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/n îjTtîmpinarea
Zilei minerului și a 

sărbătoririi Eliberării
-------- Zi de producție mărită ——

^nășiri 
la pruudcția fizică

Continuînd șirul suc
ceselor obținute in acest 
an colectivul de oameni 
ai muncii de la cariera 
Cimpu lui Neag au în
ceput și luna august cu 
depășiri la producția fi
zică de cărbune. Dorind 
să întîmpine Ziua mine
rului cu rezultate deose
bit de bune, s-au mobi
lizat exemplar și au ex
tras în ziua de 3 august 
312 tone de cărbune 
peste sarcinile planului 
zilnic. Printre fruntașii 
carierei se numără mine
rii Ion Diaconescu, Du
mitru Antonache și loan 
Gligher, buldozeriștii Pe
tru Cîrligel, Gheorghe 
Mihai, Ion Vișan, Vasile 
Corbu și escavatoriștii 
Ion Gherguț, ■ Victor Pă- 
trașcu- și Anton Dumi
trescu.

Colectivul carierei își 
exprimă astfel prin fap
te de muncă hptărîrea de 
a da țării cit mai mult 
cărbune în condiții de 
eficiență economică spo
rită.

Productivități înalte în abataje
Printr-o mobilizare exemplară, prin folosirea 

la capacitate a întregului potențial fizic și uman 
de care dispun, minerii sectorului V, de la I. M. 
Lupeni au reușit într-o singură zi să extragă su
plimentar peste 100 tone de cărbune cocsificabil. 
Buna organizare a tuturor fronturilor de lucru a 
determinat depășirea productivității muncii plani
ficate în toate abatajele. Cu rezultate meritorii se 
înscriu minerii din brigada lui Ioan Rotaru din a- 
batajul cameră nr. 3 care au depășit productivita
tea muncii cu 2 tone pe post șl frontaliștii din 
brigada condusă de Vasile Rusu care au extras cu 
1,5 tone pe post mai mult cărbune. In această zi 
cu producție record și minerii de la pregătiri con
duși de Dumitru Boca au ținut să se numere prin
tre brigăzile fruntașe,

180 tone de cărbune 
peste plan

Ziua de 3 august a 
constituit o zi deosebit 
de rodnică pentru colec
tivul de mineri al secto
rului II de la I. M, Pa- 
roșeni. Ei au extras o 
producție suplimentară 
de 180' tone de cărbune. 
Brigada condusă de Ni- 
colae Andnașic care ex
ploatează un abataj 
frontal cu tăiere și sus
ținere mecanizată a ex

tras în această zi de 
producție record 710 tone 
de cărbune. Realizînd 
productivități medii de 
peste 14 tone pe post,.. a 
reușit să-și depășească 
preliminarul zilei cu 170 
tone de cărbune. Cu re
zultate bune au încheiat 
această zi și minerii con
duși de Gheorghe Dineu, 
Bella Peterfi și Ion Is- 
trate.

Miercuri, 4 august, au 
continuat, la Snagov, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae. Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, pre
ședintele Uniunii Socialis
te Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice 
Sudan,

în cadrul noii runde de 
convorbiri a continuat e- 
xaminarea unor aspecte 
privind dezvoltarea pe 

mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare 
româno-sudaneze și a în
ceput schimbul de vederi 
în probleme actuale -ale 
vieții internaționale.

în acest cadru, s-a rele
vat că în prezent se afir
mă tot mai puternic voim, 
ța popoarelor de a se dez
volta libere, deplin stăpîne 
pe bogățiile lor naționale, 
pe propriile lor destine, de 
a-Și făuri viitorul așa cum 
îl doresc, fără nici un a- 
mestec din afară, de a 
colabora pe baze de depli
nă egalitate, într-un cli
mat de încredere și pace.

în același timp, s-a a- 
preciat că în lume are loc 
o accentuare a politicii 
imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în tre
burile interne ale altor 
state, de reîmpărțire a lu-

mii în sfere de influență 
și dominație, se mențin 
probleme nesoluționate și 

.au apărut noi conflicte, 
sau stări de încordare, se 
adîncește criza economică 
mondială, se intensifică 
cursa înarmărilor, care au 
determinat o agravare a 
climatului politic interna
țional, punînd tot mai grav 
în pericol libertatea și in
dependența popoarelor, 
viața și pacea întregii ,o- 
meniri.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au apre
ciat că în aceste condiții, 
se impun, orientarea efor
turilor. tuturor statelor în 
direcția opriri; agravării 
vieții internaționale, relu
ării și continuării. politicii 
de destindere, -de colabo
rare, independență națio
nală și pace, pentru așe
zarea la baza relațiilor in
ternaționale a principiilor 
deplinei egalități în drep
turi, independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne și anvantajului reci
proc, nerecurgerii la foțiță 
sau la amenințarea cu 
forța în relațiile interna
ționale. în acest sens, s-a 
evidențiat necesitatea in
tensificării acțiunilor con
sacrate reglementării cit 
mai grabnic a tuturor

conflictelor și stărilor de 
război dintre state numai 
și numai pe calea tratati
velor, renunțîndu-se ja ac
țiuni militare și acte de 
forță care aduc mari dau
ne și suferințe popoarelor.

O atenție deosebită a 
fost -acordată situației din 
OrientuL Mijlociu. în spe-. 
cial a cele: din Liban, 

- școțîndu-se în evidență 
importanța pe care o pre
zintă solidaritatea tuturor 
țărilor arabe, în eforturile 
lor comune de a se ajun
ge la o reglementare atot
cuprinzătoare, dreaptă și 
trainică a conflictului din 
această zonă, în interesul 
păcii, securității și ai dez
voltării economice și soci
ale a popoarelor din a- 
ceastă regiune, al cauzei 
păcii, înțelegerii șl stabi
lității în întreaga lume. 
S-a scos în evidență că o 
pace globală, justă și du
rabilă în Orientul Mijlociu 
reclamă retragerea israelu
lui din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului 
din 1967 și,' în mod deo
sebit, reglementarea pro
blemei poporului palesti
nian prin recunoașterea 
dreptului său lă autodeter
minare, inclusiv la consti
tuirea unui stat palestini
an propriu, independent.

(Continuare în pag. a 4-a)

Brigada cunoscutului 
miner Ion Boteanu de 
la sectorul IV al minei 
Lonea, prin faptele sale 
de muncă și-a cîștigat 
un adevărat renume. 
In imagine, ortacii lui 
Boteanu, avînd satis
facția unei zile rod
nice de lucru.

