesizează diver- 

•se imperfecțiuni din acest 
domeniu.

„Noi cînd mergem la șut, 
ne scrie minerul lean Po
pescu de la I.M. Paroșeni, 
«intern puși întotdeauna 

. în situația de a alerga din- 
tr-un Ioc în altul pe mar
ginea șoselei deoarece nu 
știm 'unde anume să stăm 
și să așteptăm autobuzul". 
Corespondentul nostru, 
domiciliat în Vulcan, în
fățișează mai departe pe
ripețiile oamenilor mun
cii care trebuie să fie cu 
ochii în patru: ba la au
tobuzul de Paroșeni ce nu 
avea -stație stabilă, ba la 
cel de Urieani, care 
prește tocmai la cîteva su
te de metri (la liceu). „Ta
re ar fi bine dacă s-ar fa-' 
ce ordine în privința tra
seului ’ și stațiilor acestor

pul, își încheie scrisoarea 
minerul Ioan Popescu. 
Spun acestea avînd în ve
dere un fapt, mai neplă
cut și neomenesc, al șofe
rului Vasile Mocanu : în 
17 Iunie, Ia ora 7,20, a ve
nit la mina Paroșeni eu 
vreo 10 oameni în mașină 
dar, cînd aceștia au cobo-

ale celor două sesizări 
le-am prezentat tovarășu
lui sing. Emil Gavrilescu, 
șeful Autobazei uzină de 
transport local Petroșani,- 
care ne-a comunicat măsu
rile importante întreprin
se pentru îmbunătățirea 
transportului în comun din 
Valea Jiului.

— Am întocmit un nou 
program' (publicat în ziar

Intervenim la sesizarea dumneavoastră

*

o-

rit, a șl plecat, deși în sta
ție îl așteptau, obosiți, mi
nerii care Ieșiseră din 
schimbul IV". -

Aceste -aspecte (împreu
nă cu altele, sesizate de 
Aurel Ciobotaru, om al 
muncii la I.M. Livezeni, 
referitoare la frecvența 
autobuzelor locale din Pe
troșani) susțin necesita
tea unei continue și di
versificate activități de e- 
dueație civică la A.U.T.L. 
Pentru șoferii din trans
portul în comun — a că
ror muncă este obositoare, 
fără nici o îndoială — o- 
prirea în toate stațiile 
prevăzute nu -'este o ches
tiune personală, ci o pro
blemă de disciplină a mun
cii, de etică profesională 
și responsabilitate cetățe
nească. Problemele de fond

și aplicat din 12 iulie) pri
vind circulația autobuze
lor. Pentru mina Paroșeni 
stația de plecare este 
ereșa din cartierul 
roești, urmînd o alta 
la PECO, frecvența mași
nilor fiind din 20 în 20 de 
minute; Un sondaj efec
tuat de noi încă din prima 
zi de aplicare a 
program ne-a arătat 
doar 10—12 pasageri 
urcat de la cap de' linie. 
Este și cauza pentru 
— după ce ne vom - mai 
repeta sondajele pentru a 
cunoaște maf bine solici
tările —•• stația de plecare 
să Fevină în punctul ini
țial, la PECO, iar șoferii 
care nu respectă discipli
na muncii (cum a fost ca
zul la Paroșeni) vor fi 
sancționați cu severitate, 
în zona Petroșani —

la 
Co-

^i

noului 
că 
au

care

In spiritul echității
cîte 3 ori, s-au emis 
chiar păreri că unii sto
chează. benzina. Pentru 
a se evita aceste aspec
te de inechitate se in
troduce o evidență, stric
tă a celor ce cumpără 
benzină. De asemenea, 
pentru un autoturism 
se poate cumpăra ben
zină numai după 48 de 
ore de la ultima ali
mentare șî numai de la 
stația Livezeni. Se cre
ează astfel posibilitatea 
ca un număr eî.t mai
mare de posesori de
autoturisme să-și poată
alimenta mașinile în
vederea satisfacerii ne
voilor curente.

Sînt unanim cunos
cute eforturile deose

bite pe care statul le 
face pentru asigurarea 
necesarului de combus
tibili. in special carbu
ranți, Lipsa lor au re
simțit-o și posesorii de 
autoturisme din muni
cipiul nostru, fiind ne
voit! 6ă piardă 
timp la stația 
Și, cu toate 
consumul de benzină a 
crescut în ultimul timp 
nepermis de mult față 
de perioada preceden
tă. Au fost semnalate 
cazuri cînd finii — ca
re aveau timp disponi
bil — au stat într-o 
singură zi la rînd și de

mult 
PECO. 

acestea.

Zile fierbinți
/Urinare din pag. 1) ținut pe Ileana 
---------------------- ------- mon. Margareta Szuhan,

Clara Arman,
Marcu, în frunte cu pri
marul comunei, Valenti, 
na Cerchez.

Lucrând la 
banchetelor din 
principală.

că am rezolvat 
transportului : 

autobuze pe ru- 
Vi eforiei — Li- 
interval de o 

jumătate de oră), Aeroport 
— Petrila (Ia fiecare 15 
minute) și Aeroport — Le
nea (din 2d în 20 de minu
te). Rațiunea acestei noi 
organizări nu este alta de- 
cît asigurarea unui trans
port fluent pentru oameni 
către locul de muncă și 
înapoi.

Ieri am priviri t o scrisoa
re de la Emilia Stroia, do
miciliată în Lupeni, 
gazioneră la Fabrica de 
pîlne din Livezeni. 
vorba de circulația pe ru
ta Petroșani —- Uricani, 
autobuzele avînd' acum un 
regim de circulație rapidă, 
fără stație la Livezeni. Din 
stația apropiată locului de 
muncă, ea nu- poate bene
ficia de autobuzul Petro
șani •— Urieani. în situa
ția cititoarei ziarului nos
tru, mai sînt mulți oa
meni ai muncii de la di
ferite întreprinderi de pe 
platforma industrială Li
vezeni. Este evident, deci, 
că A.U.T.L.P. trebuie să stu
dieze aceste aspecte și să 
le dea intr-un timp cit mai 
scurt rezolvarea cuvenită 
în interesul general 
oamenilor muncii.

