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I Realizarea sarcinilor la extracția 
j de cărbune impune

Integrarea fermă
| în exigențele j

protecției muncii

MINERII LUPEN1ULUI
SÎNT HOTĂRÎȚI SA PĂȘEASCĂ 

PE CALEA REDRESĂRII!
Adunarea generală a 

repreze-rtan Iilor oameni
lor muncii de la . mina 

. Lupeni a constituit o 
nouă și puternică. afir
mare a voinței acestui 
puternic colectiv munci
toresc de a-și -înfăptui 
obiectivele ce-i revin în 
acest cincinal, de a spo
ri producția de cărbune 
la nivelul marilor cerin
țe ale dezvoltării econo
miei naționale. Dezbate
rile ample și responsa
bile au reafirmat 
rirea minerilor de 
valorifica întregul 
tențial, puternica 
tehnico-materială a

nei, pentru a ridica re
alizările din semestrul 
II la un nivel net supe
rior — al 
xemplare a 
plan.

Este o h 
d e m 
nicia 
cestui 
minier 
tifieată.
necesara, 
eeastă perioadă, 
conomia națională 
sarcini deosebite in fața

industriei extractive pen
tru asigurarea indepen
denței energetice 'a țării, 
mina Lupeni a rămas 
datoare la producția de 
Cărbune pentru cocs cu 
41744 tone pe se
mestrul I, restanță ca
re a influențat nega-

se-

hotă- 
a-și 
po- 

bâză 
mi-

realizării e- 
șare.tailpr de

o t ă r î r e 
de vred- 

a- 
eolectiv

n ă 
tradițională a 

mare ' 
intru totul jus- 
Justif ieătă 
întrucît 'în 

pînd

și
și 
a- 
e-

pune .

ADUNARI
GENERALE ALE 

OAMENILOR 
MUNCII

tiv și ceilalți indicatori 
de plan. Expriniîndu-și. 
in ș. a t i s f a e ț i a, 
pentru această res
tanță, partlcipanții la 
dezbateri au abordat 
deschis și cu fermitate 
cauzele care au determi
nat răminerile in urmă. 
S-a evidențiat faptul că 
in perioada analizată co
lectivul minei s-ă con* 
fruntat eu o seamă- ele 
neajunsuri, probleme de 
ordin tehnic, 
și material care 
foșt soluționate

’ punzător,
consiliului

muncii,, biroului său exe
cutiv, comitetului sindi
catului, șefilor de sec
toare și personalului din 
compartimentele funcțio
nale că nu au acționat 
cu promptitudinea, fer
mitatea și răspunderea 

necesare pentru finaliza
rea programelor și mă
surilor stabilite . în vede
rea realizării ritmice a 
planului.

Oprindu-se asupra 
principalelor cauze ale 
nereal izurilor, brigadie
rii loan Budiliceanu, 
Constantin Popa. 
Laszlo, șeful de 
electromecanic 
Mate, cadrele 
Dumitru Marin, 
ghe Spinu, 
S u b a,

tehn.olpg.ic ■ 
nu au 
cores'- 

imputîndu-se
oamenilor

Matyus 
echipă 
Dănilă 
tehnice 
Gheor- 
M tree a

s-au re
ferit, cu deosebire, asu
pra productivitâților scă
zute din abatajele meca
nizate, productivități 
mult sub nivelul celor 
obținute cu metodele cla
sice. l'tpt ce a făcut ca

Ioan DUBEK

Cu sarcinile de plan depășite
I. M. LUPENI I. M. jPAROȘENI

Pentru prima dată în această lună ruina Lupeni 
a înregistrat o.producție zilnică de cărbune extras 
ce depășește 7 000 tone de cărbune,. qOcsificabil. în 
felul acesta cu o întirziere de 4 zile, este adevărat, 
se îndeplinesc promisiunile directorului minei, ing. 
Titus Costache. Mai mult, minerii Lupeniului nu nu- 

. mai că și-au realizat prevederile de pian ale zilei 
de 26 iulie dar le-au și depășit cu jpeste 300 tone de 
cărbune. Nivelul atins la producția extrasă în ziua 
amintită fiind de aproape 7 500 tone de cărbune pen
tru cocs. Aceste cantități de cărbune extrase supli
mentar constituie primul pas pe care îl face colecti
vul celei mai mari întreprinderi miniere producătoa
re de cărbune jîentru cocs pe calea redresării pro
ducției, a recuperării minusului acumulat la zi pe 

■ această luna;

După, citeva zile în care.. 
colectivul minei Paroșeni 
părea că și-a pierdut ca
dența producției, că a slă
bit ritmul extracției, în 26 
iulie, rezultatele obținute 
sînt din nou la nivelul pre
vederilor, zilnice de plan. 
Mina a ridicat cota reali
zărilor- la. peste 2 800 tone 
de cărbune, ceeace a con
dus la obținerea, unui plus 
pe ziua amintită de 20 to
ne de cărbune,

de 
de 

I.M.

Brigada condusă 
Gheorghe Buhuțan 
la sectorul VII al 
Vulcan se numără
Printre brigăzile frun
tașe ale sectorului. In 
imagine» șeful de bri
gadă împreună cu câți
va ortaci.
Foto : Șt. NEMECSEK'Continuare în pag. a 2-a)
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Complexului sportiv ,.Jiul Petroșani*4

Un mare amfiteatru a! muncii
B Buna gospodărire 

a orașului

La I. M. Vulcan

Cauza cauzelor nerealizării planului 
INDISCIPLINA .

Șantierul noului com
plex sportiv „Jiul" din 
Petroșani cunoaște în ri
ces te zile, o efervescență 
deosebită. Zidarii Iui 
Francisc Nistor, lăcătușii 
maistrului Dumitru Ba
tea. instalatorii lui Du
mitru Uncheșu, electrici
enii lui Aurel Cărare, 
zugravii-vopsitori din for
mațiile conduse de Mi
hai Filip, Oscar Lengyel. 
Gheorghe Grămadă și 
Constantin Gheorghe, dul
gherii lui Gheorghe Bo
ca, betoniștii lui Petru 
Abraham iar la dispo
ziția acestora, conducăto-

rii auto Vasile Muscăliță, 
Nieolae Loliș, Ștefan Pri- 
cop, constantin Florian. 
Hie Săsălan și Gheorghe 
Dăiescu din cadrul șan
tierului nr. 2 Petroșani 
al I.C.M.M., sînt prezenți 
la lucrările finale, de fi
nisaj și retușări. Atît in 
j urul dreptunghiului ver
de, sub acoperișurile tri
bunelor, pe cele două pe
luze și in exteriorul a- 
cestora, alături de con
structori se află zilnic 
numeroase grupuri de e- 
levi și alți cetățeni din 
Petroșani și alte locali
tăți și unități economice

din Valea Jiului. Prin 
muncă patriotică, fiecare 
după puteri, participă la 
edificarea impunătoarei 

. dotații. Noul complex 
sportiv cuprinde un ga
zon, două tribune acope
rite cu o capacitate de 
7 000 de locuri, două pe
luze — sudică ' și nordi
că —. eu. peste 8 000 de 
locuri (conform proiec
tului vor ti deci 15 000 
de locuri), alte două te
renuri de fotbal — unul

