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Realizarea sarcinilor la extracția
de cărbune impune
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In întîmpinarea
marii sărbători

a Eliberării patriei
[pea mai ridicată cotă 

a depășirilor
In fruntea
întrecerii
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Integrarea fermă
în exigențele

protecției muncii r:|

?

Minerii și mecanizatorii carierei Cîmpu lui 
Neag au dovedit în cursul fiecărei zile din această 
lună certe posibilități de autodepășire. încununînd 
succesele de pînă acum, luni, 9 august, colectivul 
de aici a realizat cea mai ridicată cotă a depăși
rilor din această lună, expediind peste prevederi, 
într-o singură zi, 807 tone de cărbune cocsificabil. 
Cu acest remarcabil succes, plusul de Ia începutul 
lunii raportat de tinărul colectiv a urcat la 2 350 
tone de cărbune cocsificabil, fiind hotărit să ma
joreze această cantitate la peste 3 000 de tone în 
cinstea apropiatei sărbători de la 23 August.

Angajamentul asumat - onorat
Consecvent în .materia

lizarea propriilor anga
jamente asumate cu pri
lejul recentei adunări ge
nerale, 
rului I 
extras 
august, 
ducției 
de cărbune, fiind hotăiît 
astfel să raporteze pînă 
la sfîrșitul lunii. în plus 

. față 'de prevederi, 1200

colectivul secto- 
al I. M. Vulcan, a 
în perioada 5-10 
peste planul pro- 
fizice, 250 tone

Pe primele șap
ele. anului,
aici, între care 
conduse de Mi.

Gheorghe 
si

mi-
de tone, 
te luni 
nevii ele 
brigăzile
hai Nestian, 
Sava, Ștefan Gantz ' 
Mihai Dude seu, au ex
tras în plus peste 13 500 
torte de cărbune, onorînd, 
de fiecare dată, prin fap
tele raportate, angaja
mentele asumate în între
cere. I

Printr-o mobilizare e- 
xemplără, minerii secto
rului III de la I. M. Pe
trila, reușesc lună de 
lună să-și realizeze și să 
depășească sarcinile de 
plan ce Ie revin. Fiind 

mențină 
minei, 
sector 
prima

hotărit să se 
printre fruntașii 
colectivul acestui 
a obținut și în 
decadă a lunii august o 
depășire de 18(1 tone de 
cărbune la producția fi
zică. Cu această produc- , 
ție extrasă suplimentar, 
plusul acumulat de la în
ceputul anului depășește

• 3 750 de tone.
Producția suplimentară 

a fost obținută în cele 
două abataje frontale 
conduse de minerii Va- 
sile Glișcă și 
Jurcan care au 
productivitatea 
planificată eu 17,4 și, res
pectiv, 11,4 la sută. .

Gavrilă 
depășit 
muncii

Aspect de muncă din 
cadrul întreprinderii de 
confecții Vtrlcan.
Foto : Șt. NEMECSEK

Ortacii lui Ilie Amo- 
răriței de la sectorul II, 
afirmă pe drept cuvînt 
că la Uricani mecaniza
rea a deschis noi pers
pective realizării și de- 

sarcinilor de 
de

pășirii
plan la extracția 
cărbune. In imagine, o 
pafta din membrii 

schimbului condus de 
maistrul minier Felix 
Csavlovics.

Concurs „Cine știe, cîștigâ'*

„August 
In flăcări**

în întîmpinarea marii 
noastre sărbători naționale, 
duminică, 15 iulie, ora 
11,00, în sala mare a Ca
sei de cultură din Petro
șani se va desfășura un 
concură „Cine știe, cîști- 
gă“, sub genericul „Au
gust în flăcări". Relații 
despre condițiile de parti
cipare și bibliografia se 
pot obține la sediul Ca
sei de cultură. Manifes
tarea se va încheia cu un 
microspectacol de varie
tăți, realizat de artiști a- 
matori laureați ai Festiva
lului național „Cîntarea 
României".