Tiberiu SPĂTARU

nea cred 
problema 
circulă 10 
tele Piața 
vezeni (la

ma-

Este

al

PanteH-

studenți aflați în vacan
ță și alți oameni ai mun
cii, , ■

S-a evidențiat - în 
mod deosebit brigada de 
muncă patriotică Lupeni. 
La solicitarea noastră

Vjcțoria’

vopsirea 
tribuna 

. ||______ _ _ . ,detașamen-
,.șeful brigăzii" Turna Ho- tul Petrila", din rândurile 
ria, primarul

In plină activitate, u- 
I nul din membrii echi

pei de lăcătuși din ate
lierul de reparații Li
vezeni al I.R.I.U.M. 
Petroșani.

orașului 
Lupeni, ne relata : „S-a 
asigurat o bună organi
zare a muncii. La 
stabilită, noi, cei 
Lupeni am luat în prl- • 
mire punctele de lucra 
și am făcut «■ treabă 
buni, convinși că locui
torii orașului nostru vor 
veni cu plăcere l* acest 
nou și modem stadion 
să îndemne echipa mine
rilor din primul eșalon 
fotbalistic al țării. într- 
adevăr, brigada a 
vopsit banchetele din tri
buna I, a trasat și săpat 
canalul pentru banca de 
rezerve a jucătorilor și 
antrenorilor. S-a eviden
țiat, de asemenea, briga
da de muncă patriotică 
din Petroșani, care a 
chemat la întrecere toate 
celelalte brigăzi, în rîn- 
durile căreia am întîlnit 
pe Vasile Cocheci, Vic
tor Negru, Gheorghe Șer- 
ban, Nicolae Bîldea, Ion 
Dulămiță, Carol Fodor și 
alții, care au nivelat și 
însămînțat terenul din 
fața intrării principale în 
stadion. Cu aceeași dărui
re și abnegație au mun
cit și reprezentanții co
munei Aninoasa, veniți 
să dea o mînă de ajutor 
la terminarea lucrărilor, 
clin rîndul cărora am re-

ora 
din

căruia le-am notat pe I- 
rina Androne, Silvia 
Boantă, Florie» Contea, 
Irina Vaaileseu, Hegiiina 
Nicula, Emilia 
cu, Grigore Olaru, 
via Lupu, Elena Buță și 
Așa Sima, a reușit să M 
claseze pe locul doi în 
întrecerea, cu celelalte 
formații de muncă pa
triotică. Colectivul for
mat din Ștefania 
Z *mf ires eu, Va- 
leriea Seres, Măria: Rus, 
Ecaterina Zamora, Irina 
Ambruș, Ioana Rustfcea- 
nu, Viorica Haiduc, Mî- 
haela Dbgaru, Elisabeta 
Acs, Margareta Călugă- 
ru, Eva Marcu, Maria Se- 
raficeanu, Florie» Tufe- 
neanu și altele, care au 
vopsit două tronsoane 
de bănci, au măturat tri
bunele, au săpat un ca
nal pentru pozarea 
cablu electric, au 
mînțat iarbă.
Șantierul 

plexului sportiv 
teaptă noi brigăzi și de
tașamente ale muncii pa
triotice din partea între
prinderilor, instituțiilor 
și a localităților din Va
lea Jiului, contribuția ce
tățenilor la finalizarea . 
modernei dotații sporti
ve a Văii Jiului.

Bălănes-
Sil-

unui 
însă-

com-
aș-

Perfecționarea forței de munca
(Urmare din pag. 1)

Se edifică o platformă a chimiei |
(Urmare din pag. 1)

crește consîderobit. Cu c|u- 
torul noilor Instalații ce șe 
află in curs de realizare, 
CU aceeași mașină vor fi 
efectuate patru operații 
tehnologice, pentru care 
in prezent sînt folosite pa
tru instalații diferite. Pe 
baza creșterii productivită
ții muncii, .capacitatea de 
producție a I.F.A „Vîsco- 
za" va spori de peste 2,5 
ori. Practic, dezvoltarea 
capacității actuale va du
ce. începînd cu anii viitori, 
la crearea unei puternice 
platforme industriale chi
mice fa Lupenî, 
o nouă țesătorie și a largă 
gamă de utilități cum 
centrala termică p,wHllc, 
gospodărirea de combusti
bili etc.

incluzind

sînt 
proprie.

Pe pion social, aceasta 
înseamnă crearea a 
1400 noi locuri 
din care circa 
pentru femei.

Trebuie spus 
în actualele instalații 
efectuat vaste lucrări 
modernizare o fluxului teh- nergie, economiile realizate 
nolagic. Iar odotă cu fabri- se ridică la o cifră de or
ca au crescut și oamenii, 
s-au afirmat în producție și 
in activitatea obștească. 
Nicolae Sirbu, Andrei Ru- 
suș, soții Mircea Vasile și 
Ana și-au găsit în colecti
vul I.F.A. a a doua familie 
și sini astăzi oameni har
nici, stimați și apreciați. Al
ții, cum sînt Angela Ma
nea, Constanța Stan sau 
Nicolae Ban, și-au început 
activitatea ca muncitori și 
sînt în prezent maiștri.

După primele sase

încă
de muncă
60 fa sută

irtsă că și
s-du 

de

din acest an, I.F.A. „Vîsco- ( 
za" a raportat depășirea t 
planului producției nete

Și)
0

cu- 6 la sută, precum 
o însemnată reducere 
cheltuielilor de producție, , 
în special a celor materia- y 
le. Numai la capitolul e- | 

w . - - ------ ------- .‘te <
-- ...--J 
dinul sutelor de mij de lei. | 
Din totalul de muncitori, l 
peste 50 la sută sint uteciști.'J 
oameni tineri, dornici de a- j 
firmare. Mareo majoritate ( 
sint calificați prin școli ? 
profesionale sau la Liceul) 
chimic din Lupeni. Aceasta, ) 
cum pe bună dreptate o- | 
precia ing. Rodica Tatulici, 
directorul întreprinderii, 
..reprezintă garanția vito- < 
lității și calității producției ? 
din viitor".

1 
I

gazijlor din apropierea 
fronturilor de lucru, în ca
re să existe un minimum 
de piese și accesorii de 
lucru pentru mai multe 
brigăzi.

— în condițiile actua
lului nivel de dotare teh
nică, ne-a mărturisit Bu
jor Pavel, șef de brigadă 
la sectorul VI, din nici un 
schimb de lucru pu trebuie 
să lipsească meseriașii 
electricienii, mecanicii, în 
general muncitorii polica- 
lîficați — care să preîn- 
timprne, sau să soluțione
ze defecțiunile tehnice.