Toina- ȚAȚARCA

'Continuări tn pag a 2-a,
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Rubrica „Vă 
formăm*1

in-

! . La Institutul de mine
i Petroșani s-a deschis 
| o tabără de odihnă pen

tru 200 de studenți din 
i 18 centre . universitare 

ale țării. Organizată de 
Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști 
România, tabăra 
funcționa in două serii 

(26 iulie — 4 august ’ 6 
august — 15 august) ofe
rind studenților un bo
gat program educativ, 
cultural, sportiv, distrac
tiv, specific vacanțelor..

din
va

I.M. Vulcan a început a- 
eeșt an cu rezultate 'bune. 
La sfîrșitul primului tri
mestru, mina se afla pe 
locul I în. întrecerea socia
listă, eu peste 42 000 tone 
de cărbune "extrase supli
mentar. în trimestrul II 
însă, nu numai că nu s-a 
continuat p? linia conso
lidării depășirilor, ci, dim
potrivă, s-a ; pierdut între
gul plus din/primele trei 
luni ale anului La finele 
primului semestru. mina 
cumula un minus de 67 to
ne cărbune. Acest minus a 
crescut in luna iulie. Una 
din cauzele de bază care 
au condus la aceste rezul
tate o constituie slăbirea 
disciplinei sub toate aspec
tele. Astfej, iu trimestrul 
II. < orriparat.v eu primele 
trei luni, numărul nemo
tivatelor a crescut cu a- 
proape o mie, iar cel alJ- 
zilelor de concediu medi
cal eu mai bine de două 
mii. Numărul mare de a- 
bsențe nemotivate înregis
trate în semestrul I, ra
portate la productivitatea 
muncii realizată în cărbu
ne — peste 5 000 kg pe 
post —, ne relevă, eă pro
ducția minei a fost dijmui
tă, in această perioadă, cu 
peste 25 000 tone de căr
bune. întreprinderea nu 
numai că și-ar fi realizat 
sarcinile de plan din pri-

ma parte a anului, ci le-ar 
fi depășit substanțial.

Din păcate, situația se 
menține și. la sfârșitul' ce
lor două decade ale lunii 
a șaptea, Luind în calcul o . 
medie de 80 absențe ne
motivate:. înregistrate zil
nic (în zilele de retribuție' 
numărul este mult mal ma_ 
re) rezultă că, dacă se va 
qontinua în același ritm, 
în-luna iulie se : vor înre
gistra mai multe absențe . 
nemotivate. decît în primul 
trimestru al anului. Tot pî- 
nă da această dată, numă
rul zilelor de'concediu ms 
dical era de peste 3.000,;

Nu; contestăm faptul 
unii dintre cei" cărora, 
ș-au acordat concedii 
dieale, sînt. intr-adevăr.
navi, Ne-am ..convins 
cest lucru yizitîndu-i

:ă 
11 

me-: 
hol
de a- 

la 
domiciliile lor, împreună' 

cu tovarășii Constantin Du
mitru, președintele sindica
tului de la sectorul XII 
și Loan Achim membru al 
comisiei sociale de pe lingă 
comitetul sindicatului. Am 
fost surprinși însă de ușu
rința cu care au fost' a- 
cordate certificate medicale 
unora pe care nu i-am gă
sit acasă; — loan Covalcic, 

la căminul de nefami-

Gheorghe OLTEANU
de

'Continuări tn pag a î-aj

Tabără 
studențească

.

tn aceste zile petrecute 
în Valea Jiului, studen
ții vor participa la nu
meroase și atractive ex
cursii și drumeții, la 
mese 'rotunde . și dezba
teri pe teme de educa
ție moral-politică și pro
fesională, la' întreceri 
sportive dotate cu „Cupa 
U .A.S.C.R.-25". tn pro-

manifestârilor nu 
vizite ' ale stu- 

la întreprinderi 
Organizarea aces-

gramul 
lipsesc 
denților 
miniere.
tei tabere la Petroșani 

este un prilej ca stu
denții să cunoască atit 
condițiile de pregătire 
ale studenților Institutu
lui de mine cit și ma
rile realizări obținute in 
Valea Jiului in această 
epocă profund creatoare 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.
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Buna gospodărire a orașului — rezultatul 
participării active a tuturor cetățenilor

Flori, multe flori

Intr-un armonios stil urbanistic, Vulcanul s-a 
dezvoltat de Ia un an la altul prin participarea tu
turor celor ce trăiesc și muncesc în acest oraș al 
Văii Jiului. Conștiința civică a locuitorilor și edili
lor se concretizează într-un permanent efort de a 
crea noi dotări care să contribuie la perfecționarea 
vieții urbane. Preocupările actuale și de perspecti
vă în domeniul gospodăririi și înfrumusețării a con
stituit tema convorbirii noastre cu tovarășul Aurel 
Bârlea, primarul orașului. Vulcan.
— Oamenii muncii din 

orașul nostru au luat cu
noștință cu mare interes 
de proiectul de Lege cu 
privire la obligațiile și 
răspunderile consiliilor 
populare, unităților socia
liste și cetățenilor pentru 
buna gospodărire, între
ținere și curățenie 
lităților urbane și rurale, 
păstrarea ordinii i' 
ciplinei p u b 1 
După apariția 
iestului d“ Lege noi am 
început ample .dezbateri 
cetățenești, conform prac
ticii profund democratice 
a partidului și statului 
nostru de a consulta ma
sele de oameni ai mun
cii asupra celor mai im
portante proiecte de acte 
normative Aceste dez
bateri, la care sînt cu
prinși deputați în consi
liul popular orășenesc,

asociațiile de locatari, au 
un caracter de lucru.

— Ce lucrări sînt pre
văzute, în această pe
rioadă, pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea 
orașului 7

a loca-

și dis- 
i c e.

i pro-"

In dezbaterea
opiniei publice

— Au început lucrările 
de betonare a bulevardu
lui Victoriei concomitent 
cu excavarea unei canti
tăți de pămînt care ne va 
permite ca peste două 
luni să facem legătura cu 
porțiunea mai veche a 
acestei frumoase 
de circulație, 
crare căreia 
multă atenție 
această zonă 
struit blocuri 
prevăzute cu

artere 
Este o lu- 

îi acordăm 
deoarece în 
s-au con- 

elegante, 
spații co-

merciale la parter. Acum 
se finalizează fațadele a- 
cestor blocuri care se in
tegrează în linia arhitec
tonică a orașului.

— In Vulcan s-a con
struit mult și frumos, 
de altfel ca în întregul 
municipiu. Acum, după 
mai bine de o jumătate 
din • anul acesta, care 
este ritmul din construc
țiile social-culturale din 
oraș?
— In primul semestru 

s-au recuperat toate res
tanțele anului 1981 și s-au 
întreprins măsuri ferme 
pentru realizarea planu
lui din acest an. In 1982 
la spațiile de locuit din 
Vulcan se vor mai adău
ga încă 308 apartamente. 
Această dezvoltare a ora
șului implică obligații 
pentru buna lui gospodă
rire care este o problemă 
cetățenească. Iată de 
ce sînt convins că 
aplicarea noilor reglemen
tări va stimula o și mai 
largă participare cetățe
nească la activitatea com
plexă de ridicare a gos
podăririi orașului Vulcan 
pe o nouă treaptă calita
tivă.