■ • EVOCARE. Ieri
1 după-amiază, consiliul de
• conducere al Casei de 
I cultură din Petroșani a 
i consacrat o amplă mani- 
*, testare evocării trecutu- 
] lui de luptă al minerilor 
< Văii Jiului. ' Este vorba 
| de concursul „Cine știe, 
1 cîștigă" pe tema „LU- 
I PENI ’29“, la care au 
1 participat tineri de la 
I minele Dîlja, Livezeni și 
‘ I.U.M.P. Cu acest prilej
• a fost prezentat și fil- 
i mul artistic „Minerii", 
. după care â urmat dis- 
I coteca vacanței.
; ® OMAGIUL ARTIS-
j TIL0R PLASTICI. Mem- 
j b'ii filialei din Deva — 
I p? >osani a VA It. au
• ies hîs ieri in holul ca

Manifestări dedicate
Zilei minerului

sei de cultură din Petro-' 
șcmi o expoziție tradiți
onală de pictură, sculp
tura și grafică, sub ge
nericul „CINSTIM MUN
CA MINERILOR". Se re
marcă lucrările graficia
nului Iosif Tellmann din 
Lupeni („Chemarea la 
întrecere" și „Fețe din 
adîncuri"), pictorului Ion 
Cîrjoi din Deva („Casă 
nouă în . munții Apu
seni"), Eugen Rencăti din 
Petroșani („Peisaj mine

resc" J, a graficianei Eva 
Silto din Petroșani („tn 
numele omenirii"), a gra
ficianului Mircea Bîtcă 
din Deva („Compunere 
despre somnul rațiunii"), 
pictorilor Iosif Matyas 
din Deva („Sărbătoare la 
păduieni") și Gheorghe 
Pogan din Deva („Portret 
de miner").

© O manifestare de 
evocare a programat 
Pentru azi Muzeul mine
ritului —- un simpozion 
ce se va desfășura la

Casa de cultură, sub ge
nericul : „53 de ani de
la marea grevă a mine
rilor din Lupeni".

© SERI CULTURAL- 
ȘT1INȚIFICE au fost or
ganizate la căminele ti
nerilor mineri de la Li
vezeni, Petrila și Vulcan, 
prilejuind un amplu dia
log intre membrii brigă
zilor științifice ale așe
zămintelor de cultură și 
tineri, pe teme xultural- 
științifice de actualitate.

© PREMIERA, Azi, 
inimoșii artiști amatori 
ai Teatrului muncitoresc 
din Lupeni prezintă în 
sala Palatului cultural 
spectacolul în premieră 
„Opinia publică" de Au
rel , Baranga.
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facă greutăți, toți ț 
urmărim un singur scapi 
— reparații de cea mai ’ 
bună calitate. Cred că | 
pînă în prezent am rcu-4 
șit acest- lucru neavînd > 
în cei peste doi ani de ț 
de cină am început a- 
ceastă muncă nici o 
clamație din partea 
neficiarilor noștri".

Numai în primul 
mes.tru al anului au fost 
reparate la Livezeni 
două combine de înain
tare, peste 20 de loco
motive de mină, zeci de 
compresoare și alt& zeci 
de pompe centrifugale și 
de înaltă presiune. Au 
fost livrate, ele asemenea,

[forturi menite sâ

tn primul semestru al 
cadrul I.R.l.U.M. Pe- anului. acest colectiv a 

depășit planul la produc
ția marfă cu 2,4 milioa
ne lei, iar productivita
tea muncii, pe muncitoi 
a fost depășită în medie 
cu 10-15 la sută.

„Aceste rezultate 
obținute in primele 
luni ale acestui an 
cum și cele din 
precedenți 
întregului 
spun ea ing. 
coiu, șeful 
lui. tn colectivul nostru 
nu avem oameni care să 
ne

ușureze munca minerilor
Cu doi -ani în urmă, 

în
troșani a luat ființă Ate
lierul de reparații meca
nice de la Ljvezeni, tn 
aprilie 1980, prima lună 
de producție, planul era 
de numai 200 000 lei. Nu
mărul muncitorilor era 
mic. In cei peste doi ani, 
efectivul atelierului a 
crescut de cinci ori. Ate
lierul are un scop precis 
— ' repărarea utilajului 
minier din Valea Jiului 
și din întreaga ța.ră, fi
ind singurul profilat 
pentru astfel de repara
ții. Aici sint ■ executate 
reparațiile capitale la 
combinele de înaintare și 
de abataj, la comprcsca- 
rele de mină și de fore- 
ză, la pompele centrifu
gale și de înaltă presi
une, precum și la loco
motivele de mină. , Pe 
lingă reparațiile capitale 
care le execută în pre
zent confecționează piese . 
de schimb pentru diver
se. utilaje pe care le li
vrează întreprinderi lor 
miniere. Spre exemplu, 
pentru transportoare sint 
confecționate unele piese 
de schimb în serie (cu
plaje dințate, cuplaje, cu 
lanț, axe capelate, 
de întoarcere ș.a.) 
pentru celelalte ‘ 
confecționează piese 
schimb la 
asemenea, 
atelierului 
modificări 
mecanizate.

coma ndă.
tot în cadrul 

se execut ă 
la complexele

bune
șase .
pre- 
anii 

sint datorate 
colectiv, ne 
Aurel Stoi- 

atelieru-

re- 
be-

se-

...... . ..............J 
zeci de piese de schimb \ 
pentru diverse utilaje i - 

ste re- J
axe 

I iar 
utilaje 

de miniere. Toate aceste re- ;
De parații au fost executate J

Gheorghe BOȚEA
I
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Din activitatea

t

organizației U. T. C.
Comitetul municipal U.T.C. organizează în toate 

unitățile economice din Valea Jiului, în această 
săptămînă, denumită sugestiv — SAPTAMINA RE
CORD IN PRODUCȚIE — ample acțiuni voluntar- 
patriotice în sprijinul producției.

• In această săptămînă, în fiecare zi, comite
tul U.T.U. de la mina Petrila a organizat ample și 
rodnice acțiuni de muncă patriotică. Zilnic peste 
20 de tineri din toate organizațiile U.T.C. participă 
la aprovizionarea cu materiale a brigăzilor din sub
teran, la descongestionarea căilor de acces, la colec
tarea de fier vechi. Valoarea lucrărilor executate 
pînă în prezent de tinerii de la I. M. Petrila 
ridică la 10 000 lei.

se

cadrul sectorului IV 
organizat o acțiune de 
provizionare cu materiale 
(lemn, TH) a brigăzilor 
din sector. Asemenea ac
țiuni în sprijinul produc
ției s-au organizat și 
celelalte sectoare ale 
treprinderii. Valoarea 
crărilor executate în 
ceste zile de tinerii 
la mina Vulcan se esti
mează a fi de 24 000 lei.

au 
a-

la 
în- 
lu-
a- 
de

• La mina Vulcan, în 
ziua de 2 august, 15 ti- 
nerj din cadrul organiza
ției U.T.C. nr. 9 au par
ticipat la colectarea de 
fier vechi. S-a colectat și 
sortat 1,5 tone fier vechi. 
La această acțiune s-au 
remarcat în mod deosebit 
tinerii Gică Sticlaru și 
Mihai Todere. Tot aici, 
în ziua de 4 august, 
peste 20 de uteciști din

• La Aninoasa, paralel cu acțiunile zilnice care 
se desfășoară în sprijinul producției, acțiuni la care 
participă zilnic 20—25 de tineri se desfășoară . și 
ample acțiuni de amenajare a sălii de sport și a 
terenului de tir cu arcul. Dintre tinerii care s-au 
situat în fruntea acestor rodnice acțiuni amintim pe 
Nistor Arman, Andrei Drăghici, Dumitru Herr și 
mulți alți colegi de-ai lor.