După cum am reținut, 
in numai două decade, 
combina care deservește 
brigada lui Bujor Pavel

a înregistrat 80 ore de 
stagnare, ceea ce este 
mult prea mult pentru un 
sector,'pentru o mină care 
posedă suficientă expe
riență în domeniu. Se pare revenit de mai multe 
că la această brigadă sînt pfeoblema pregătirii 
urmărite doar rezultatele 
finale și nimeni nu ia în 
seamă faptul că principa
lul utilaj de lucru a ajuns 
intr-un avansat stadiu de 
uzură fizică

Policalificarea, perfec- 
- - ționarea continua a canoș- 

tințeior în vederea ridică
rii gradului de profesîona- 
litate în abataje — iată ce
rințe care nu au încetat 
să fie actuale, chiar dac.g primtorii. Iată de ce^ e a
rn in a a raportat pînă în 
prezent un n umăr mare 
de absolvenți ai curșuri-

TABARA
La Petroșani. începînd 

cu data de 27 iulie pînă 
în 19 august, două serii 
a cîte 200 de studenți din 
toate centrele universitare 
din țară vor participa la o 
tabără studențească, 
fi vizitate obiective 
nomice din Valea
(întreprinderi miniere, pre- 
parații, cariere), precum, și 
pitoreștiie împrejurimi din 
inasiveiejtorîng și Retezat. 
(M.B.)

Vor
eeo-

J iul ui

dărești și de înfrumusețai 
re, ieri la Lupeni a 
loc o nouă întilnire 
deputății, președinții

I
I
I

a UN NOU BLOC. Cons
tructorii șantierului 1 Pe
troșani al Grupului de 
șantiere T.C.H. au execu
tat săpăturile pentru fun
dația unui nou bloc. Este 
vorba de blocul 1 E, ulti
mul din ansamblul cu 362 

I apartamente, situat în cen
trul reședinței de munici-

3 ȘE FAC ULTIMELE 
pregătiri la clubul munci
toresc din Petrila pentru, 
ca acest lăcaș să găzdu
iască cum se-cuvine o pres
tigioasă manifestare artis
tică. Este vorba despre, fes
tivalul ihterjudețean al 
formațiilor corale mine
rești, care va avea loc în 
24—25 iulie, cu prilejul a- 
niversării a 50 de ani de 
activitate corală în acest 
oraș.

ăvut 
cu 

..................... , aso
ciațiilor de locatari, con
ducătorii de întreprindeți câni, 
și instituții și. alți gospo
dari fruntași ai . orașului.
Au fost dezbătute 
derile Legii care a 
recent reglementări 
portante în vederea 
gospodăririi.

preve- 
adus 

_ im- 
âuto-

S ÎN VEDEREA inten
sificării lucrărilor, gospo-

■ LA CLUBUL clin Lu- 
peni, expune lucrări de 
grafică Kiraly Szabolcs, 
membru al cenaclului de

arte plastice din localitate. 
Pe autorul expoziției îl, 
recomandă și activitatea 
profesională, fiind dese
nator tehnic la mină. Uri-

H SUPRAFAȚA culti- 
vabilă a salariilor din Lu
peni va însuma 2,5 hecta
re. De puțin timp aici a 
început și amenajarea se
relor care vor cuprinde 3 
hectare.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

lor. Aceste cursuri sînt 
necesare atita timp oît 
producția, activitatea prac
tică le cere I
. Faptul că în discuție a 

ori 
forței 

de muncă ne conduce la o 
concluzie, amintită și cu 
alte prilejuri: de. calitatea 
omului • depind, în primă 
și ultimă .instanță, toate 
rezultatele — cantitative 
sau calitative — de. pregăti
rea sa profesional^ de 
modul în care înțelege 
comandamentele șconomi- 
ce și sociale depinde în
treaga activitate între

naliză a tuturor posibilită
ților de perfecționare a 
forței dp muncă nu va 
rămîne fără folos.

ROMAN PETRU
La 14 iulie 1982 a încetat din viață <lr. ing. Ro

man Petru, directorul Centrului de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani.

Născut în 1926, în orașul Petroșani, dintr-o fami- ? 
lie de mineri, urmează cursurile școlii primare, apoi uce. 
nicia la Atelierele Centrale Petroșani, școala de maiș
tri. școala de subingiherimineri și Institutul dă.mine 
Petroșani pe care îl absolvă in 1951, iar in anul 1966 
a obținut titlul științific de doctor inginer

In industria carboniferă a ocupaL fuucții de răs
pundere pe toate treptele ierarhiei minerești — șef de 
sector, inginer șef, director tehnic și director general 
al Centralei cărbunelui Petroșani.

A avilt o contribuție substanțială in efganizafea 
și dezvoltarea extracției de cărbune din Valea Jiului. 
Din anul 1972 a fost directorul Centrului de cercetări 
pentru securitate minieră Petroșani, coordătimd eu 
multă competență activitatea de eercbtare în dome
niul tehnicii securității, pentru desfășurarea procesu
lui'muncii în subteran în condiții de deșîină siguranță.

A depus o activitate susținută pentru pregătirea 
tinerelor cadre de ingineri, in calitate de conferențiar 
al Institutului de mine din Petroșani.

A fost ales în diferite organe locale de partid, în 
ultima perioadă fiind membru ' “ 
cipal de partid Petroșani.

Pentru meritele sale a fost 
medalii ale R.S. Romania.

Tovarășii de muncă, toți cei 
primit cu durere vestea încetării sale din viață, 
mînînd neșters în amintirea tuturor.

al Comitetului mu ni-

distins cu ordine și

care l-au cunoscut au 
ră-
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Implicare muncitorească

J

de 
sînt

de 
eli-

de 
același 
Victor

spune, 
tradiție 

bo-

La încheierea ciclului de anchete.