MECANIZAREA COMPLEXĂ
însemnată pîrghie în

s

■ Sporirea 
cărbune

■ Creșterea securității 
muncii minerilor

Colocvii Redresarea producției
de istorie sta în puterea colectivului

producția fizică de

rCmztnsor* in nas • *-a

fost încărcate cu 19,91 
lei pe tona de cărbune 
și cu 110,46 lei la 1000 
lei producție marfă. Ne-

Continuînd tradiția 
memorării marilor eveni
mente care au marcat is
toria neamului, mîine, ia 
ora 17,00 în sala mică a 
Casei de cultură din Pe
troșani, în colaborare cu 
Muzeul mineritului va fi 
prezentată expunerea „65 
de ani de la eroicele lup
te de la Mărășești, Mă- 
răștj și Oituz". In cadrul 
acțiunii, înscrisă în coloc
viile de istorie, permanen
tizate la Casa de cultură 
din Petroșani, vor fi evo
cate faptele de vitejie și 
patriotism ale celor care 
în primul război mondial 
au luptat erolo sub deviza 
nemuritoare JPe aid nu 
se trece !“.

mate. 
Jiului

■■■

a' ' /-4 , -

In trimestrul III se 
rializează în Valea 
un program amplu de pu
neri în funcțiune, cu deose
bire a unor capacități mari 
productive. La mina Petrila, 
în stratul 6, a fost introdus 
un complex, 1-ASM, menit 
să mecanizeze susținerea și 
tăierea strofelor subțiri, de 
sub 1,5 m, care constituie 
o premieră tehnologică, fi. 
ind prima încercare de ex. 
ploatare mecanizată a căr- 
bunelui din 
cu înclinare 
de grade, 
deocamdată 
doar de 
muncitorilor 
gențe ale muncii și de e- 
xecuție corectă a celor 
suitori din extremitatea 
noului - de atac și 
evacuare a producției 
astfel îneît să se asigure 
aerajul optim în abataj, 
accesul, exploatarea și e- 
vacuarea cărbunelui în 
condiții de securitate de
plină.

Dâfeă • de seamă pre
zentată în fața oamenilor 
muncii la adunarea ge
nerală de la I. M. Petri- 
la a analizat activitatea 
desfășurată pe primele 
șase luni ale anului. Re-

II 
II 
II
I .
• zultatele obținute în pri-
I i—l ___ ______
■ uică la uivciul exigi 
| lor actuale. Mina 
j și-a realizat planul
J producția fizică de
| bune cu 21 715 tone. Da-
• torită neîncadrării în in- 
| dicatorii de calitate mina
• a fost penalizată în pri- 
J mul semestru cu 33 223 
| tone de cărbune. Cheltu- 
! îellle de producție au

mul semestru nu se ri
dică la nivelul exigențe- 

nu 
la 

căr-

ADUNĂRI 
GENERALE ALE 

OAMENILOR 
MUNCII

realizări la producția fi
zică de cărbune au fost 
înregistrate la sectoarele 
II și VI cu un minus de 
10016 tone și, respectiv, 
26 637 tone. Celelalte 4 
sectoare de producție 
și-au realizat și depășit

sarcinile de plan, 
cele 47 de brigăzi 
care s-a lucrat in medie 
în cele 6 luni, 9 nu și-au 
realizat sarcinile și ca 
urmare acestea au tras 
în urmă întregul colectiv 
al minei. Din dis
cuțiile purtate, precum și 
din darea de seamă a 
reieșit că indisciplina 
care s-a manifestat sub 
toate aspectele, este una 
din cauzele principale 
care a dus la nerealizarea 
planului. Părăsirea locu
lui de muncă înainte de