Pregătirea 
școlilor, în 

centrul atenției
muncitori ai 
șantiere Va- 

de 
lucrările 

de finisare la noua școa
lă din cartierul Bucura, 
o parte din meseriașii sec
ției Uricani a E.G.C.L. Lu- 
peni îi dau zor cu termi
narea edificiilor de învă
țământ din rază orașului. 
Pînă acum s-au terminat 
lucrările pregătitoare în 
vederea noului an de în- 
vățămînt la școala gene
rală nr. 1 din oraș la care, 
printre altele, s-a înlocuit 
la acoperiș circa 1000 mP 
de tablă. Au mai fost ter
minate reparațiile la gră
diniță nr. 1 din localitate, 
iar la Casa de copii șco
lari ele se află în faza 
finală Avansate sînt lu
crările și la Școala gene
rală din Cîmpu lui Neag 
Prin grija consiliului 
popular al orașului, s-a 
procurat și transportat 
materialul necesar îm
prejmuirii școlii din . Fi- 
rizoni, lăcaș la care sînt 
în curs de execuție și re
parațiile.

în timp ce 
Grupului de 
lea Jiului, aparținînd 
T.C.H., execută

Constantin GRAURE

' Acțiuni perseverente pentru îmbunătățirea 
securității muncii în subteran

M. Vulcan, 
a respectării

ca 
ri
de 

de-
de 
Și

La I.
urma,re

• guroase a normelor 
protecție a muncii, a 
ciziilor organelor 
conducere ale minei 
întăririi disciplinei mun
cii, s-â ajuns lă o dimi
nuare simțitoare — cu 
18 — a numărului acci
dentelor înregistrate 
prima jumătate a 
1982, comparativ cu

în 
lui 
a- 

ceeași perioadă a anului 
trecut.

— Reducerea număru
lui de accidente, depista
rea operativă a cauzelor 
care pot produce între
ruperi în funcționarea 
utilajelor din subteran, 
respectarea riguroasă a 
instrucțiunilor privind a- 
erajul la locul de muncă 
— ne precizează Iulian 
Filip, inginer șef cu pro
bleme de securitate mi
nieră — constituie re
zultatul preocupării com
partimentului de protec
ție a muncii, al ingineri
lor și subinginerilor 
A.P.M. din cadrul sectoa
relor și, îndeosebi,, 
activului de control

de inspectori obștești 
protecția muncii nu 
fost întîmplătoare. 
s-a făcut ținîndu-se sea
ma de faptul că aceștia 
cunosc traseele, puțind 
face constatări la mai 
multe locuri de muncă. 
La Vulcan, activul de 
control obștesc este con
stituit în special din ar
tificieri. Am reținut 
doar cîteva din sesizările 
lor, consemnate, în pri
mul semestru al anului. 
Soluționate operativ, au 
putut fi preîntîmpinate 
evenimente nedorite în 
activitatea din subteran. 
Pe traseul benzilor 
blocul 6, 
in zona
la un moment dat, acu
mulări de metan ce de
pășeau o concentrație de 
1 la sută. Artificierul 
Emil Moga, inspector 
obștesc la sectorul VII, a 
intuit pericolul. A mobi
lizat imediat o echipă 
de electricieni și lăcă
tuși, care a montat un 
ventilator pneumatic. 
Concentrația de metan 
s-a diluat la sub 0,3 la 
sută. Constantin Mironi- 
că, de la sectorul III, o- 
cupant al locului I

C'U
a

Ea

din
orizontul 360. 

.deltei", existau,

• UN SIMPLU GEST, 
într-una din zile în fața 
casieriei de la localul cu 
autoservire, „Carpați" din 
orașul Petroșani a apărut 
un bâtrîn cu o tavă cu 
mincare. Casiera Maria 
Căpățînă îi calculează va
loarea celor cumpărate, îi 
încasează-' banii, apoi îl 
ajută pe cumpărător, să-și 
ducă tava la masă, urîn- 
du-i poftă bună ! Un gest 
simplu, uman, care trebuie 
urmat de toți acei care . 
muncesc în alimentația 
publică. (Vasile BELDIE).

Tinerii electricieni 
Petru Ianc și Francisc 
Mihaly de la atelierul 
de reparații electrice 
al I, M. Uricani, apre- 
ciați pentru calitatea 
lucrărilor executate.

Foto : Șt. NEMECSEK

--------- -------

In orașul Petrila își
.desfășoară activitatea u- . 
nități cooperatiste de.
mecanică fină, instalații 
sanitare, oglinzi și rame, 
croitorie, frizerie și alte 
secții ale cooperativei 
meșteșugărești „Unirea". 
Despre modul în care 
sînt serviți cei ce ape
lează la serviciile mește
șugarilor cooperatori am 
constatat lucruri bune, 
clar și unele neajunsuri 
făcînd, în ziua de 15 iu
lie a.c., un raid prin cî
teva unități de servire 
din localitate. Venind în 
întimpinarea cerințelor 
oamenilor muncii, înce- 
pînd cu data de 1 iulie, 
pe strada Republicii din 
Petrila a luat ființă o 
nouă secție de croitorie 
unde se execută la co
mandă 'costume, parde- 
sie, paltoane pentru fe-, 
mei, bărbați și copii. E 
vorba de unitatea nr. 53, 
responsabil Ion Toto'&șft.

— Pe lingă comenzi 
executați și lucruri mă
runte ? — a întrebat uri 
client de ocazie.

— Evident, a venit răs-

punsul responsabilului — 
o mînecă sau o căptu
șeală desfăcută, un nas
ture căzut sau repararea 
unei butoniere le reme
diem în cîteva m’nute. 
Doriți așa ceva ?

Unitatea nr. 20 meca
nică fină, amplasată în

celor

țară la concursul de pro
tecție a muncii (ramura 
minieră) ținut la sfîrșitul 
anului trecut la Slănic - 
Moldova, a observat că 
tuburile de aeraj din 
stratul 3, blocul 3, ori
zontul 360, nu erau etan
șate corespunzător. Solu- ■ 
ționarea operativă a se
sizării sale a condus la 
îmbunătățirea aerajului 
la acel punct de lucru. 
Prin propunerea de a se 
proteja zona de încărca
re a cărbunelui venit , pe 
suitor din abatajele 1 și 
2, stratul 5, blocul. Vili, 
inspectorul obștesc Ion 
Negrea, de la sectorul 
IV, a limitat posibilita
tea producerii de acci
dente. ' . .. ■■■'■ - ’

Activul ..obștesc a de
venit, la mina Vulcan, 
un mijloc eficient de 
menținere a climatului 
de deplină securitate la 
toate locurile *A<V'incă. 
Este un fapt ' «-are, 
coroborat cu 
măsuri de protecție a 
muncii, se cere continuat 
și amplificat. Aceasta, 
în interesul celor care 
muncesc în subteran.

Gheorghe OLTEAN U

SPEOLOGICA, 
perioada 13-16 și 23-25 au
gust va avea loc tabăra 
de speologie a clubului 
„Piatra roșie" Petroșani în 
zona Tecuri, munții Sebe
șului. Scopul taberei: 
recartarea peșterii Tecuri 
și cercetări speologice în 
zonă.