1

I care țin cie oo 
I tamină, două

desigur pentru soarta 
fiecăruia în parte.

scrise 
numele 

PERfA, 
D1O- 

MIHAI

a plecarea din aba
taj, Dlonlsie Bălaj, 
șef de schimb, 

ochi critici munca șl ac- ne-a avertizai să nu wi- 
tivitatea lor, sînt cu toții tint se consemnăm că

F». e cînd s-au angajat 
ț J să trăiască și să 

muncească m chip 
comunist — ne spunea

Un dublu cîștig
Cu p consecvență mai 

i rar întîlnită, persona- 
, Iul tehnie-inginese

ji economico-admlHis- 
i trativ din serviciile 
[ funcționale ale minei A- 

ninoasa prestează în fie- 
‘ care săptămlnă, o ai de 
; muncă în sprijinul pro- 
, dueției. Ingineri, maiș- 
‘ tri, economiști, eMar yi 
i juristul întreprinderii, 
■ bărbați și femei îmbra

că cu toții salopeta și 
I se prezintă fie intr-un 
} abataj, fie pe traseul 
> marilor benzi transpar- 
ț toare, sau la alte locuri 
j de muncă dinainte sta-j, 
. bllite. Daeă această ae- 
' tivitate — să o numim 
i chiar așa cum este, pu- 
i trtotică, în sprijinul 

producției — durează 
* de peste St) de săptă- 
t mini și cuprinde apro- 
. ximativ ISO de oameni 

ai muncii, dacă ea a 
depășit de a lila vreme 
stadiul „inițiativelor" 
care țin de obicei o săp- 

-' .7, 2-..Z. și apoi 
sînt uitate, înseamnă că 
a fost luată în serios 
nu numai de cei care o 
coordonează, ci de toți 

1 cei ce o susțin. A in- 
I trat in obișnuit, a deve- 
I nit, ^cuni s-ar

o frumoasă 
muncitorească cu 

‘gate valențe educative.
Obținem cîtevâ amă

nunte de la ing.- Irina 
, Crăescu, conducătoarea 

unui loc de muncă si- 
1 tuat pe traseul benzilor 

de transport: 
da nr.
plasați 
muncii

^.servicii

„La băn
it unde sintem 
16 oameni ai 
din mai multe 
tehnice, facem

Iwcrdri de curățire a 
cărbunelui și de întreți
nere pe o lungime 
160 m“. De cînd '

■ executate lucrările 
întreținere, au fost
minate stagnările și g-

Cit titnp indisciplina este tratată cu duhul blîndeții, 
activitatea de extracție are de suferit

variile cauzate de 
cărcarea excesivă 
scurgerea cărbunelui 
sub nivelul benzii. Efi
cacitatea unor aseme
nea lucrări e făcut po
sibilă transferarea Vi
nei echipe asemănătoa
re, condusă de sing, lean 
fÂszka, de ta banda de 
transport, »n abataje. 
„La sosirea ta mină ne 
interesăm în care aba
taj s^a ptișcat și ne 
plasăm pe » lungime 
corespunzătoare, la în
cărcarea cărbunelui". 
Mai aflăm că sînt pres
tate posturi in ateliere, 
la depozite, pretutin
deni unde poate fi a- 
cordat, după puteri, un 
sprijin în folosul pro
ducției.

Pînă in prezent, au 
fost prestate aproape 
15 0&0 de posturi. Este 
un cîștig evident, chiar 
dacă nu va putea fi 
niciodată normat, după 
toate regulile procesu
lui de producție. Dar 
cîștigul nu constă nu
mai în aceasta. Perso
nalul care participă pe 
această cale la o activi
tate productivă dobîn- 
dește o mai bună cu
noaștere a condițiilor de 
lucru, a realităților din 
sector, a resurselor lo
curilor de muncă. O 
măi profundă cunoaș
tere a membrilor 
brigăzile de mineri, 
cerințelor 

. țe tehnice 
toare. A 
contextul 
din serviciile ■ funcțio
nale, deciziile sînt luate 
în deplină cunoștință 
de cauză, cîștigînd în o- 
portunitate și eficiență.

Iată un dublu cîștig 
obținut printr-o activi
tate nemijlocit produc
tivă. (I.M.f

harnic și ambițios. Știe 
cînd să te ajute, dar și 
cînd să te apostrofeze. 
Tocmai de aceea îl sti
mează ortacii". In abataj, 
Ion Ciobotaru, miner cu 
vechi state, ne spunea : 
„De acum sintem o bri
gadă omogenă, o brigadă 
care nu ne vom fă sa pi
uă nu vom deveni frun
tași pe sector șl pe mină". 
Din spusele ortacilor bri
găzii Vasile Mustață, 
Gheorghe Gogu șl Cons
tantin Oficiu, care abia 
sosiseră de la ședința de 
grupă sindicală, am reți
nut că ei, tn acel forum 
al autoconducerii mun
citorești, s-au angajat cu 
nit se vor lăsa ptnă nu 
-per spori randamentele 
la 7,3—& tone pe post.

Ihe Diaconii, președin
tele comitetului de sin
dicat pe mină — ortacii 
lui Vasile au devenit 
mult mai receptivi, auto? 
exlgenți f privesc cu

itneî asisten- 
corespUnză- 

doua zi, in 
atribuțiilor

preocupați de sporirea 
producției de cărbune. 
De acest lucru ne con
vingem, tat în abataj, 
cînd. vedem oamenii în 
confruntarea lor ■ cu mun
tele. Aici, fiecare euvînt 
rostit, fiecare mișcare a 
lor au o semnificație a- 
parte, reprezintă o su
premă seriozitate sul» a- 
parența faptului obișnuit. 
De ce să n-o spunem, a- 
batajul este pentru orta
cii lui Vasile spațiu de 
asumare a răspunderii 
pentru destinele țării și

două 
I «0 

cărbune", 
schimbul 
pregătit", 

ortacul 
său V. Mustață. Afară, la 
ziuă, îl întilnim din nou 
pe șeful brigăzii care 
venise la schimbul III să 
se mai consulte cu orta
cii, să le mai dea . ciieva 
îndrumări, să-i îmbăr
băteze ?i dacă va fi ca
zul să intre din nou

„ei vor pușca de < 
ori ji eă vor realiza 
de vaganete de 
„Frontul pentru 
următor rămtne 
tl completează

mină. Ce înseamnă asta? 
ImpHcare și răspundere 
muncitorească, dăruire 
și pasiune, grijă pentru 
soarta producției.

Răsfoind, din nou, no
tițele carnetului de re
porter, îniîlnesc 
cu majuscule 
minerilor ION 
NICOLAE IVAS, 
NISIE BALAȘ,

TEU, GHEORGHE AZJM- 
FIREI, IACOB SCHIAUII, 
ale celor care nu se mul
țumesc cu ce au realizat 
pînă în prezent. Ei se 
gîndesc mereu la ceea 
ce au de făcut •— crește
rea producției de cărbu
ne, Și asta pentru că fie
care dintre membrii bri
găzii lui Constantin Va- 
sile s-a convins că pros
peritatea personală nu se 
poate dobindi decit prin 
ridicarea avuției colecti
ve, prin continua spori
re a zestrei materiale a 
societății.