Cine trece pe lingă blo
cul 22 din cartierul 8 Mar
tie din Petrila zăbovește 
puțin să admire coloritul 
viu al florilor de aici ce 
te îmbată cu parfumul lor 
suav.

Flori, multe flori. Tran
dafiri agățători in toate 
culorile inundă fațada a- 
cestui bloc. La prima sca
ră trandafirii au ajuns pî- 
nă la primul etaj.

Această frumusețe a fost 
creată cu trudă, răbdare 
și hărnicie de către loca
tari.

Nu lipsesc nici micile 
grădini de zarzavat din ju
rul blocului. întreținute cu 
sîrg și bun gust. Respon
sabilul blocului, Pompei 
Boer, locatarii Floarea Dra- 
gomir, Vasile Costin, Ni- 
colae Barbu și lacob Ru- 
san. sînt doar cîțiva dintre 
bunii gospodari ai acestui 
bloc. De asemenea, ei sînt 
deseori văzuți, întreți- 
nînd aparatele de distrac
ție ale celor mici

V. BELDIE

Cauza cauzelor nerealizării planului
I N D I S C I P L I N A

(Urmare din pag li

liști unde portarul ne-a 
spus că a plecat ieri (20 iu
lie — n.n.) la țară, și Ște
fan Fierarii- domiciliat în 
blocul D5, B-dul Victori, 
ei. La fel de inexplicabilă 
este și situația unora care 
și-au făcut un obicei din a 
prezenta, la finele 
miraculosul certificat
dical. Ei ne-au fost nomi
nalizați : Juchî Andrei, 
jutor miner, sectorul II (42 
zile concediu medical 
1982), loan Costinar,

lunii,
me

a-

pe 
mi

ner sectorul II (43), Gheor- 
Barbu,’miner (29), Va- 
Adonie (20), Luca Cos. 

(71). Andrei Emilian 
Vasile Dohota>> sec-
III (49), Aurel Sirb

ghe 
sile 
tică
(39),
torul

sectorul IV (44). Gheorghe ■- 
llortolomei, mașinist (45), 
loan Trușeă sectorul XII 
(22). Discutind cu medicul 
întreprinderii, Arpad Ilyes, 
am 
ua

. (21 
în 
privind acordarea 
diului medica;. Zece paci- 
enți consultați au fost tri
miși spre internare 2-3 zile 
la spitalul din Vulcan, 
pentru a fi investigați.

în loc de concluzie. Se 
cere imperios intensificarea 
acțiunilor comitetelor 
partid, sindicat și 
in vederea eradicării 
zelor pare au conclus 
nerealizarea sa rcinilor 
plan. Mai ales cînd un< 
cauzele principale est 
tît de vizibil 
plina.

reținut că, încă din zi- 
documentări i noastre 
iulie — n.n.), intraseră 
vigoare noile măsuri 

conce-

de
U.T.C. 

cau-
1a 
de

Un mare amfiteatru
al muncii

(Urmare din pag. 1)

o 
cu 
t ri 
de

z

cu gazon și altul cu zgu
ră, vestiare pentru fotba
liști. tenismeni, atleți etc..

pistă pentru atletism 
o lungime de 400 me- 
liniari, saună. bazin 
recuperare a capaci

tății sportivilor, spații de 
cazare, instalații pentru 
prepararea apei menaje
re și alte anexe. Privit 
de la centrul dreptun
ghiului de iarbă verde, 
mătăsoasă, stadionul cen
tra! reproduce în aceste 

>? imaginea . unui amfi
teatru al muncii crea
toare. în medie, cîte 150 
de elevi de la Liceul in
dustrial și alte școli din 
Petroșani pregătesc zgu
ra și amenajează pista 
de atletism, nivelează 
spațiile dintre tribune, 
respectiv, peluze și pistă, 
se vopsesc Și scriu pano
uri cu reclame, se mon
tează ultimele porțiuni 
de gard metalic în inte
riorul și exteriorul,stadi
on ului, se toarnă ultimii 
metri pătrați de mozaic 
la scările de acces 
mult beton pe căile 
circulație 
montează 
ultimele 
curl din 
La m

Și 
de 
se 
pe 
jo

bită Petrila. In numele 
lor, șefii de echipă sau ) 
formații Alexandru Ko- l 
vacs, Nicolae Petkes, / 

Nicolae Gornic, Gheor- ț 
ghe Hănțan, Miron Bo- i 
descu. Petru Morar și Z 
Ilie Dobre ne-au făcut o > 
confesiune unanimă : pînă ț 
joi. 29 iulie cel tîrziu, l 
montarea banchetelor va ? 
fi complet încheiată. )

Pe vastul șantier erau i 
prezente luni grupuri de Z 
oameni ai muncii și din > 
alte unități economice. | 
Formația de la Livezeni l 
a I.P.C.V.J., compusă din * 
10 oameni, a vopsit gar- 1 
dul împrejmuitor al te- ( 
renului de fotbal pentru i 
antrenamente (după ce ' 
săptămina trecută a vop- | 
sit o parte din 
șui tribunei A), 
de electricieni 
S.D.E.E. condus 
colae Viman 
montarea lămpilor pe cei I 
16 stîlpi ce vor asigura 
iluminarea căilor de cir- ( 
culație exterioare ale sta. ) 
dionului. j

Exemplul acestor gru- l 
puri care vin pe șantier 
pentru a-și' ’ ’
tribuția ■ la 
impunătoarei 
sportive, se cuvine 
fie urmat de toți 
care într-un fel sau al
tul 
ei. 
inaugurării 
sportiv 
troșani.

a co per i- 
Grupul 
de la 
de Ni- 

începuse

aduce con- 
reălizarea 

dotații 
să 

cei

exterioare, 
banchetele 

sectoare de 
peluza nordică.
o n t a r e a 

banchetelor pe ultimele 
sectoare de locuri au dat, 
luni, o mină de ajutor 
grupuri de muncitori de 
la Aninoașa, Petrii a, Dîl- 
ja, "Livezeni, Lonea, pre
cum și de la I.G.C.L. Pe- pus la punct, șantierul îi 
troșani si Fabrica.de mo. așteaptă

vom fi beneficiarii,
Acum, în preajma 

Complexului 
„Jiul“ din 
cînd mai

Pe- 
sînt 

foarte multe lucruri de

Tiberiu SPATARI)

să 
în

f_ IUrmare din pag U

Echipa de betoniști 
condusă de loan Bob- 
liuc lucrează la tur
narea betoanelor Ia 
blocul 5, tronsonul . E, 
din zona noului centru 
civic al orașului Lu
peni. Aici se constru
iesc anual mai multe 
apartamente decît 
celelalte localități 
municipiului luate 
un loc.