■ gospodăreasca.
La Liceul industrial Vul-

vin să-și repare diferite 
aparate, dar în multe ca
zuri sintem nevoiți să-i 
aminăm de azi pe miine 
din cauza lipsei pieselor 
de schimb. Lipsesc de 
vreo 3 ani rotoare, statoa
re, întrerupătoare

â unei palete, în valoa 
re de 19,40 lei stau ma
șinile de spălat nerepa- 

nemulțumirea 
a gospodine- 
avut 8 mașini 
Alba Lux 9, 

lipsind piesele 
re-

rațe, spre 
justificată 
lor. Am 
de spălat 
din care 

și de . schimb necesare

Solicitudinea meseriașilor să se 
concretizeze în reparații executate 

la timp și de calitate !>

frumosul complex co
mercial și de servire din 
cartierul 7 Noiembrie. 
Responsabilul Viorel Di- 
oancă fiind plecat am 
purtat o scurtă discuție 
cu •înlocuitorul său, An
drei Marton. Ne-a vorbit 
cu sinceritate și despre 
lucruri bune, .dar și des
pre neajunsuri :

— Avem de lucru 
pînă peste cap. Oamenii

alte piese de schimb ne
cesare reparării aspirato
rului Ajax, Ideal și Prac
tic, fabricate la Electro- 
Argeș, sau rezistențe, 

și agregate 
Eram
Sadu, 
n-am 
piesă.

iu-
sau

sau 
termos țațe 
pentru 
tip 112 
la care 
primit 
Din 
Hi,

frigiderele 
produse la 
în acest an 

n ici, o 
cauza unei 

care costă ' 5 lei,

parării și la 6 din ele 
cxpirînd termenul de 
garanție am fost obligați 
să eliberăm negație pen
tru ca posesorii lor să 
poală lua altele, deși 
e mult mai convenabil 
să: repari o asemenea ma
șină deeit s-o 
Dacă 
piese

■ purta
ifiuri.

schimbi.
am avea aceste 
de schirhb nu arii 
cliehții , pe dru-

Și care este cauza 
. lipsei pieselor de schimb?

— E traseul lung. Noi 
facem necesârul de piese 
de schimb pe care-l îna
intăm la conducerea co
operativei noastre, de 
aici la U.J.C.M., apoi 
mai departe la fabrică. 
Apoi se face palea în
toarsă pe acea.și filieră 
și pînă sosesc piesele, 

: cliehții își pierd răbda* 
rea. Dacă âytem piese.: 
de schimb reparațiile sînt ' 
operative.

Din spusele meseriași
lor de la secția mecanică 
fină nr. 20 din Petrila 
rezultă că dacă ar exis
ta piesele de schimb atît 
de nîult solicitate, lucru
rile ar merge strună. Cele ~ 
afirmate se pot confirma 
pro sau contra numai 
proeufînd aceste piese o- 
perativ și în. cantitățile 
necesare. Și în această 
direcție trebuie făcut tot’ 

.ce este cu putință de 
către factorii ce răspund 
de buna desfășurare a 
activității la cooperativa 
„Unirea" din Petroșani.

D. CRIȘAN

Pe 
livrări

Pe mai 
de locuințe 
nostru se 
șireă termenelor de pre
dare a unor obiective din 
planul fizic de investiții. 
Una din principalele cau
ze ale acestor întîrzieri o* 
constituie numeroasele în
treruperi și stagnări ale 
montajelor de prefabrlțsa- 
ție. Materialele prefabri
cate din beton la I.M.C. 
Bircea, S. U. T. .Deva, și 
Livezeni nu 
ritmic, așa cum 
vede în griafiee. 
situație a creat decalaje 
si restante' la 

.36 G și 36 F din Petrila, 
1B si 59 B din Petroșani, 

.3B2 din Vulcan, 4 din
Lupani, la comph.i-de 
alimentație public,.'’ din
Vulcan și la bioeijț ,19 din 
Uricani. I.a,^-ereA ifLtne 
graficele întocmite și 
probate de toți șefii de 
compartimente, dacă aces
tea nu se respectă ?

cînd 
ritmice ? 

multe șantiere 
din municipiul 
constată depă-

sîpt livrate 
se pre- 

Ac castă

blocurile

a-

pe
Aici
oa-

0 nouă unitate 
de alimentați 

publică
în acest an I.C.S.A. șl 

A.P. Petroșani își va mări 
zestrea cu încă o unitate 
de alimentație publică. 
Este vorba de cantina-res
taurant cu autoservire 
care se construiește 
strada Iile Pintilie. 
vor putea servi masa
meni ai muncii din muni
cipiul Petroșani, precum 
și cei care nă vor vizita. 
Cantina-restaurant este 
prevăzută să pregătească 
peste 700 de porții de min
care pe zi, mesele se 
serv: în serii. Sala 
mese va cuprinde 232 
duri. Pe îîngă pantiriă va 
mat funcționa uri „Lacto- 
Bar“, cofetărie și bufet.

vor
de
lo-

can au început lucrările 
de reparații, vopsitorje și 
zugrăvire interioară. Lu
crările exterioare au fost 
deja terminate, treeîndu-se 
cu toate forțele la defini
tivarea lucrărilor din in
teriorul clădirii.

■ FILME. Cinemato
graful „7 Noiembrie" Pe
troșani prezintă pe ecran, 
luna aceasta, o nouă serie 
de filme de cinematecă. 
Cîteva dintre genericele 
acestor filme i „Accatone" 
(italian), „Viridiana" (spa-

niol), „în viitoare" (ma
ghiar), „Cioeioara" (itali
an), „Blow-up" (englez), 
„Iubire" (maghiar), 
tea unui birocrat" 
nez) etc.

„Moar-
(cuba-

■ O LUCRARE 
SARA se execută :

Este 
modernizării 
acces spre 
Pînă ieri a

NECE- 
în ora- 

vorbașui Vulcan, 
de începerea 
drumului de
I. M, Vulcan. ___  __  _
fost reasfaltată porțiunea 
de drum de lingă barieră, 
unde existau unele deni
velări,. Spre satisfacția 
participanților la traficul

auto, lucrările se desfășoa
ră în ritm susținut.

■ REALIZĂRI peste 
PLAN. Personalul unității 
Alimentara nr. 10 din Vul
can, printr-o servire ire
proșabilă, printr-o expune
re estetică și atrăgătoare 
a mărfurilor în sala de 
vînzare a reușit să depă
șească lună de lună volu
mul desfacerilor. Dacă în 
primul semestru al anu
lui s-au desfăcut mărfuri 
peste plan în valoare de 
peste 530 000 lei, numai in

luna iulie person aiul a- inul trimestru al
cestei unități, condus de 
Lia Ivan și luliana Tudo- 
rică și-a depășit sarcinile 
de plan cu 210 000 lei.

■ în Petroșani, con
structorii din cadrul șan
tierului 1 al Grupului II 
al T.C.H. au pregătit con
dițiile pentru. începerea 
lucrărilor la structura Se 
rezistență a blocului 59 A. 
Acest bloc, situ&ț în zona 
cartierului Peircșani-Nord, 
are prevăzut ca termen de 
punere în funcțiune ulti« -« - IT.y-Tpt 1 - i; ' -

■ anului- 
1982. Prin începerea lu
crărilor de glisare a struc
turii de rezistență se cre
ează posibilitatea recupe
rării restanțelor față de 
prevederile din graficul 
fizic de execuție.