To vară șui de muncă, 
tovarăș de viața

Șeful de echipă loan 
Ciorbă nu ero de găsit în 
atelierul electric al minei 
Petrilo. O nouă intervenție 
îl obligase să „pornească 
pe fir". Așa îl știe toată 
lumea, la dotarie, fie ziua, 
fie noaptea, încă din anii 
uceniciei. In decembrie va 
împlini trei decenii 
cînd muncește în 
atelier. Majstrul ___
Albeanu îl recomandă :

- Cind e vorba de repa
rații sau intervenții la ma
șina de extracție, la postu
rile de transformare, stația Un-colectiv încheaatr 
de ventilatoare sau ta com. care comunistul loa" “ 
presoare, întotdeauna știm 
că echipa lui loan Ciorbă 

va rezolva prompt toate pro- ■ 
blemele. Fiindcă echipa e 
„croită" după șef, adică 
la ei cuvîntul de ordine este 
responsabilitatea față 
sarcinile de servieta. De 
fapt, de spirit de echipă se 
poate vorbi și în familia 
Ciorbă : soția lui, Angeli
ca, lucrează tot la noî, ca 
bobinatoare și electrician.

- E mai bine să lucrezi 
cu soțul pe un loc. Te aju
tă cu un sfat, în doi e mai 
ușor să te comporți la î- 
nălțime, nu arareori te 
stăpînește un copleșitor 
sentiment de mindrie fa
milială. mă bucur cînd aud 
vorbe frumoase despre băr. 
bătui meu, Io fel și el. In 
colectivul nostru sint și 
vîrstnici și tineri, toți oa
meni serioși. ;. ne ajutăm in. 
tre nor, muncim împreună, 
împreună învățăm să fim 
oameni cu adevărat.

in 
h Cior

bă constituie un exemplu 
demn de-, urmat; în care An
gelico Ciorbă s-a realizat 
ca om, fiindcă a întîmpî- 
nat deștele necazuri în 
viață, a întîlnit aici, în a- 
telier, fericirea familială. 
Or, fericirea în doi a prins 
să se închege lingă tovară
șul de muncă, devenit to
varăș de viață.

Ion VULPE

în cazul lui Costel:

Copilul este îij siguranță, 
dar îi lips

Am reușit, după multe 
încercări, sâ stăm de vor
bă la sediul Miliției din 
Vulcan, eu Floarea C„ ma
ma lui Costel, băiețelul 
în vîrstă de 5 ani, care 
era zilnic admonestat și 
bătut de propria sa mamă.

în pre/ent

în urmă cu două luni, 
într-un articol publicat în 
ziarul nostru (nr. 9203) 
semnalam cîteva abateri 
de la disciplina muncii și 
tehnologică ce existau, în 
activitatea de extracție a 
minei Livezeni. Semnalam 
atunci indisciplina cuibă
rită aici, faptul^ eă absen
țele nemofiyăte' sînt în 
continua creștere, contri
buind mult la nersalizări- 
le de plan.

O recentă revenire 
'această întreprindere 
nieră ne-a edificat 
faptului că multe 
neregulile semnalate 
arul 
cești 
p>tr: 
exe 
uie 
tieu 
i 00.
pre 
pro. 
rest
Dacă 
cui 
precedeu tă 
muncii de
a lipsit o zi nemotivat de 
ia serviciu. Dacă aceste
posturi erau prestate în 
cărbune, desigur, nerea-
lizările de plan erau mai 
mici. Aceste considerente 
ne-aa determinat să orga-

năzării zilele trecute la I.M. .îmbolnăvește omul" 
Livezeni o nouă judecată 
muncitorească.

Ora 10,30. Sala de apel. 
Aici și-au dat întîlnire mi
nerii de la sectoarele 1 și 
III, sectoare care înregis
trează un număr mare-de

(a se 
in 

plus), 
fost 

Gheorghe 
Florinei, 

Vasile

înțelege îmbolnăvire 
urma unui șpriț în 
Romeo Sandei - „am 
în concediu și...' 
Cătruiea, Leon 
Vașile Popaceu și 
peăeonu au adus, de ase--

judecata muncitoreasca

in >

,-fj

ii

— Educat, cum, prin bă
taie !? ’

La noianul de întrebări 
pe eare le punem, Floarea 
C. își pleacă capul. 
Este un moment greu, du
reros să ai un copil, 
dai viață, să-1 crești 
la o anumită vîrstă și. 
să-1 părăsești, să-I lași 
căldura părintească.

★
Punem punct anchetei 

noastre cu concluzia: ne
cazurile lui Costal decurg 
din drama familiei dezbi
nate în urma desfacerii 
căsătoriei cu primul soț 
al Floarei C. Considerăm 
că din acest caz — al lui 
Costel — decurg învăță
minte pentru tinerii care 
încheie căsătorii: pentru 
ca tinerele familii pe care 
și le întemeiază, copiii-lor, 
să aibă un destin demn, 
nobil, fericit.

Mihai FATRAȘCU

eă-i 
pînă 
apoi 
fără

— Ce face 
Coste! ?

— Nu știu 
momentul de 
doar eă este _ __ ___
soacră Frîsina C„ în jude
țul Suceava, pare mi 

i cerut imediat după'.
rti-am despărțit de 
tru C., fiul dînsei.

— îl bateați pe Costel. 
De ce ?

— Recunosc că în tuna» . 
iunie, am lăsat copilul în
chis în casă și am plecat 
cu soțul și sora mea la 
Rm. Vîlcea. Mai recunosc 
Că-1 băteâm pentru că co
pilul era rău și apoi mai 
trebuia, și... educat.

ce face în 
față, știu 
la fosta mea

l-a
ce

Dunti-
pe sporirea, producției de 
cărbune — la o judecată 
fermă, în conformitate cu 
normele eticii și echității 
socialiste, dar am întâlnit 
— din..nou — duhul blîn- 

■ deții, care, de ce să nu o 
spunem, a încurajat și mai 
încurajează încă indisci
plina la mina Livezeni. 
Nefiind luate nici un fel 
de măsuri împotriva ace
lora care știrbesc pres
tigiul colectivului, punem ‘ 
firesc întrebările : de ce 
organizația de partid, gru
pele sindicale, organizația 
U.T.C., consiliul oame-. 
nllor muncii nu acordă 
disciplinei muncii și teh
nologice atenția cuvenită? 
De c£ peihnit ca absento-

’• manii sa știrbească me
reu prestigiul minerilor 
harnici și. corecți de la Li
vezeni, care depun efor
turi pentru, realizarea pla
nului ? Sînt întrebări Ia 
care răspunsul este unul 

■singur : faptele.