Foto : Șt. NEMECSEK

res- 
la 
de 

căr-

ale

producția programată cu 
susținere mecanizată 
fie realizată doar 
proporție de 87,7 la sută, 
ceea ce înseamnă o 
tanță de producție 
abatajele mecanizate 
peste 135 000 tone 
bune.

Cauzele principale
acestei situații, s-a subli
niat în dezbateri, rezidă 
mai ales în vitezele mici 
de avansare, datorate, 
parțial, condițiilor geolo- 
gico-miniere necorespun
zătoare, dar. in același 
timp, slabei aprovizio
nări tehnico-materiale, 
calității necorespunzătoa
re a lucrărilor de revizii 
și reparații, a unor pie
se de schimb și utilaje, 
indisciplinei tehnologice.

S-au înregistrat ca
zuri de nerespectare a 
programului de lucru 
în subteran care, împre
ună cu absențele de la 
serviciu, au condus în 
multe cazuri la dezorga
nizarea producției, ne- 
plasarea optimă a fron- 

; turilor de lucru, neutili- 
zarea rațională a forței 
de muncă, Condamnînd 
în unanimitate actele de 
indisciplină, manifestă-

rile de delăsare și ires
ponsabilitate în îndepli
nirea îndatoririlor de 
serviciu, vorbitorii au 
cerut intensificarea mun
cii politico-educative pen
tru întărirea climatului 
de ordine și disciplină 
in sinul întregului co
lectiv. S-a insistat, toto
dată, asupra necesității 
îmbunătățirii asistenței

numele colectivelor 
lor, au dat glas holăririi 
unanime a minerilor 
Lupeniului de a încheia 
anul cu restanța rec-upe- - 
rată și cu sarcinile de 

ex.ern-extracție realizate 
plar.

Reievind că în 
trul 1 reaiizarile 
Lupeni nu au fost 
nivelul cerințelor

semes- 
minei 

la 
pe

Minerii Lupeniului sînt hotărîți 
să pășească pe calea redresării!
tehnice la fronturile de 
lucru și sprijinirii mai 
concrete a formațiilor 
de lucru, astfel ca fiecare 
brigadă, fiecare sector 
să-și realizeze sarcinile.

Redresarea producției, 
realizarea 
sarqinilor

aintegrală 
celui de al 

doilea semestru 
tuie obiectivul 
mental al întregului co
lectiv al-minei Lupeni. 
Propunerile formulate în 
cadrul dezbaterilor, an
gajamentele ferme și 
lucide asumate de șefii 
de formații, de sectoare,

eonsti- 
funda-

care economia naționa
lă le pune azi în fața 
industriei carbonifere, al 
posibilităților colectivu
lui, tovarășul Radu Bă
lan, prim-secretar ăl Co
mitetului
.nedoăra 
subliniat 
adunării 
cesitatea 
xem.pl a re 
întregului

ii u- 
a

județean 
al P.C.R..
în încheierea 

generale, De
mobilizării e- 

a minerilor, a 
potențial teh

nic și uman al între
prinderii pentru înde
plinirea ritmică a sarci
nilor de. plan Și recupe
rarea restantelor. Vor

bitorul a insistat 
pra sincronizării 
feete a activitățiloi 
producție, pregătiri 
deschideri, între exploa
tarea și evacuarea,) căr
bunelui. In acela Aș timp, 
trebuie avut pefțfcient 
în vedere utilizarea ra
țională a tehnicii din do
tare, a forței de mun
că și a timpului efectiv 
de lucru în abataje, res
pectarea riguroasă a 
disciplinei tehnologice 
și de muncă. Eforturile 
depuse pentru creșterea 
productivității muncii și 
a producției să fie În
soțite de o preocupare 
responsabilă și exigen
tă, pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui ex
tras, cerință esențială 
impusă de siderurgie și 
<ie industria energetică.

Primul-secretar al Co
mitetului județean de 
partid și-a exprimat con
vingerea că 
Lupeni se vor 
cu întreaga lor 
.dăruire și 
muncitorească 
îndeplinirea 
ce le revin în 
rea economiei

minerii din 
mobiliza 

putere de 
abnegație 

pentru 
sarcinilor 

asigura- 
naționale 

cu cantități spirite 
cărbune.

vremeefectuat în uitiraa 
mai multe lucrări menite

'condiții de 
și sociale colecti-

■ AMENAJĂRI. Echipa 
de meseriași, a I.C.SA. și 
A.P. Petroșani a demarat 
în aceste săptămîni lucră
rile de construcție și ame- ■ 
najare a șase chioșcuri' 
amplasate în incinta nou
lui complex: sportiv. Aces
tea vor servi la desfacerea 
băuturilor, răcoritoare 
produselor alimentare 
noul complex sportiv.

■ MECI TRADIȚIONAL. 
Conform unui mai vechi 

între personalul 
al celor două u- 
miniere din Petri- 
dispută în fiecare

obicei, 
tehnic 
nități 
Ia se

■ O REAMENAJARE 
NECESARĂ, a fost făcută 
în apropierea Casei de 
cultură din Petroșani. Este 
vorba de asfaltarea unei 
mici suprafețe destinate 
parcării autoturismelor; Se

• ace
eași zonă, afectată de lu
crările rețelei de termofi- 
eăre, să fie reasfaltată și 
fosta parcare din spatele 
m ag uzinelor „ He rmes“,
atît de solicitată zilnic. <

an două întilniri de fot- mai așteaptă însă ca in 
bal. Ieri a avut loc retu
rul pe terenul din Lonea 
care s-a încheiat cu rezul
tatul de 5-3 în favoarea
I.M. Petrila.

De fapt, nu rezulta
tul contează, ci mișcarea 

în j.n aer liberi cine urmează' 
exemplul?

să asigure 
muncă 
vului care 
Cea mai recentă este do
tarea clubului tineretului 
din autobază cu un radio- 
oasetofon, bibliotecă cu 
cărți politice și beletristi
ce, (V. Beldie).

torului de pneumocomoze 
al I.C.P.M.C. a efectuat la 
I. M Vulcan, examenul 
radiologie preventiv. A- 
vind ca scop prevenirea 
și coțnbaterea bolilor pro
fesionale, acestui 
preventiv i-a fost 
întregul personal al

control 
supus 
minei.

de.po-

și
■ DOTARE. La Autoba

za C.M.V.3. Petroșani s-au

■ LIFT NOU. La 
zitul de imateriale Vavnița 
s-a montat un lift nou, cu 
e capacitate de 2 000 Rg.

s-a

■ CONTROL MEDICAL. 
Intre 12 și 26 iulie,-o ca
ravană med.iea’ă a La bora- Prin această dotare.