Gheorghe BOȚEA

în aceste zile se află în 
faze finale de introducere 
alte două mari capacități 
- două complexe care me- 
canizează susținerea și tă
ierea în abataje de înăl- ~ 
țimi de patru și peste pa
tru metri - unul la Ani
noasa, în stratul 13, iar 
următorul la I. M. Uricani, 
în stratele 17-18. Dacă la ■ 
Uricani, tehnologia de ex
ploatare este bine cunos- , 
cută, complexul fiind uti
lizat deja, în condiții 
înalt randament și 
ducții zilnice de

de 
pro- 

1 000 
probleme ’ tone și chiar mai mult, la 

adaptare a 
la noile exi-

stratele subțiri
de peste 60 

Se ridică

doi
pa. 
de

Aninoasa, susținerea și tă
ierea mecanizată în stra
tul 13 reprezintă o noutate, 
stratul respectiv fiind ex
ploatat prin metode cla
sice - susținere cu lemn 
și lungime de front de

Ing. Gheorghe FEIER, 
șeful serviciului programare 

și urmărire a producției, 
C.M.VJ.

(Continuare in pag a 3-a>

O intervenție reușită
In ultimele luni muncitorii Uzinei de preparare o 

cărbunelui din Lupeni au efectuat peste 200 ore de 
muncă patriotică cu prilejul acțiunilor inițiate de bi
rourile organizațiilor de bază și grupele sindicale în 
sprijinul producției. In cinstea apropiatei sărbă- 
bători de la 23 August aceste acțiuni au luat 
amploare, evidențiindu-se mai ales schimburile conduse 
de maiștrii Ion Strinu, Dumitru Nebunu, Mircea Dănuț, 
Ștefan Moldovan, Dumitru Florescu și Teodor Matei, 

O intervenție promptă și eficientă a făcut zilele 
trecute, tot după orele de program, maistrul Ion Strinu 
cu o echipă de tineri. Muncind de zor, ei au deblocat 
de cărbune banda nr. 45 care se defectase, redînd-o 
producției in 45 de minute in stare perfectă. Pentru 
intervenția sa reușită, echipa a- fost felicitată de con
ducerea întreprinderii.

FUI.»? IOSIF GEZA, 
mecanic preparator, Lupeai
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35, 54, 40, 22, 19 și 15... 
Un șir de cifre in des

creștere continuă... (Uri 
lucru simplu, evident, 
pentru oricine. Mai pu
țin evident e ceea ce ex
prima ele. Și nu altceva 

deș- 
a ta

la

ele. 
decît tendința 'de 
creștere continuă a 
s e n țel or n emotiva te 
preparația Lupeni.

■’reședințele sindicatu
lui, Oliviu Florea, ne 
spune: .

— Preparația noastră 
e un complex de utilaje 
moderne, de înaltă teh
nicitate; un ansamblu de 
instalații . care, pentru a 
funcționa ireproșabil, 
presupune ea fiecare an
grenaj, fiecare suban- 
.samblu să funcționeze 
tot ireproșabil. - Pentru 
aceasta, fiecare om din 
instalație are responsa
bilități precise, postul 
lui, in care trebuie să 
fie PREZENT — prezent 
•u atenția, competența și 

spiritul lui de inițiativă 
— și să acționeze cu 
promptitudine la nevoie, 
pentru prevenirea orică
rei dereglări. Ce se în- 
timplă cînd un post ră- 
mîne goi pentru 
sește omul numit 
tul respectiv ?
om, dintr-un alt

■ trebuie să-1 suplinească, 
să-și împartă atenția,, pu
terea de intervenție pen
tru a supraveghea și 
ihsialațiă omului absent 
din postul Uii.

Iată de ee, eliminarea 
absențele» nemotivate a 
devenit unul din obiecti
vele principale ale mun
cii politico-educative în 
uzina noastră, un erite- 

esențiai al întrecerii 
acă pe semestrul I 
ocupat locul 1

întrecerea pe I.P.C.V.J., 
la aceasta a contribuit 
în mod hotărîtor și întă
rirea disciplinei, ‘reduce
rea absențelor nemotiva
te de la 85, în ianuarie, 
la 15 în iunie, 15 absen- 
tomani care, trebuie să 
precizăm, sînt noi înca
drați și mai trebuie... 
struniți. Dar nu vom 
slăbi „ofensiva" pînă cînd 
nu vom elimina total ab
sențele nemotivate.