La I. M Livezenita 
mi- 

asupra 
dintre 
în ca- 

judeeății muncito- 
■w au dispărut, dim- 
i. s-au amplificat.>Să 
;ifi ’ăm. îr> luna iu- 
: amărui absențelor 

a crescut de la 
a med'.! luniloi 

■. la ’■ 32, ia; 
Ce tovto: .o. fi- 

•■ut- de suferit, 
a :.:n simplu cal- 

■zu. sa că in luna 
fiecare c>m al 

la l.M Livezeni

ubsențe nemotivate și. din 
păcate, foarte multe res-‘ 
tanțe la producția de căr
bune. Deci pe sectoare au 
fost 'chemați in fața ins
tanței colective campionii, 
nemotivatelor . Eugen Kos- 
zal. judecat in „contuma
cie" — lto de nemoiivate 
in anu. r>'U, reîncadrat in 
mancă, a mai făcut în a- 
eeșt an 24 absențe. losif 
Șotcu (31), Olaru Gheor
ghe (29), lordache . Donțu 
(27), Gheorghe Enoiu (23), 
luliu Balică (19), Sandei. 
Biră (17), au încercat să 
aducă în apărare motive 
de genul „nu am auzit cea
sul", „omul mai greșește 
din cînd în cînd". Iulian. 
Predatu (42) „de, se mai

V-H-.,.' ■ ■■ ■ • '
menea, in fața colectivului 
diferite motive care nu a- 
veau nici o, acoperire, nici 
un temei. : s

Așa stînd lucrurile, am 
crezut eă vom participa la 
o .judecată ■muneitoreăscâ ; 
aspră, severă, unde opinia 
calee-tivă își va spune eu- 
vîntul față de faptele ne
cugetate ale absentomani- 
lor. Am crezut că șefii de 
brigadă și de schimb, maiș
trii.. minerii, comuniștii vor 
adopta, o poziție fermă 
față de comportarea celor 
care mai mult îi încurcă 
decit fac treabă. Față de 
gravitatea faptelor, a si
tuației. ne-am așteptat — 
mai cu seamă ac iun cind 
se pune un mare accent

Constantin GRAURE

P.S. Vom reveni la mi
na Livezeni, la o nouă ju
decată, mizînd pe un cli
mat muncitoresc exigent, 
adecvat luării unor mă
suri ferme față de cei in- 
disciplînați.

® Decretul. 225/1974 
prevede interdicția^ cetă
țenilor români de a găz
dui persoane străine afla, 
te pe teritoriul R.S.R., 
excepție de la această 
prevedere legală fac ru
dele apropiate., expres 
prevăzute in art. 2 din a- 
cest act normativ. Cu 
toate acestea pensionara 
1 __  . __ _ _.n strada
Saturn, bloc. 2, ap, 2. Pe
troșani, a găzduit, în sea
ra zilei de 22 iunie ,a.c„ 
un cetățean străin.' Pen
tru nerespectarea preve
derilor decretului respec
tiv, 1. Șandor a fost sanc
ționată cu 5 000 lei amen
dă.

Rubrică realizată 
cu sprijinul miliției 

municipiului Petroșani

Nemțetogînd .cle
mența legii, lui Gheoțghe 
Băitărete, 30 ani, fără- o- 
cupație. Aurel Petraru, 
28 ani, de meserie „fără*,

lin Petroșani, loan Ioana Șandor dinambii di
Peteț și Dumitru Achjri- 
loaie din Urieani, con
damnați la locul de 
muncă confirm Decretu
lui 153/1970, pentru mo
dul de viață parazitar, 
nedînd dovadă de’conști
inciozitate. cinste și lip
sind nemoti^at de la lo
cul de muncă, li s-a co
mutat pedeapsa. Acum 
își ispășesc pedeapsa în 
închisoare, pe timp de 
2 și, respectiv, 6 luni.



Acțiuni în favoarea 
dezarmării și păcii

STOCKHOLM 14 (Ager
pres). Reprezentanții miș
cărilor partizanilor păcii 
:' ...... ' KT "i,

U- 
luat 

ia

din Danemarca, Norvegia, 
Finlanda, Suedia și 
niunea Sovietică au 
startul, miercuri, de 
Stockholm, în „Marșul pă
cii — "82". care se desfă- . 
șoară sub deviza 
împotriva cursei 
rilor și a pericolului unei 
catastrofe termonucleare 
— transmite agenția TASS.

Marșul — precizează sur
sa — marchează o lărgire 
a colaborării forțelor păcii 
din nordul Europei cu alte 
popoare 
în lupta

ale continentului 
pentru pace.

*

ABEBA 14
Desfășurat

ADDIS
gerpres). 
deviza „Studenții și 
zarmarea", la Adids Abeba

• «u
au luat sfîrșit lucrările 
unui seminar internațio
nal, organizat de Uniunea 
Internațională a Studenți
lor — informează agenția 
APS.

Cu acest prilej, delegații 
au aprobat un document 
final în care este exprima- 

luptei tă profunda preocupare 
înarma- • a tineretului lumii față de 

agravarea climatului in
ternațional și față de in-, 
tensificarea acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor be
licoase. Participanții la 
această reuniune și-au ma
nifestat, totodată, sprijinul 
lor față de inițiativele de 
pace, chemînd toate for
țele democratice din lume 
să-și intensifice lupta îm
potriva cursei înarmări
lor, pentru securitate și 
destindere pe planeta noas
tră. . ■.

0 declarație a P.C. din Chile
SANTIAGO de chile

14., (Agerpres). Partidul 
Comunist din 'Chile a dat 
publicității o declarație 
în care se pronunță pen
tru mobilizarea și întărirea 
unității oamenilor muncii 
și a forțelor democratice 

. din Chile și condamnă, 
totodată, recentele măsuri 
economice adoptate de gu
vernul de la Santiago de

Chile — informează agen
ția CTK. Documentul su
bliniază că singura alter
nativă la politica promo
vată de regimul din Chile 
o constituie intensificarea 
acțiunilor de protest, a 
unității și a tuturor for; 
melor de luptă Ia care po
porul chilian este pe de
plin îndreptățit pentru a- 
părareâ ' intereselor • sale.

a

[îj]

(A- 
sub 
de-

Disensiunile dintre partidele politice
din Spania persistă

într-o perioadă electorală. 
In context, el a recunos- , 
cut că. după ce a preluat 
conducerea UCD de Ia 
Adolfo Suarez, conducere 
la care a renunțat săptă
mână trecută, nu a reușit 
să refacă unitatea acestui 
partid, divizat în mai 
multe fracțiuni opuse.