I
îlubrică redactată de 

Gh. BOȚEA
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pentru meserie

CU 
de
11 feră — chiar așa, sufe

ră — cînd știu că mina 
nu stă pe roze în ce pri-

Un răspuns simplu 
muncitoresc

Subinginerului loan 
Tureanu, șeful sectorului
1 al minei Vulcan, îi 
place să vorbească des
pre oamenii lui, mai ales 
cînd află că ne intere
săm de minerul șef de 
brigadă Mihai Dudescu 
și ortacii săi. Scoate din- 
tr-un fișet registrul 
realizările brigăzilor 
mineri ale sectorului, 
răsfoiește.

— Priviți!, ne spune, 
în trimestrul I, brigada 
lui Dudescu a extras su
plimentar planului 2 500 
tone de cărbune. Randa
mentul l-a depășit cu o 
tonă și jumătate pe post. 
Cu t&i~'~*~au intervenit 
condiț i grele de lu
cru, plusul trimestrului 
al doilea se ridică la
2 000 de tone. Deci, peste 
4 500 tone de cărbune 
depășire de plan pe se
mestrul I...

Dacă am face un cal
cul și am socoti tonele 
de cărbune aduse la su
prafață de brigadierul 
Mihai Dudescu în cei 25 
de ani de minerit pe- 
trecuți la sectorul I al 
minei Vulcan, cifra ar fi 
impresionantă. Dar Mihai 
Dudescu nu se gîndește 
la aceasta. Pe el îl pre
ocupă soarta actuală a 
producției de cărbune. 
Știe că se poate munci 
mai mult și mai bine. 
Mai știe că acest lucru 
depinde de oameni. Iar

oamenii și-i alege 
grijă. Formarea lor pro
fesională are loc acolo 
jos, la orizontul 546, în 
abatajul cameră nr. 7, 
stratul 3, blocul 6, unde 
funcționează o adevărată 
școală. O școală a bărbă
ției. O școală a muncii, 
unde fiecare din cei trei
zeci de ortaci din bri 
gadă are ceva de învă
țat. O școală la care în
veți, în primul rînd, să 
nu accepți automulțumi- 
rea. Lucru pe care briga
dierul 
prins 
nicie, 
tunci 
titul 
iar ca șef de schimb pe 
Geza Antal, acum și el 
șef de brigadă la mina 
Vulcan. „Nou-încadrații 
trebuie dăscăliți de la A 
la Z, zice brigadierul, 
întîi îi înveți abecedarul 
meseriei de miner, apoi* 
le pretinzi să muncească 
cu spor, să aibă grijă de 
utilajele din dotare, să 
folosească chibzuit ma
terialele și explozibilul". 
Cele aproape 600 tone 
de cărbune, plusul la zi 
pe luna iulie și 400 kg 
pe post — depășirea pro
ductivității muncii — ar 
putea constitui un justi
ficat sentiment de mîn- 
drie pentru membrii bri
găzii. Este, dar numai 
in parte. De ce ? Pentru 
că Dudescu și ai lui su-

Dialogul cu Vasile 
Glișcă de la mina Pe- 
trila se înfiripă. Șeful 
de brigadă își măsoară 
foarte bine vorbele. Se 
vede că este obișnuit cu 
răspunderea lor. Cînd 
aude că vrem să scriem 
despre el, despre realiză
rile sale, ezită un mo
ment și apoi zice: „Ar 
fi mai bine să scrieți 
despre ortaci, cu ei am 
realizat peste prevederi 
mii de tone de cărbune".

Dudescu l-a de- 
în anii săi de uce- 
cînd l-a avut a- 

ca forhaier pe ves- 
Laurențiu Micloș,

Bărbați care onorează 
titlul de miner

vesc sarcinile de plan. 
Cine poate redresa situ
ația ? 
tîrzie.
munca 
spune
Dudescu nu se _ 
doar la Dumitru Drobo- 
tă, Francisc Mureșan, 
Vasile Grigoraș, Anghel 
Popescu, Mihai Boiko sau 
Carol Ivason, mineri, or
taci de-ai săi, 
brigăzile din 
minei Vulcan, 
puhs 
resc. 
unui

Răspunsul nu în- 
„NOI. Noi, prin 
noastră". Și cînd 

NOI, brigadierul 
gîndește

ci la toate 
abatajele 
Un răs- 
muncito- 

îi stă bine
simplu, 

Așa cum 
comunist.

îl asigurăm că vom scrie 
și despre ortaci dar do
rim să știm, de această 
dată, cine este, de 
Vasile Glișcă șiș 
și-a dedicat întreaga 
ță mineritului.

Omul începe să se 
tăinuie : „Am venit la 
Petrila în anul 1957, pe 
atunci aveam doar 22 de 
ani, neîmpliniți. La înce
put a fost greu, dar cu 
sprijinul ortacilor am re
ușit să înving greutățile, 

’ să mă acomodez cu acti
vitatea din subteran, să 
învăț meseria de miner, 
care, sincer să fiu. acum, 
parcă o am în șinge. 
Dacă aș fi pus în Si
tuația să-mi mai aleg

fapt, 
cum 
via-

des-

vreodată o meserie, 
pe cea de miner aș 
ge-o. îți oferă multe, 

foarte multe prilejuri de 
satisfacție și bucurie". 
Comunistul, șeful de bri
gadă Glișcă, în cei 26 de 
ani ai săi de minerit a 
modelat caractere, a îm
părtășit ortacilor din tai
nele meseriei de miner, 
a extras împreună cu 
ortacii mii, sute de mii 
de tone de cărbune.

„...îmi amintesc de luna 
septembrie a anului 1964. 
Atunci mi-au încredințat 
pentru prima dată o bri
gadă. Era un abataj greu, 
cu intercalații de steril, 
cu temperatură ridicată. 
Atunci am discutat cu 
ortacii, cu mulți dintre 
ei lucrez și astăzi, și am 
hotărît să nu 
niciodată sub 
planificate. De 
lună de lună, an de an 
ne-am realizat și depășit 
sarcinile de plan. în a- 
cest an avem, la zi, un 
plus de 7 200 tone de 
cărbune".

Perseverența, spiritul 
de inițiativă, buna orga
nizare, hărnicia, intr-un 
cuvînt munca, i-a dat lui 
Vasile Glișcă multe sa
tisfacții. în 1965, la un 
an de cînd a fost numit 
șef de brigadă și primit 
în rîndurile comuniștilor, 
a fost decorat cu „Ordi
nul muncii clasa a Ul-a", 
în 1972 a fost, de ase
menea, decorat cu „Ordi-

rămînem 
sarcinile 

atunci

nul muncii clasa a ll-a". 
Semnificativ este că tot 
ceea ce a învățat, tot 
ceea ce a dobîndit Gliș
că de la înaintașii săi 
a căutat să le imprime, 
să le transmită ortacilor 
săi. Din brigada sa au 
fost promovați, puși ’ în 
fruntea unor formații de 
lucru mineri destoinici ca 
Petru Zaituc și Nicolae 
Tăian. Cuvinte de laudă 
se pot spune și despre 
cei 40 de ortaci ai lui 
Glișcă, toți sînt unul și 
unul, Ion Miclea, Dumi
tru Mihai, Ioan Haș, Pe
tre Uțan, Iosif Bartoc 
sînt numai cîțiva dintre 
cei care oricînd pot să 
fie în fruntea mior for
mații de lucru. Dragos
tea pentru meseria de 
miner, cunoscutul briga
dier a sădit-o nu numai 
la ortaci ci și fiilor săi. 
„A fi miner, ne mărtu
risea interlocutorul în fi
nalul dialogului nostru, 
trebuie să ai în primul 
rînd, dragoste pentru 
meserie".