Faptul că la preparația 
Lupeni față de media lu
nară de peste 100 ab
sențe .nemotivate în anii

a

Indisciplina — 
un fenomen 
indezirabil 

la Preparația Lupeni

î<?
a

de

că lip- 
în pos
ti n alt 

post.

lectiv pentru absențe re
petate a electricianului 
Alexandru Mislk. O altă 
grupă sindicală, condusă 
de Zoltan Biro, de la 
centrala termică, a hotă- 
rît mutarea disciplinară 
a lui Marin Ciurcu, tot 
pentru absențe. Și exem
plele ar putea continua. 
Așa s-a ajuns ca în sec
ții, ca atelierul electric, 
flotație, depoul CFN, ab
sențele nemotivate să fie 
doar o amintire, „ofensi
va" colectivului împotri
va indisciplinei fiind în
cununată de un ' succes 
deplin. „Ofensiva", acțiu
nea a avut sorți de izbîn- 
dă, pentru că ea a fost 
desfășurată cu perseve
rență și consecvență încă 
de la începutul anului și 
a îmbrăcat forme diver
se. De la judecata mun
citorească a absentoma- 
nilor. la care au fost in
vitate și soțiile acestora, 
la scrisorile trimise fa
miliilor 
sentau, 
grupele 
mațiile
au fost folosite 
combaterea 
Desigur, a contribuit și 
gazeta de perete. A ab
sentat cineva 
doua zi s-a și 
tr-o caricatură 
toare la gazeta 
torul". Așa s-a
la 85 la 15 absențe.
I Și „ofensiva" continuă. • 
Opinia colectivă își spu
ne răspicat și intransi
gent cuvîntul I

întrețineri Ia 
fondul locativ

a-

trecuți, s-a ajuns la 15, 
existind toate șansele ca 
ele să fie eliminate to
tal, denotă.o reușită con
cludentă, reflectă roade
le unei acțiuni tenace, 
intransigente și convingă
toare pentru a întrona 
un climat de ordine și 
d t-sCiplină exemplară. Ac- 
ț i u n i! e co nVergen te ale
factorilor, educativi au
vut un efect salutar : cre
area unei opinii colective 
combative, de neingădu- 
ință față de absento- 
mani . „Cine lipsește de 
Ia luci’u, să plece!“. Este 
verdictul ce-1 pronunță 
in unanimitate grupele 
sindicale, formațiile de 

lucru. Și riu-1 pronunță 
numai, ci îl și aplică.

Grupa sindicală din a- 
telieru! electric (organi
zator Wilhelm Becsuk) a 
hotărit scoaterea dini eo-

celor care ab
ia dezbaterile în 
sindicale și for- 

de lucru — toate 
pentru

absențelor.

ieri, a 
văzut în- 

ustură- 
„Prepara- 
ajuns de

Ioan DUBEK J

(UrmQr^ din pag. 1J

„Steagul roșu" a criticat, organele vizate răspund

Din cabina de coman
dă a Telescaunului 
Straja din Lupeni, se 
urmărește deplasarea 
in deplină siguranță a 
iubitorilor înălțimilor.

VACANȚEI FUNCȚIONEAZĂ.
„Cluburile de vacanță — acțiuni 

publicat în umărul 9 285 al zia- 
primit din partea Școlii generale

• CLUBUL 
urma articolului 
fSntonță in școli' 
rultii nostru, am 
nr. 4 din orașul Vulcan următorul răspuns : „Obser
vațiile dv. în ceea ce privește activitatea clubului de 
vacanță sînt întemeiate și am luat măsuri ca elevii 
să-și petreacă timpul în mod util și plăcut".

N-am primit, însă, nici un răspuns despre modul 
în care s-a rezolvat problema clubului vacanței la 
Școala generală nr. 1 din Lupeni. Mai . este doar 
puțin timp si perioada scadentă ' de, 30 de zile-, în 
care cei vizați trebuie să ne răspundă (termen pre
văzut in Legea presei), expiră. (Gh. OLTEANU).