»

scurtat timpul de manipu
lare a materialelor ce sînt 
recepționate sau livrate, 
ușurindu-se totodată consi
derabil efortul 
mutilai de

oamenilor
aici. (B. V.).

realizată de
BOȚEA

Rubrică

Fabrica.de
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la extracția de cărbune impune

INTEGRAREA FERMĂ IN EXIGENȚELE
A

PROTECȚIEI MUNCII
---------------------------------------

Urmărirea în făptuirii măsurilor 
stabilite, a unei securități

* a

în vizor, I. M. Dîlja

Cum se respecta Decretul 400?
CINE AR FI CREZUT ?

depline a muncii '■<& ■

In cursul acestui an, ac
tivitatea de producție de 
la I.M. Uricani a fost a- 
nalizată în repetate rin- 
durv Cp,xaceste prilejuri 
s-au dezțjătut temeinic 
toate împrejurările care 
au condus la înregistra
rea unor încălcări ale 
normelor de protecție a 
muncii în subteran, sta- 
bilindu-se măsuri menite 
să îmbunătățească acti
vitatea în viitor. Spriji- 
nindu-ne îndeaproape pe 
echipele de control ob
ștesc, noi am urmărit pas 
cu pas înfăptuirea aces
tor măsuri. Astfel am re
ușit să creăm con
tinuitate în asigurarea de
bitelor‘de aer în subteran 
pe toate circuitele și să 
nu ne abatem cu nimic 
de la aplicarea progra
mului de degazare. Con
comitent, țoate instalați
ile vitale, și dispozitive
le electrice au , fost con
trolate în mod riguros.

Un mijloc 
ent, cu, o 
că influență 
respectarea prevederilor 
de protecție a muncii, îl 
constituie stația de radio
amplificare și gazeta sa
tirică din sala de apel. 
Abaterile de la discipli
na protecției muncii,, con
statate cu prilejul con- 

V ___ ___________

pe care le fa-

■ !

efici- 
puterni- 

pentru

troalelor . 
cern pe toate schimburile 
sînt sancționate astfel cu 
operativitate și cu efici
ență. Rezultatul este că 
se formează și se’menține 
la nivelul, schimburilor 
și brigăzilor de mineri, o 
atmosferă bună. opinie 
colectivă fermă împotriva 
abaterilor de orice fel de 
la normele de protecție 
a muncii.

Desigur, la nivelul în
treprinderii miniere U- 
ricani avem o. experiență 
pozitivă de care 
ținem seama. Dar există 
și mult loc pentru mai 
bine. Faptul că se mai 
întîlnese și la noi abă- 

. teri de la. normele și' 
preț ederile de protecție 
a muncii în subteran, de
notă că mai avem multe 
de făcut Se cere îndeo
sebi să fie respectată cu ' 
toată ... strictețea discipli
na tehnologică și a mun- 
eij. In ultimul timp si :1a 
noi au fost întilnite chiar 
și cazuri de încălcări ale 
prevederilor Decretului 
400, de părăsire a locu
lui de muncă înainte de 
terminarea programului 
de lucru. Avem perm a-. 
nent în vedere neeesita- 

■■ tea înțăririi disciplinei și 
ne străduim să facem to
tul, eu sprijinul grupelor

sindicale pentru îmbună
tățirea activității de pro
tecție a muncii, conștienți 
fiind că de noi toți, cei 
ce rie desfășurăm activi
tatea depinde în mod ho- 
tărîtor asigurarea . unei ’ 
depline securități a mun
cii în subteran. Ne bucu

ră în 
la

ră constatarea 
cursul acestui an, 
I.M. Uricani nu s-a în
registrat nici un accident 
cu consecințe grave, iar 
în comparație eu aceeași 
perioadă a anului trecut 
numărul accidentelor u- 
șoare a scăzut ccnsidera- 

A>ii.::. ,b?r v'căș: :
Conștienți "de marile în

datoriri care' ne revin în 7 
ceea ce privește asigura
rea unei securități depli
ne a muncii în subteran, 
nu ne vom precupeți e- 
forturile pentru a întări 
'.această preocupare la 
nivelul tuturor sectoare
lor, schimburilor și bri
găzilor, astfel încît să în
cheiem

- zuftate 
stib 
muncii, ci 
de cărbune

Intr-adevăr, de necrezut că cineva este atît de 
inconștient încît să ducă cu el în mină țigări, chi
brituri și totuși..., loszef Angyal, lăcătuș la sectorul 
I în data de 13 iulie a.c. își luase rechizitele detu
rnat în subteran. înainte însă de a se fi putut folosi 
de ele, a fost depistat de măsurătorul de gaze. Alt
fel, cine știe ? In subteran unde 
presupune respectarea strictă de

*
lor de protecție a muncii, astfel 
trecute cu vederea.

SE IMPUNEA SA FIE
de 20 iulie Ionel 
la sectorul VI, 
la puț, a venit

în data 
Buză de 
semnalist 
la șut sub influența băutu
rilor alcoolice. In loc să 
fie cinstit cu-el și cu or
tacii de muncă și să îl a- 
nunțe pe maistru, a pro
fitat de încrederea ce i s-a 
acordat și a pătruns în 
subteran în starea in

securitatea colectivă 
către toți a norme- 
de abateri nu pot fi

CINSTIT
se afla La controlul efec
tuat în subteran în acea zi 
de cei de la compartimen
tul de protecție a muncii, 
fapta lui nu a mai trecut 
însă neobservată. Fiind 
găsit în stare de ebrietate 
la locul de muncă, situația 
este cu mult mai gravă 
decît dacă ar fi fost corect 
de la început.

A LASAT LOCUL DE 
MUNCA

NESUPRAVEGHEAT
Manipulantul de bandă 

Ștefan Axente, în data de 
20 iulie era de serviciu la 
banda 25. Ignorînd preve
derile Decretului’ 400 și-a 
părăsit locul de muncă cu 
două ore mai devreme, fă
ră aprobare. Acum poate 
regretă fapta sa, dar re
gretele sînt tardive din 
moment ce este pus în fa
ța faptului împlinit. Din 
această faptă pot să înve
țe și - alții care mai pără
sesc locuil de muncă înain
te de venirea schimbului 
sau înainte de sfîrșîtul pro
gramului de lucru.

. ★In toate cele trei cazuri, 
măsura luată a fost seve
ră : desfacerea contractu
lui de muncă, conform Co
dului muncii, urmînd ca 
legea să-și spună cuvîntul 
asupra acestor fapte care 
nu trebuie să se mai în- 
tjmple la nici o întreprin
dere minieră.