PARC ORIGINAL -
In Olanda a fost apro

bat proiectul unui parc 
de odihnă și distracții 
a cănii originalitate 
constă in primul rînd 
in faptul că el se va 
autoaproviziona inte
gral cu energia electri
că necesară instalați
ilor sale. Pe teritoriul 
parcului vor fi instala
te 20 de generatoare eo
liene de curent electric 
'care vor avea înfățișa
rea unor niori de vînt. 
Puterea fiecărui gene
rator va fi de 0,3—0,5 
Megawatt.
TABLOU RECUPERAT

Poliția din Florența a 
anunțat recuperarea u- 
nei picturi de Caravag
gio și a -altor 18 picturi 
de mare valoare ce fu
seseră furate dintr-o 
Vilă din apropierea ca
pitalei toscane' la finele 
lunii septembrie a anu
lui.-trecut — informea
ză agenția Associated 
Press. S-a precizat că 
în legătură cu furtul, 
au fost arestate două 
persoane, iar o' a treia 
a fost pusă sub urmă
rire, existind perspec
tiva recuperării și a 
altor piese din totalul 
de 30 de obiecte de ar
tă sustrase de răufăcă-

s

ll,55

12,25

7 No- 
șar- 

Întîl-

FlLMt<■-
PETROȘANI - 

iembrie : Semnul 
pel ui j Unirea ; 
niri tîrzii.

PETRI LA : Numele
meu e iubire; I-II.

LONEA : O lume fără 
cer,

VULCAN — Luceafă
rul; Școala curajului 

AII.
LUPEN1 — Cultural : 

Grăbește-te încet.
URICANI : Un glon

te rătăcit.

TV

11,00 Telex.
11,05 Film serial. Ches

tiune de onoare. 
Episodul 1.

• JUNTA GUVERNULUI 
de Reconstrucție Națio
nală din Nicaragua a a- 
nunțat prelungirea cu încă 
30 de zije a stării de ur
gență instituită în urmă cu 
cinci luni, ca urmare a 
persistenței acțiunilor con
trarevoluționare menite 
să destabilizeze țara — 
informează agenția Pren
sa Latina.

MADRID 14 (Agerpres). 
Alegerea unui nou lider 
al partidului de guvernă- 
mînt spaniol — Uniunea 
Centrului Democratic — 
nu a avut darul de a so
luționa, disensiunile dintre 
,oele 12 formațiuni politi
ce care îl alcătuiesc. De 
mai multă vreme, UCD 
este marcat de o profundă 
criză datorită luptei in
terne dintre diversele 
fracțiuni, menționează a- 
genția Reuter.

Luînd cuvîntul în cadrul 
unei reuniuni extraordi
nare a Consiliului Politic 
al UCD, președintele gu
vernului, Leopoldo Calvo 
Sotelo, fostul lider al â- 
cestui partid, a declarat că 
Spania se află „de facto"

I

Trupe iraniene au lansat un atac 
împotriva teritoriului Irakului

TEHERAN 14 (Agerpres). 
Agenția oficială iraniană 
de presă IRNA, citind un 
comunicat al comanda
mentului, militar. 'iranian, 
anunță că în noaptea de 
13 spre 14 iulie, trupe ira
niene au lansat un atac 
împotriva forțelor irakie
ne. Comunicatul adaugă 
că unul din ' obiectivele a- 
tacului este „de a ține o- 
rașele iraniene la distanță 
de focul irakian".

Agenția IRNA preci
zează că. miercuri, tru
pele iraniene pătrunseseră 
pe o adîncime de 20 km

MINISTRUL DE INTER
NE MEXICAN, președin
tele Comisiei electorale 
federale, Enrique Olivarez 
Santana, a confirmat vic
toria în alegerile de la 4 

. iulie a candidatului la 
funcția supremă al Parti
dului Revoluționar Insti
tuțional (PRI), Miguel de 
la Madrid Hurtado —

Pași de viață lun
gă.
Matineu .de vacan
ță — desene ani
mate.
Telex.
Școala contempo
rană.
Revista
României.

17,00 Studioul
tului.

18,00

16,00
16,05

16,20

20,00
20,25

20,35

21,30

21,50
22,00

închiderea 
gramului. 
Telejurnal. . 
Actualitatea 
nomică.
Floarea 
dină.
concurs
ncri interpret! de 
muzică populară. 
La frontierele cu
noașterii. Serial 
științific. 
Telejurnal. 
Meridianele 
tecului.

/

în teritoriul irakian, pro- 
vpcînd trupelor irakiene 
pierderi în oameni și teh
nică de luptă.

☆ .■■■■■

BAGDAD 14 (Agerpres). 
Comandamentul general al 
forțelor armate irakiene, 
informează agenția ira
kiană de informații INA, 
citată de agențiile inter- 

; naționale de presă — a a- 
nunțat că trupele iraniene 
au pătruns în noaptea de 
marți spre miercuri pe te
ritoriul irakian, în secto
rul orașului Basra, pe 
adîncime de 10 km.

Prensa 
ir
Anatoli 
și-a în- 

cea

transmite agenția 
Latina.■ ' z .

ECHIPAJUL
Valentin Lebedev 
cheiat, miercuri, 
de-a doua lună de activi
tate la bordul complexu
lui orbital de cercetări ști-: 
ințifiee „Șaliut-7" — „Soiuz 
-T" —■ informează agenția 
TASS.

PARIS 14 (Agerpres). Da
tele unui studiu realizat 
ele Institutul național de 
studii și cercetări econo
mice al Franței, citat 
publicația „Le Nouvel 
conomiste", relevă că 
prezent în țară se mențin 
încă mari discrepanțe în 
ce privește nivelul de e- 
ducație și pregătire pro
fesională, generat de ine
galitățile pe plan social. 
Astfel, cu cît originea so
cială și averea părinților 
sînt mai mari, cu .atît ni
velul studiilor este mai 
ridicat. De asemenea; ca o 
consecință directă a aces
tei stări de fapt, poziția 
socială a tinerilor prove
niți din acește familii este 
mai ridicată, relevă auto
rii studiului. De aici, scrie 
„Le Nouvel Economiste", 
a rezultat ceea ce revista 
denumește „rigiditatea ca
drului social", evidențiată

de 
E- 
în

de faptul că 52,4 la sută 
din copiii din familiile cu 
așa-numitele „profesii li
berale" se află în aceeași 
categorie socială, iar copiii
proveniți din familii ? de
muncitori se află în pro
porție de 56,6 la sută în
aceeași situație ca și pă
rinții lor.