G. CONSTANTIN
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**O. GHEORGHE

După faptă și răsplată
Vorbește mai în

tîi Gheorghe Dinuț, 
șeful sectorului III, 
care îl prezintă pe 
minerul șef de 
Schimb - Andrei 
Pișoc, cu calitățile 
și defectele lui, in- 
sistînd asupra mo
tivelor pentru care 
este pus în discu. 
ția adunării gene
rale a oamenilor 
muncii din cadru! 
sectorului. Omul își 
alege cu greu cu
vintele, se vede că

este foarte mihnit 
ca: un ortac de ci 
său se află în a- 
ceastă postură, fi
resc, nedorită, dar 
fiecare vorbă, fie. 
care gest de-al său 
exprimă fermitate, 
intransigență, ho- 
tărîre. Ce a făcut, 
de fapt. A. Pișoc ? 
în ziua de 12 iulie 
a.c. a ve'rrit la 
mină „afumat", la 
pentaj s-a fofilat 
și a intrat în sub
teran. Acolo, în □-

bataj, băut fiind, 
a început să-și jig
nească ortacii.

In ședința de 
grupă sindicală, 
ortacii care au 
luat cuvintul' au 
criticat aspru ati

tudinea lui A.P., au 
apelat la paragra
fe din Decretul 
400/1981, la pre
vederile regulamen
tului de ordine in
terioară, niciunul 
din cei care au 
fost atunci de față

nu au scăpat din , 
vedere caracterul [ 
educator al acțiu. . 
nii, rolul ei în in- | 
fluențarea pozitivă ■ 
a oamenilor, în I 
recuperarea în- ' 
tr-un timp cît mai I 
scurt a celor care i 
comit abateri. Față , 
de o asemenea | 
faptă colectivul a , 
hotărît ca A.P, să | 
fie dat în. depozit i 
pe timp de 3 luni. |

Cornel BUZESCU I

Colectivul de la I.F.A. 
Vîscoza este puternic 
angajat în realizarea 
sarcinilor de plan. în 
imagine, aspect de 
muncă din cadrul sec
ției de fire.

• Dumitru Zugravii, 
născut în 1954, domiciliat 
în strada M. Emineseu 
2/1B Vulcan, muncitor 
necalificat. la mina I-’aro- 
șeni în 10c să : se gîndeas- 
că. așa cum face orice 
tînăr, la un viitor, la o 
calificare, a crezut de cu
viință, că este mai bine să 
se ocupe de... acostarea de 
persoane. Așa se face eă 
intro zi a sedus o mino
ră de 14 ani. Acum își 
așteaptă răsplata.. Desigur, 
după faptă.

• Lui “Mihai Căldărar 
din Lupeîtt, strada Bărbă- 
teni, nr. 79, muncitor ne
calificat la I. M. Bărbă- 
teni, și lui fanos Vass, tot 
din Lupeni, strada Mineri
lor, nr. 14, muncitor ne- 
califieat la l. M. Lupeni, 
le-a plăcut nu munca, ci 
cîștigul fără muncă. Așa

1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
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au ajuns ca în ziua de 11 , 
aprilie a.c. să săvîrșeâscă j 
un act. de tîlhărie asupra • 
lui P. C., căruia i-au luat j 
chitara cu scopul de a o • 
valorifica. Pentru fapta ! 
lor vor răspunde în fața ! 
legii. !

I
O Din an iii .1976 pîhă. I 

în prezent, Ernest Mrazer i 
din Petroșani, strada Aleea j 
Florilor, bl. 1, sc. VI, ap. j 
9, a schimbat pește 10 lo- j 
curi de muncă. De fiecare . 
dată se. încadra pentru ! 
scurt timp, uneori pentru J 
a induce în eroare orga- ! 
nele. de miliție și apoi da ! 
iăr bir cu> fugiții. Nu s-a ■ 
obișnuit, vezi chipurile, cu j 
munca și și-a ales traiul j 
parazitar. Desigur, pentru j 
faptele sale a fost trimis j 
în judecată, alcgîndu-se cu I 
4 luni închisoare cu exe- I 
cutare la locul de muncă, j

I
Rubrică realizată I

cu sprijinul Miliției l
municipiului Petroșani ■ |

In hala din imagine, 
de Ia I.U.M.P., se mon
tează complexele meca
nizate, modernele uti
laje care fac mai rod
nică și fciaî ușoară 
munca minerilor în a- 
bataje. Fotoreporterul a 
surprins un aspect din 
montarea cadrelor unui 
complex de susținere 
mecanizată care în cu- 
rînd va intra în dota
rea mineritului din Va
lea Jiului.

Foto : Ioan HALOJ

Pentru 
munca, 

minerilor
(Urmare din pag. 1)

»cu mult simț de răspun
dere.

Lncercind să aflăm 
de la șeful atelierului 
opinii despre oameni și 
preocupările lor. acesta 
ne-a condus, în. atelier. 
Fiecare e> a la locul sau 
de muncă.. Ordinea și cu
rățenia .era ireproșa-. 
bile. Deși era oră de 
vîrf (ora 12) în. secția de 
prelucrări mecăniee, unde 
sîntem înlimpinați. de 
maistrul juliu DiiȘtință, 
ca «le altfel și în hala 
unde se execută repara
țiile, -parcă numai : ce se 
terminase de executat 
curățen ia. Gh icindu- ne
gind.uri.le, șeful de atelier 
ne spunea : „Ați văzut, nu 
i-a anunțat nimeni - că 
au o vizită. Așa a- 
Wtă în permanență. ®- 
teUerul nostru, că. vorba 
proverbului cornul, sfin
țește locul». Ce pot. să 
t(ă spun despre ei ? Oa
meni ca toți oamenii, nu 
aș putea să spun Că unul 
e I mai bun diicît - celă
lalt. Strungarii Iosif Mi- 
huț, Mihai Or chop, Ca
rol Nagy, loan Griober, 
Tiberiu - Budu, Vintilă 
Diirlă și - Gheorghe. Fran- 
dos, frezorii Carol Roșia, 
Abel, Munteanu, . Iloria 
lane, Barbu Oprea, pre
cum și lăcătușii Ghcorghe 
Tefe.leș, Gheorghe Ropeș- 
cu. Ludovic Hosch, Iosif 
Ral fi, Vasile Voiculescu, 
Ioan Rop, Șerb. Grelu 
Teodor Bgrabas^ sînt nu
mai cîțiva dintre cei cu 
care ne mîndrim". . .