Pentru îmbunătățirea 
activității de transport

Transportul cărbunelui 
pe orizontală la I.M. Pe- 
trila se realizează în în
tregime pe fluxul, principal 
de benzi care se află am
plasat la orizontul zero și 
se întinde pe o lungime de 
peste 5,000 m. Pentru bu
nul mers al producției și 
pentru transportul cărbu
nelui în condiții de depli
nă securitate minieră, co
lectivul sectorului nostru 
de transport, împreună cu 
conducerea minei, a între
prins o serie de măsuri me
nite să excludă evenimen
tele nedorite de-a lungul 
întregului flux. Toate cele 
opt benzi pe care se ex
trage cărbunele au fost 
dotate cu dispozitive de 
oprire de tip „DOTA", în
tre acestea este întins cor
don de sîrmă pentru a pu
tea fi oprită banda din 
orice punct în caz de a- 
vafie. La toate capetele de 
întoarcere ale benzilor sînt 
prevăzute și puse apără
tori confecționate din pla
să de sîrmă. La fiecare ca
păt de acționare este un 
manipulant de bandă care 
veghează la buna funcțio
nare a benzii și care cu
răță cărbunele care mai 
cade la deversarea de pe 
p bandă pe alta. Lucrările

miniere în. care sînt am
plasate benzile sini men
ținute in bună glare și sînt 
șistificate. Canalele de 
scurgere a apelor au fost 
desfundate, podurile de cir-' 
culație dealungul benzilor 
au fost 
Cărbunele < 
de-a lungul benzilor 
fost curățat 
proape în întregime,

reparate 
căzut

• a
a- 

nlai ■ 
sînt ’ însă unele probleme 
la banda 5A unde se lu
crează cu o echipă pentru 
curățirea ei. De asemenea, 
se lucrează în prezent la 
curățirea jdmpului de cq- 

sublectare a apei de 
banda 3A.

Aceeași situație 
rolele Cil re nu
de cea mai bună 
tale, defectîndu-se 
și astfel covorul de bandă 
freacă pe ele. Zilnic, două 
echipe de lăcătuși se ocu
pă numai de schimbatul 
lor, dar nu putem spune 
că am reușit să le înlocuim, 
în întregime pe cele de
fecte, Toate aceste . măsuri 
luate și puse în practică 
au dus la o bună funcțio
nare a întregului flux de 
transport și. la evitarea ac
cidentelor de muncă.

2U
■: sînt 
cali- 

repede

ing. Eoachim BERARU 
șeful sectorului VII 

ăl I. M. Petrii»

pagina realizata la cererea.
CMvx

GAVA, . 
cu probleme

aceșț an - cu re- 
bune nu numai 

aspectul . ' protecției 
al producției 
extras.

Sever 
inginer șef 
de securitate a muncii 

la I.M. Uricani.

In cabinetul de pro
tecția muncii de la 
I. M. Paroșeni, se efec
tuează o testare a per
sonalului muncitor ce-și 
desfășoară activitatea 
productivă în subteran.
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In Decretul Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România pentru instituirea unor reguli pri
vind exploatarea și întreținerea instalațiilor, uti
lajelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă în unitățile cu foc cohținuu sau care au 
instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare 
se precizează printre altele cu claritate: „Consti
tuie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani săvîrșirea uneia din următoarele fap. 
te : a) fumatul sau introducerea de țigări, chibrituri, 
brichete, materiale și produse care ar putea provoca 
incendii sau explozii în locurile de muncă in care 
fumatul sau introducerea acestora este interzisă ; 
b) introducerea sau consumarea de băuturi alcoo
lice în unițate ori prezența în unitate sub influența 
băuturilor alcoolice"

dovadă semnalistul co
piator Petru Prodan, ea-,

- re l-a găsit furnind pe A. 
V. alături de o'sticlă cu 
băutură alcoolică, s-a pu
iuț înlătura un grav pe
ricol care plana deasu-

■ pra sectorului. Sesizat de 
această situație,, stibingi- 
nerul de serviciu a inter
venit cu promptitudine, 
stabilind măsurile care se 
impuneau conform legii. 
Este edificator modul in 
care l-au caracterizat și ■ penală și

- judecat tovarășii de inun-
Deși prevederile Deere-1 

crețului nr. 400 au fost 
prelucrate și dezbătute 
i:u întreg personalul mun
citor, fără șă mai vor
bim de faptul că secu
rit a tea col ectivă a m un: ii 
în subteran implică res
pectarea riguroasă de că
tre fiecare om care in
tră in subteran a norme
lor'de protectie a mun- 

alte 
I.M.
s-a 

gra- 
II 

a.c. 
Vizi,

O sancțiune aspră, 
dar dreaptă

cii instituite prin 
acte normative, la 
A n i n o a s a 
constatat o abatere 
vă. In schimbul 
din 31 martie 
muncitorul Atila 
manipulant la lanțul ele
vator de la orizontul XI, 
sectorul transport, puțul 
orb nr. 6 s-a prezentat

".......    i H

normal la serviciu. La 
Pontaj. subinginerul Vaier 
Rădoi l-a verificat și l-a

: declarat pe Atila Vizi 'apt 
pentru serviciu. Dar la 
țrei ore după luarea pos
tului in primire, un loc 
de muncă de unde se ur
mărește și se asigură fun
cționarea elevatorului A. 
V. a fost găsit sub in
fluența băuturilor alcoo
lice și eu.„ o țigară a- 
prinsă. Numai datorită 
vigilenței de care a dat

că pe vinovat. „A.V. nu 
s-a încadrat în discpiina 
minerească. în repetate 
rînduri a încălcat norme- 1 
le de protecție a muncii, 
a .lipsit nemotivat de Ja 
serviciu'' a declarat sing.
Petru Nițeseu. „V.A. a 

mai fost sancționat dis- ț 
ciplinar, a susținut se-m- 
nalistul copiator Constan
tin Olteana — deoarece 
a provocat, prin nerespec- 
tarea instrucțiunilor de 
lucru, avarierea utilaju-

iui pe care ii coordona". 
Iară nici o excepție, to
varășii de muncă a.i Iui 
A.V. au cerut ea acesta 
să sufere rigorile/ legii, 
fiindcă altfel nu prezin
tă garanția că in viitor 
nu-și va încălca din nou 
îndatoririle la locul de 
muncă.'

Un vechi proverb latin 
susține cu înțelepciune 
o idee : „Legea e aspră, 
dar dreaptă". In ancheta , 

rechizitoriul 
procuraturii locale Petro
șani, gravitatea laptelor 
lui A.V. au fost demon
strate • eu ' prisosință. 
In r e c urs u 1 soli
citat de vinovat, la pe
deapsa pronunțată în pri
ma -instanță s-a mai-a- 
dăugaț un an, avîndu-se 
în ' Vedere gravitatea și 
„eoneursul a două infrac- 
țiuni''. Iată o faptă 
pare trebuie să pună pe 
«înduri pe cei ce se mai 
în ? umetă să nesocotească 
prevederile legale izvorî- 
te din grija profundă a

■ partidului și statului nos
tru față 
condițiile 
subteran.

de om, fala de 
. de muncă din

V. A FENEȘEANU .
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Agendă diplomatică29 de aniPentru instaurarea unei păci de Ia asaltul

loc 
la 
de

in lumetrainice
CANBERRA 27 (Ager

pres). — L Bowen, ad
junct al liderului Parti
dului laburist din Aus
tralia s-a pronunțat pen
tru proclamarea emisfe
rei sudice drept zonă li
beră de arme nucleare. La 
un simpozion organizat de 
Tnstitutni australian pen
tru prbl«ne internațio
nale el ș arătat Că. în 
cazul că ya veni la pute
re un guvern format 
Partidul laburist, 
va lua inițiativa 
cării unei 
țărilor din 
blema menționată,

nez Kyoto a avut 
„Congresul mamelor**, 
care cele peste 600 
participante s-au pronun
țat pentru interzicerea tu- 

-turor armelor nucleare.
Ele au cerut ca prefec
tura Kyoto să fie decla
rată zonă denuelearizată 
și au solicitat în acest 
scop sprijinul consiliilor 
comunale și orășenești din 
zona respectivă. '

asupra cazărmii
Moncada

HAVANA 27 (Agerpres) 
— In localitatea 
din Cuba, a avut 
o festivitate care 
cat împlinirea a 
ani de la Asaltul
cazărmii Moncada — 
Ziua insurecției naționale 
cubaneze. Cu 
lej, a. rostit 
discurs Fidel 
prim-secretar
P.C. din Cuba, 
tele Consiliului 
și al Consiliului
niștri al Republicii

Bayarno, 
loc luni, 

a 
29

asupra

mar
tie

de 
acesta 
convo- 

conferințe a 
zonă în pro-

TOKIO 27 (Agerpres).
— In vechiul oraș japo-

★
ROMA 27 (Agerpres). 