Revista precizează că a- 
ceastă situație nu este cori- 
juncturală deoarece spe
cialiștii Institutului au 
realizat o cercetare eșalo
nată pe o perioadă de 25 
de ani.

★
ANKARA 14 (Agerpres). 

După cum a comunicat 
Ministerul Invățămîntului 
de la Ankara, în prezent, 
în Turcia, la o populație 
de aproape 48 000 000 per
soane, există 13 000 000 a- 
nalfabeți. Dintre aceștia,^ 
51,6 la sută trăiesc în 
mediul rural.

„Nu vreau să supraviețuiesc,..“
(L’HUMANITE)

'■/ într-un articol intitulat „Tinerii și traiul amar", 
ziarul „L’Humanite" publică o anchetă în rîndul unor 

'' ~ Redăm msi jos

1.

tineri șomeri din Franța, 
din această anchetă.

Child Brune are 23 de 
ani, iar de trei ani este 
șomeră. Prin ochelarii fu
murii ne privesc doi ochi 
triști. Vocea nu poate as
cunde o revoltă adîncă... 
„Pînă la urmă n-am fă
cut nimic cu diploma 
mea, de care eram atît 
de mîndră. Am căutat să _ 
mă angajez la o fabrică, 
dar nu aveau loc pentru 
mine. Eram prea tînără! 
Calificarea de confecțio- 
neră. dobîndită la 
ani, nu m-a ajutat la 
mic. Am tot căutat 
nimic. După 22 de 
am început să mă _ 
inutilă. Acum, ca să lu
crez va trebui să mă re
calific. Există asemenea 
cursuri, ele durează doar 
7 luni, dar la un aseme-

un extras

1 
I 
V
* 
) 
I

17 
ni- 
și... 
ani 

simt

nea curs pe 15 
înscriși cîteva 
candidați".

Șomeră de atîția ani, 
Child constată : „Este de
gradant! Situația mea

locuri sînt 
sute de

Not ă

’ influențează negativ a-. 
supra familiei. Sînt căsă
torită, și soțul meu are 
și el probleme — este 
prins în „lațul" șomaju
lui parțial de la „Miche
lin". Nu am drept la a- 
jutor de șomaj și, prac
tic, trăiesc din ceea ce 
cîștigă soțul meu".

Child Brune dorește

LA BONN AU AVUT
LOC convorbiri intre can
celarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, și primul minis
tru al Irlandei, Charles 
Haughe.y. aflat într-o scur
tă Vizită oficială Un pur
tător de cuvînt vest-ger- 
man, citat de agenția Uni
ted Press International, 
declarat presei că 
șefi de guvern au 
nat probleme ce privesc 
situația economică 
națională actuală și reper-

> cursiunile asupra economi
ilor R.F.G, și Irlandei, pre
cum și relațiile dintre ță
rile membre ale CEE.

a
cei doi 
exami-

inter

tinere-

Cîhtării

gestiunea v ulcan

anunță concurs pentru ocuparea a două 
posturi de

din
Emisiune- 
pentru ti-

— lucrători gestionari stații PECO (bărbați)
Condiții de participare : liceul teoretic, e- 

conomic sau chimic.
Relații suplimentare se obțin la sediul de

pozitului, telefon 70874 sau 70677

să găsească de lucru „o- 
rice" și „cit mai rapid 
posibil". Din luna sep
tembrie va reîncepe să 
bată drumurile, ca în fie
care an. Speră, . încă, în- 
tr-un răspuns de la nu
meroasele fabrici de 
confecții unde a solicitat 
să fie angajată. • ;

„Sînt tînâră și vreau 
să trăiesc, nu să supra
viețuiesc" — spune, in
dignată, Child Brune. i

Prea mulți tineri și ti- i 
nere au senzația amara 
de a fi inutili. Efectele 
șomajului, survenit chiar 
în momentul intrării lor 
în viață, lasă urme du1 
rabile pentru tot restul 
vieții. Cuvintele lUi 
Child Brune sînt revela
torii pentru o întreagă 

” . generație, y
(AGERPRES)

I

I 
I 
I
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SPO RT • S P O R T

Tragerea la sorți a meciurilor 
din primul 

al cupelor europene la fotbal
EDIȚIA 1982—1983

ZURICH 14 (Agerpres). partidă pe teren propriu. 
Miercuri, la Zurich s-a ............-- - ■. ..... Alte întîlniri mai
efectuat tragerea la sorți portante din cele 
a meciurilor din primul cupe ; ■ Cupa “ 

lor europeni ; Standard 
Liege — Raba Vasas ; 
Dynamo Berlin — S.V 
Hamburg ; Celtic Glas
gow — -Ajax Amsterdam; 
Grasshopper Zurich — 
Dynamo Kiev ; Monaco 
— Ț.S.K.A. Septemvrisko 

Oslo, urmind ca învingă- Zname Sofia ; Cupa Cu- 
toarea să joace, în pri
mul tur, cu Dukla Praga.

IN CUPA CUPELOR, 
F.C. Baia . Mare va evo
lua în compania reduta
bilei echipe spaniole Real 
Madrid. ÎN CUPA UEFA, 
Universitatea .Craiova va 
întiini echipa italiană Spartak Moscova 
Fiorentina, iar ' Corvinul 
Hunedoara va avea ca 
adversară formația aus
triacă AȘK Graz. Univer
sitatea Craiova și F.C. 
Baia Mare vor disputa 
primul .meci, pe teren 
prdpriu, iar Corvinul Hu
nedoara in deplasare, a- 
ceasta conform tragerii 
la sorți. De asemenea. 
Dinamo va juca prima

tur al cupelor europene 
de fotbal ediția 1982— 
1983 IN CUPA CAM
PIONILOR * EUROPENI, 
formația Dinamo Bucu
rești va disputa meciuri 
preliminare cu echipa 
norvegiană Valerengens

im- 
trei 

Campioni-,

pelor :
Milano 
tislava ; 
cova — 
l.F.K.
pest Budapesta ; Austria 
Viena — Panathinaikos 
Atena ; Cupa UEFA ;

— - ------- a — Ar
senal Londra ; Wrockaw 
— Anderlecht ; Karl Zeiss 
Jena — Bordeaux; Dort
mund — Glasgow Ran
gers ; Sevilla — Spartak 
Sofia j Southampton1 — 
Norrkoping,

Meciurile tur se vor 
disputa la 15 septembrie 
iar returul la 29 sep
tembrie. "

•Internazionale
— Slovan .Bra- 
Torpedo Mos- 

Bayern Munchen; 
Goteborg — Uj-

!
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