într-adevăr, un colectiv 
cu care I.R.I.U.M. Petro
șani se poate mîndri.
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în țara noastră 
a președintelui Republicii 

liemocratice Sudan 
Continuarea convorbirilor oficiale

Urmare din pag. 1)

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ma
nifestat îngrijorarea față 
de acțiunile agresive ale 
Israelului în Liban și au 
apreciat că trebuie inten
sificate eforturile politico
diplomatice pentru a se a- 
junge la încetarea ostilită
ților, la respectarea fermă 
a încetării focului și la 
dezangajare în Beirut, 
pentru realizarea unei so
luții politice, care să asi
gure indepedența, suvera
nitatea și integritatea teri
torială a Libanului.

Primirea 
șefilor 

misiunilor 
diplomatice

Președintele Republicii 
Democratice Sudan, Ga- 
afar Mohamed Nimeiri, a 
primit, miercuri, la Pala
tul din Piața Victoriei, pe 
șefii misiunilor diplomati
ce și pe reprezentanții u- 
noi organizații internațio
nale acreditați în țara 
noastră, cu care s-a între
ținut intr-o atmosferă cor
dială

In timpul convorbirilor, 
cei doi conducători de 
partid și de stat s-au pro
nunțat pentru încetarea 
confruntării și a oricăror 
acțiuni militare între Irak 
și Iran? pentru retragerea 
trupelor de o parte și de 
alta, în limitele frontiere
lor, naționale, pentru tre
cerea la rezolvarea proble
melor dintre cele două 
state pe calea tratativelor, 
pornindu-se de la intere
sele ambelor țări și Po
poare, ale păcii și stabi
lității și bunei vecinătăți 
în această regiune.

Depunere 
de coroană

Miercuri dimineața, Ga- 
afar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii. Soci
aliste Sudaneze, președin
tele Republicii Democrati
ce Sudan, a depus o co
roană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

După depunerea coroa
nei de flori s-a păstrat un 
moment de reculegere. A 
fost vizitată, apoi, rotonda 
monumentului.

Dejun în onoarea președintelui 
Uniunii Socialiste Sudaneze

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au oferit, 
miercuri, la Snagov, un

dejun in onoarea preșcdim 
telui Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Re
publicii Democratice Su
dan, Găafar Mohamed Ni
meiri, și -a .■ doamnei Ni
meiri,

p
IN UNIUNEA SOVIETI

CA a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului 
„Cosmos-1 398". După cum

• relatează agenția TASS, la 
bordul satelitului sînt in
stalate aparate destinate 
continuării explorării spa
țiului cosmic,

DUPĂ CUM ANUNȚA
agenția Montame, citată 
de TASS, la 3 august, a-
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supra capitalei R. P. Mon
gole s-au abătut ploi to
rențiale care au provocat 
inundații. în unele carti
ere ale orașului s au înre
gistrat victime și însem
nate pagube materiale. A 
fost creată o comisie gu
vernamentală 
adoptării unor măsuri ur
gente pentru 
urmărilor acestei calami
tăți naturale.

LA OSLO s-a înregistrat 
marți după-amiază cea 
mai ridicată temperatură 
începînd din emul 1901 ■—

în vederea

înlăturarea
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FiLMi

PETROȘANI — 7 No
iembrie s Tess, I-II i 
Unireas Ștefan Luchi- 
an.

PETRI LA i Orele fi
icelor.

LONEA | Schițe din 
Imereția.

ANINOASA ; 'Stele 
de dimineață.

VULCAN — Luceafă
rul: Un echipaj pentru 
Singapore.

LUPENI — Cultural: 
Orgolii.

URlCANIs Iubirea a- 
re multe fețe, I-II.

T'J

Telex.
Film serial: „Fil
mare în tîrgul li
niștit". Episodul 1. 
Civica.

Manifestări peste hotare dedicate 
Zilei Eliberării României

PARIS 4 Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 38-a a- 
niversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală,- antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 Au
gust 1944, la Universitatea 
„Pierre et Mărie Curie", 
din Paris a fost organiza
tă o festivitate cu tema; 
„România ; viața și istoria 
unui popor latin".

CIUDAD DE MEXICO 4 
(Agerpres). — în „cadrul 
manifestărilor consacrate 
celei de-a 38-a aniversări 
a Revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperial istă, 
în sala de expoziții .,Ale
jo Peralta", a Institutului

politehnic național (IPN) 
din Ciudad de Mexico, 
s-au deschis expoziția de 
carte „Din gîndirea social, 
politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu" și ex
poziția documentară de 
fotografii.

* '
TOKIO 4 (Agerpres).

Sub auspiciile Societății 
est-europene și a Ambasa
dei române din Japonia, în 
orașul nipon Okayama a 
fost organizată o zi dedi
cată României. Cu acest 
prilej, s-a făcut o prezen
tare a țării noastre, evi- 
dențiindu-se eforturile de
puse și marile realizări 
obținute în toate domeni
ile de poporul român în 
anii construcției socialiste.

Agendă diplomatică
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — într-o conferință 
de presă organizată, marți, 
la Washington, după pri
mele sale convorbiri cu 
noul secretar de stat al 
SUA, George .Shultz, mi
nistrul canadian de exter
ne, Mark MacGuigan, a 
apreciat că relațiile între 
Canada și SUA sînt încor
date, din cauza politicii 
comerciale americane și, 
în mod deosebit, a acțiu
nilor din Congres care a- 
feCtează interesele canadi
ene. Referindu-se la disen
siunile din rîndul alianței 
occidentale, ministrul de 
externe canadian a spus 
că acestea sînt într-o mare 
măsură „rezultatul acțiu
nilor recente ale Statelor 
Unite, în special cele în 
privința conductei siberi

ene de gâze naturale ,Nu 
am văzut, în cei cîțiva 
ani de cînd sînt ministru 
de externe. o dezbinare 
mai mare in Alianța A- 
tlantică". „ ' ■

■■ ■■ *
TRIPOLI 4 (Agerpres). 

— Conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie 
din Jamahiria Arabă Libi- 
ană Populară Socialistă, 
Moammer El Geddafi,. a 
avut o întrevedere cu 
președintele Republicii 
Populare Mozambic, Sa
mora Machel, aflat într-o 
vizită oficială la Tripoli. 
După cum informează a- 
genția TASS, au fost exa
minate probleme actuale 
ale situației internaționale, 
cu precădere cele legate 
de continents y/icari și 
de situația <t>ientul
Mijlociu.

GRUPĂRILE 

DE EXTREMĂ DREAPTĂ 

ȘI-AU INTENSIFICAT 

ACTIVITATEA

BONN 4 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută 
presei, Axei Wernitz, pre
ședintele comltetului pen
tru problemele interne al 
Parlamentului vest-ger- 
man, a arătat că est? ne
cesară o campanie susți
nută împotriva grupărilor 
de extremă dreaptă, care 
și-au intensificat din nou 
activitatea, relatează a- 

. genția Reuter. „Agitații 
naționaliste și rasiste în 
forme organizate au apă
rut ca ciupercile otrăvi
toare", a caracterizat fpar- 
te plastic parlamentarul 
vest-german acțiunile
membrilor acestor grupări.