— In Sicilia, a început o 
amplă demonstrație de 
protest împotriva insta
lării de rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune în zona Co
mise.

acest pri
mi' aînplu 
Castro Ruz, 
al C.C. al 

președin- 
de
de

Stat
Mi-

Cuba.

IN ITALIA

SOFIA 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
B.T.A., Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P.B., 
a avut o întrevedere cu 
Georges Marchais, secre
tar al P.C. Francez, care 
se află la odihnă în R.P. 
Bulgaria. S-a procedat la 
un schimb de vederi asu
pra activității celor două 
partide, O atenție deosebi- 

. tă a fost acordată; exa
minării principalelor pro
blem^ ale situației inter
naționale actuale.

LUANDA 27 (Agerpres) 
— Ministrul angolez al 
apărării, Padro Maria 
Tonha, a denunțat regi
mul rasist de la Pretoria 
pentru pregătirile pe care 
■le face în vederea unei 
noi agresiuni împotriva 
Angolei. El a precizat că 
autoritățile R.S.A. au ma
sat la. granița cu A_ngola 
o importantă cantitate de 
armament. mercenari de 
diverse naționalități și u- 
nități ale armatei sud

ai
armatei

africane, ca preludiu 
unei noi invazii

Majorarea tarifelor 
la transporturile aeriene

CIUDAD DE MEXICO 
27 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la inaugurarea 
lucrărilor conferinței mon
diale asupra “ politicilor 
culturale „Mondiacult“, ca. 
re se desfășoară la Ciu
dad de Mexico, directo
rul genera] al U.N.E.S.C.O., 
Amadou Mahtar M'Bow, 
a subliniat „importanța 
crescîndă a cooperării cul
turale în relațiile inter
naționale. Această confe
rință trebuie să suscite o 
profundă reflecție 
pra problemelor 
mentale ale culturii
mea actuală și să formu
leze noi orientări care 
să permită. în special, în
tărirea dimensiunii cultu
rale a dezvoltării’*!.

Cea mai mare emisiune 
de bonuri de tezaur

GENEVA 27 (Agerpres) 
— Participanții la reuni
unea de urgență a Aso
ciației Internaționale a 
Transporturilor Aeriene, 
care s-a desfășurat la Ge
neva, au hotărît, marți, 
majorarea tarifelor în 
medie cu cinci ' pînă la 
șapte la sută, în funcție 
de rută și . distanță, in
formează agențiile Reu-

ter, United Press Interna
tional și Associated Press. 
Decizia — care va intra 
în vigoare de la 1 octom
brie — a fost motivată de 
pierderile financiare în
registrate de companiile a- 
viatice membre, estima
te pentru' acest an la a- 
proximativ 1,87 'miliarde 
dolari.

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Guvernul 
Libanului a acuzat Israe
lul că-i subminează au
toritatea prin instaura
rea, în zona ocupată, a u- 
nor administrații 
controlate de trupe 
eliene, hărțuirea 
taților libaneze 
și împiedicarea 
nării instituțiilor 
respective, iu" 
getițîa Reuter, 
France Presse.

Intr-o notă oficială 
dresată Consiliului 
Securitate, j 
diul reprezentantului său 
la O.N.U., Ghassăn Tueni, 
guvernul libanez arată 
că „după .ce a provocat 
distrugeri extraordinare și 
nenumărate victime. Is
raelul procedează la sta
bilirea de administrații lo_ 
cale paralele, ignorînd au
toritățile legitime libane
ze în diverse1 orașe și co
mune. -

locale, 
isra- 

autori- 
existente 
funcțic- 

legale 
informează 
' , URI

a- 
și

a- 
de 

pri n- io '.arme-

âsu- 
funda- 

in lu-

ROMA 27 (Agerpres), — 
Autoritățile italiene au 
procedat' la cea mai mare 
emisiune de bonuri de 
tezaur cunoscută vreoda
tă în țară, „în încercarea 
de a găsi o soluție ipo
tetică pentru reducerea 
deficitului bugetar cu- 
rent“. Valoarea acestor bo. 
nuri lansate la șfîrșitul

,,Eronat și
LONDRA 27 (Agerpres). 

— Luind cuvîntul în ca
drul unor dezbateri 
teme economice 
mera Lorzilor, 
de stat britanic 
comerț, lordul 
a declarat că
instituit de S.U.A. asupra 
livrărilor de 
echipament pentru cons
truirea co n ductei

in 
ministrul 

pentru 
Cockfield, 

embargoul

Reuniunea Asociațiilor țărănești • 
caraibiene

SAINT GEORGE’S, 27 
(Agerpres). — Reprezen
tanții lucrătorilor agricoli 
din state caraibiene se 
pronunță pentru intensi
ficarea activității regio
nale de . colaborare și în
trajutorare, pentru depă
șirea actualelor dificultăți 
din agricultura zonei res
pective — transmite a- 
genția Prensa Latina, pre- 
cizînd că aceasta este prin
cipala rezoluție 
la Reuniunea 
ilor țărănești

re-
San

Și 
lip-

a-

estesăptămînii trecute, 
de 31 000 de miliarde lire 
italiene.

La acest ritm, 
prevăd că datoria 
a Italiei va atinge, 
șitul anului

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI

ARGENTINEI

adoptată 
Asaciați- 

caraibiene,

desfășurată, la Saint Geor
ge’s. Participanții, 
prezentînd Grenada, . 
Vicente,- Dominica 
Guyana au evidențiat 
sa masivă de terenuri
gricole, prețurile foarte 
scăzute ale produselor, ab
sența unor facilități pen
tru lucrătorii din aceas
tă ramură a economiei na
ționale ea principale di
ficultăți pe care le întîm- 
pină în prezent țărăni
mea caraibiană

cu-
Li- 

R.F. 
face

experții 
publică 
la sfîr- 
eurent,

323 000 miliarde lei. Rata 
inflației este estimată la 
16 la sută pentru 1982.

neprincipial0
de gaze Siberia — Europa 
occidentală este „eronat și 
neprincipal” și că tenta
tiva de a împiedica rea
lizarea unor contracte de
ja existente „reprezintă o 
extindere inacceptabilă a 
suveranității americane 
dincolo de teritoriul 
S.U.A.“.

BUENOS AIRES 27 (A- 
gerpres). — In discursul 
pronunțat la deschiderea 
lucrărilor primei reuni
uni a Comitetului de ac
țiune al Sistemului Eco
nomic Latino-American 
(SELA) de solidaritate cu 
Argentina, președintele 
acestei țări, generalul 
Reynaldo Bignone a ex
primat hotărîrea guvernu
lui său „de a apără' ori- 
cînd și oriunde dreptu
rile inalienabile ale Ar
gentinei privind 
nitatea sa națională 
pra Malvinelor 
land) — transmit 
țiile France Presse 
Prer.sa Latina.

suvera- 
asu- 

(Falk-
:ageri

ți

Reducerea ajutoarelor 
acordate țârilor sărace

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Țările să
race care beneficiază de 
asistență tehnică din 
partea Programului O.N.U. 
pentru De z v o 11 a r e 
(PNUD) au fost avertiza
te să-și elaboreze proiec
tele viitoare avînd în ve
dere o reducere de 20 la 
sută a acestor ajutoare, au 
declarat, potrivit agen
ției Reuter, oficialități ale 
PNUD. '

Bradford Morse, directo
rul general al P.N.U.D. a 
declarat că aceasta se în- 

. tîmplă datorită diminuării 
substanțiale a eontribuți- 

; ilor țărilor bogate, iar o o- 
a a-

siătele ■ 
și din 
vor pier- 

64 mi-

ficialitate a agenției 
ratat că 
latinp-americane 
Marea Caraibilor
de, drept urmare, 
lioajne dolari.

numai

PRELUNGIREA STĂRII DE URGENTĂ
IN NICARAGUA

Cizia- a fost luată ca. ur
mare a acțiunilor 
grupuri 
nare care aduc

MANAGUA 27 . (Ager-
presj. — Junta Guvernu
lui de Reconstrucție Na
țională din Nicaragua a 
emis un decret prin care 
se prelungește cu încă o 
lună stareâ de urgență 
instituită pe întreg teri
toriul țării în martie a- 
cest an, informează agen
ția Prerisa Latina, In de
cret se precizează că de

unor 
contrarevoluțio- . 

prejudi
cii ordinii, securității pre
cum și economiei țării. U- 
nul din aceste acte 
și masacrarea de < 
contrarevoluționari a 
persoane în 
San Francisco del Norte, 
precizează agenția.

este 
către 

14 
localitatea

rv

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Orgolii ; Uni
rea ; Imigranți în Bra
zilia.

PETRI LA : Grăbește- 
le încet.

LONEA : Patrula cos
mică în acțiune

AN1NOÂSA : 
pe înălțimi,

VULCAN -

Ghețuri

Luceafă
rul : Concediu pe malul 
mării.

LUPENI —
Astrid dragos 

URICAN1 ;
spartă.

Cultural : 
Tu mea.

Oglinda

16,00 Telex. 16,05 
Școala satului — școa
la pentru sat,,<,,3. Qopiii 
rămîn lingă noi, . la

Ju.25 
Țage- 
17,15

Pe- 
; , și 
■' pes-

..... ; not, . 
școala satuluj^J- 
Stadion.' 17,05; Ă; 
rea pronoexpres. ' 
Film documentar ;
ru, trecut, prezent 
viitor. 17,30 Arc 
te timp. 23 ; . August 
1944—1982. 17,50 1001
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00. 
Telejurnal. 20,25 Pen-’
tru curtea și' grădina 
dv. 20,35 Civica. 20,55 
Teleeinemateta —
Perseverență. Premie
ră; pe țară. ; Producție 
a studiourilor america- ■■ 
ne. 22,20 Telejurnal, 
.22.30 închiderea pro
gramului.

Mica publicitate

»

lNv> > 1 i’U 1 .ELE SEIS- 
MOLOGICE și meteoro
logice ale Noii Zeelande 
și Olandei au anunțat că 
Franța a efectuat dumi
nică în atolul Mururba din 
Pacific, o nouă experien
ță nucleară — cu o bom-. 
bă avînd o putere de a- 
proximativ 70 kilotone, in
formează agenția 
Presse. Potrivit 
tului neozeelandez, 
a patra experiență 
ară întreprinsă de
ța in Mururoa in mai pu
țin de o lună.

PURTĂTORUL DE
VINT al Partidului 

. ber Democrat din
Germania — cate
parte din coaliția guver
namentală — a declarat 
că ..partidul său .cere insis
tent cancelarului Helmut 
Schmidt să suspende pro
gramele de asistență fi
nanciară acordată Israe
lului pînă cînd acesta 
va retrage trupele din 
ban.

le de teren, înregistrate 
în 19 prefecturi au dis
trus 2 44.3 hectare de cul
turi, lăsînd fără adăpost 
51 847 oameni. Cea mai 
afectată este prefectura 
Nagasaki.

rizoriu al poliției din Mar
silia, un hotel și nume
roase, alte imobile parti
culare au fost evacuate. 
Sute de pompieri acțio
nează pentru localizarea 
incendiilor.

iși
Li-

IN PRIMELE ȘASE 
LUNI ale .anului în curs, 
în economia Norvegiei 
s-au înregistrat 459 de 
falimente, cu aproximativ 
15 la sută mai multe de- 
cît in perioada corespun
zătoare a anului . trecut.

France 
institu- 

est-e 
nucie- 
Fran-

ULTIMUL BILANȚ 
ploilor torențiale ce s-au 
dezlănțuit la șfîrșitul săp- 
tăminii în Japonia indică 
230 morți și 133 dispăruți. 
Inundațiile și alunecări-

al IN 
DUL 
să se 
de 
mari
Potrivit

ZONELE
FRANȚEI
extindă

pădure 
pagube 

unui

D1N SU- 
continuă 

incendiile 
provocînd 
materiale, 

bilanț pro-

LA GENEVA a avut loc 
marți o nouă ședință ple- 

-sw nară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.UA. la negocierile, 
privind limitarea și re
ducerea armamentelor

• strategice ■— informează
agenția TASS.

VIND Renault 10. Stra
da loan Budai Deleanu nr. 
7 Petroșani. (933).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mara- 
vela Marcel, eliberată de 
I.M Lupani. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boști- 
na Gheorghe, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. O de
clar nulă. (929)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele
• losif, ..eliberată 

Paroșeni O 
(930)

PIERDUT 
serviciu pe 
troaei Ioan, 
l.M. Bărbăteni. O 
nulă, (931)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pries- 
<iu Ilie, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă, 

. _ . ; (932)
ANUNȚ DE FAMILIE

de
declar

Kalai
l.M. 

nulă.

iegitimație de 
numele Ape- 

-eliberată de 
declar

FEKETE IOAN
în vîrstă de 18 ani. înhumarea va avea loc azi, 28 
iulie a.c. din strada Dacia 43, Petroșani. (932)

CU inimile zdrobite de durere părinții Ana și Ion, 
anunță moartea fulgerătoare și incredibilă a scum
pului lor fiu
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