El a arătat, pe de altă 
parte, că se înregistrează 
o creștere a actelor de 
violență împotriva străini
lor, precîzînd că în 1931 
s-au semnalat 297 de ast
fel de cazuri, mai mult 
decît dublu față de anul 
precedent. Axei Wernitz a 
opinat, de asemenea, că 
autoritățile judiciare tre
buie să pronunțe cele mai 
aspre pedepse împotriva 
membrilor acestor grupări.

aproape 35 de grade la 
umbră în mai multe punc
te din centrul capitalei. 
Serviciile' .meteorologice 
au anunțat, de asemenea, 
că în diferite regiuni din 
sudul țării 
mometrelor 
peste acest 
neobișnuit
unde se află Norvegia.

mercurul ter- 
a urcat și 

nivel, și așa 
pentru . zona

Pe .fcurc

mu-
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12.15 Matineu de 

canță.
12,35 Anunțuri și 

zică.
12,40 Melodii ,și jocuri 

populare îndrăgi
te.

13,00 închiderea- pro
gramului.

16,00 Telex.
16,05 Moștenire pentru 

viitor : Maria Pre
da. ' .

16,30 Telesport.
17.15 Studioul tinere

tului.

Evoluția situației din Liban
NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). — Secretarul 
general al ONU, Javier 
Perez de Cuellar, a infer- ze situația 
mat Consiliul de Securita
te că forțele de ocupație 
israeliene din Liban au 
împiedicat aplicarea ulti
mei rezoluții a Consiliului 
referitoare la încetarea fo
cului și staționarea de 
observatori ai Națiunilor 
Unite în zona Beirutului.

El a confirmat că repre-, 
zentanții Națiunilor Unite 
din Beirut, care au stabi- 

. lit contacte cu guvernul 
libanez și cu Organizația 
pentru Eliberarea Palesti
nei, se bucură de sprijinul 
deplin și cooperarea aces
tora precîzînd că forțele 
ONU aflate Ia Beirut au : 
primit 
staleze 
tori și 
tivele 
controlat de guvernul 
banez. Această 
este îndeplinită ca 
sură temporară, pînă cînd 
guvernul israelian va ac
cepta jurisdicția . observa, 
torilor ONU în zona Bei
rutului și în Liban.

La încheierea lucrărilor, 
intr-o declarație făcută 
în numele consiliului de 
Securitate, președintele a- 
cestuia pe lună august, 
N. Dorr (Irlanda), expri- 
mînd „preocuparea pentru 
starea de încordare ma
ximă" care se menține în 
Liban și la Beirut, arată 
că membrii Consiliului „au 
luat notă și sprijină pe 
deplin eforturile secretaru
lui general al ONU 
măsurile întreprinse 
acesta, la cererea guvernu
lui libanez, pentru a asi-

4 gura instalarea imediată 
a observatorilor Națiunilor 
Unite care să supraveghe- 

din capitala 
din jurul a-

★

BEIRUT 4 (Agerpres). — 
Președintele Libanului, E- 
lias Sarkis, a adresat pre
ședintelui Statelor Unite, 
Ronald Reagan, un mesaj 
de protest împotriva nou- 

'lui atac israelian asupra 
Beirutului de vest.

Președintele Sarkis de
nunță acțiunile militare 
ale Israelului, uciderea ci
vililor libanezi și distru
gerea premeditată a capi
talei libaneze de către ar
mata israeliană.

Libanului, asediată de 
peste o lună de zile, arti
leria israeliană 
să bombardeze 
Bombardamentele 
riei grele israeliene asu
pra acestui sector cu o 
populație de peste 500 000 
de oameni au distrus un 
mare număr de clădiri, 
pro.vocînd incendii uriașe.

continua 
orașul, 
artile-

instrucțiuni să in- 
posturi de observa- *

să exercite preroga- ' BEIRUT 4 (Agerpres). — 
După un îndelungat și in
tens baraj de artilerie, de
clanșat imediat după mie
zul nopții de marți spre 
miercuri, coloane-de blin- ' 
date și infanterie* motori
zată israeliană au făcut o 
tentativă de pătrundere în 
6ectorul de vest al Beiru
tului din mai multe direc
ții — informează agențiile 
internaționale de presă. 
Opunind o înverșunată re- 

- zistență invadatorilor, for
țele progresiste palestinia- 
no-libaneze au reușit să 
respingă această tentativă 
israeliană. — transmite a- 

. genția WAFA. Agenția 
Reuter relata, ulterior, că 
la 13 ore după declanșa
rea noului atac asupra ju
mătății vestice a capitalei'

lor pe teritoriul 
li- 

sarcină
o rrtă-

Și 
de

18,00 închiderea pro- 
gramului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea eco

nomică.
20,40 Dosarul șomajului. 

Prod ucție. a tele
viziunii elvețiene. 
Partea I.
Miniaturi muzi
cale
Serial științific : 
„Lumea reală". E- 
pisodul 2.
Telejurnal.
Meridianele cîn- 
tecului.

21,00

21,20

★

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). — Sesiunea 
specială' de urgență a A- 
dunării Generale ' a ONU 
consacrată problemei pa
lestiniene va avea Ioc la 
16 august a.c., a anunțat 
un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite, . reluat 
de agențiile Taniug și 
France Presse. De fapt, 
este vorba de reluarea lu
crărilor sesiunii speciale 
din 1980 care a fost amî- 
nață de două ori. Ultima 
oară, lucrările sale au fost 
suspendate la 26 ișșie a.c.

*
(A®ef|&Ssj.. — 

convorbirilor 
Jeddah, regele

suspendate

RIAD 4 
In timpul 
purtate la
Fahd al Arabiei Saudite, 
Aii Nasser 
președintele
Consiliului Suprem al Po
porului al R. D. P. Yemen, 
și Aii Abdallah Saleh, pre
ședintele R. A, Yemen, au 
reafirmat sprijinul lor față 
de „lupta poporului pales
tinian pentru recîștigarea 
drepturilor sale inaliena
bile, inclusiv a dreptului 

■de, a-.și întemeia un stat 
independent", se arată în
tr-o declarație citată de 
agenția Reuter.

Mohammed,
Prezidiului

Efectele furtunilor tropicale 
în vestul și centrul Japoniei
TOKIO 4 (Agerpres). — 

Guvernul japonez a creat 
un consiliu interministe
rial pentru coordonarea 
acțiunilor de ajutorare și 
reconstrucție a regiunilor 
sinistrate, informează a- 
genția Kyodo. Potrivit u- 
nui comunicat ai poliției 
nipone, difuzat miercuri 
la Tokio, se precizează că, 
in ultimele 12 zile, în ves
tul 
s-au
tuni tropicale, 
preliminare relevă că 369 
de persoane și-au pierdut

sînj. considerate
475 au fost ră-

și centrul 
înregistrat

Japoniei 
trei fur-
Estimări

viața, .66 
dispărute, 
nite, iar 141 751 persoane 
au rămas fără adăpost. 
S-au produs, de asemenea, 
daune materiale conside
rabile, că urmare a inun
dațiilor și alunecărilor de 
teren, în care se includ 
1177 case d.st'-use, 140 492 
case inundate, 252 poduri 
distruse, G7 de vase scu-

■ fundate, 265 avarii la că
ile ferate, 3129 de avarii 
la căile rutiere, iar aproa. 
pe 16 000 hectare cu cul
turi agricole inundate.
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