■ REPARAȚII CAPI
TALE. La școlile generale ziție 
din Aninoasa și Iscroni 
s-au încheiat, de curînd, 
reparațiile capitale; Exe
cutate de secția E.G.C.L. 
din- Aninoasa, lucrările au 
cuprins vopsitorii, zugră
veli, schimbarea parche
tului din sălile de clasă, 
reparații ale instalațiilor

sanitare etc. Valoarea lu
crărilor executate la cele 
două scoli se ridică la 
peste 150 000 tei, (O.G-).

■ FRUCTE DE PĂDU
RE. La punctul de achi- 

a fructelor de pă
dure organizat la Polatiș- 
fe, funcționează o tabără 

recoltează
Ocolul 

asigură
Intei’e- 

la cule-

de elevi care 
zmeură și afine, 
silvic Petroșani 
transportul celor 
sați să participe 
sul fructelor.

Prin blocurile nou. înăl
țate de constructori în cu- 
rînd cartierele 8 Martie 

și 7 Noiembrie din orașul 
Petrila vor face joncțiu
nea. în timp ce construc
torii înalță noi blocuri de 
locuit, meseriași ai secției 
mixte Petrila a E.G.C.L. 
Petroșani muncesc la în
treținerea fondului loca
tiv de stat din localitate, 
în ultimul timp s-au efec
tuat reparații capitale la 
blocurile 315-321 din Lo- 
nea. S-au reparat coșurile 
de fum și acoperișul, s-au 
făcut tencuieli exterioare 
și s-a montat parchet. La 
aceste blocuri a muncit 
brigada de zidari condusă 
de Francisc Bodilă, 
cum și parchetarii 
Gheorghe Petre. Cît des
pre calitatea lucrărilor, 
deocamdată locatarii sînt 
mulțumiți, iar dacă ele 
rezistă timp îndelungat și 
la intemperiile vremii în
seamnă că într-adevăr s-a 
muncit cu responsabilitate 
profesională. S-a montat, 
de asemenea, parchetul și 
s-au executat lucrări la 
instalații sanitare și repa
rarea sobelor de teracotă 
și la blocurile 2-3 din car
tierul 7 Noiembrie, 
plină desfășurare sînt 
lucrările de reparații 
terase.
->-•* Q »-« o Q »-« o * O
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Mai multă operativitate 
la ridicarea metalelor vechi

Avind în vedere nevo
ile economiei naționale 
de metale feroase și ne
feroase, colectivul atelie
rului nostru adună fie
care bucățică de metal 
care rezultă din prelu
crări. Planul de colecta
re și predare pe acest an 
a fost îndeplinit încă de 
la finele primului semes
tru la principalele sorti
mente. Astfel la fier 
vechi avem un plan de 
80 de tone, iar pînă la 
data de 11 iunie (cînd 
ni s-a ridicat ultimul 
transport) am predat 111 
tone, aluminiu a fost 
predat 4 tone față de 2 
cîte aveam în plan, fon
tă 7,6 tone față de două, 
bronz 800 kg și alamă 
1 000 kg. Avem și unele 
greutăți cu predarea me

talelor vechi întrucît nu 
avem linie de cale fera
tă în incinta atelierului 
și nici rampă pentru în
cărcare. Noi nu ne decla
răm mulțumiți de rezul
tatele obținute întrucît 
în curtea atelierului la 
locul de depozitare mai 
zac peste 10 tone de 
fier, aproximativ 800 kg 
bronz, peste 600 kg alu
miniu și fie puțin un va
gon de șpan.

Toate aceste metale 
dacă I.C.M. le-ar ridica 
la timp și le-ar reps^ge 
cît mai repede în 'Tjțxșț-' 
itul economic s-ar reali-' - 
za economii mari. .

Ing. Aurel STOICO1U, 
șeful atelierului 

de reparații mecanice 
Livezeni al I.R.I.U.M.P,

»-« o *-* o »-« o 9 c u »o © »••>** o og

Cel puțin două soluții...
In ultima vreme la ha

lele orașului nostru s-au 
făcut multe amenajări. 
Cea mai recentă . reali
zare este mutarea unită
ții de desfacere a legu
melor și fructelor într-o 
clădire nouă și luminoa
să unde produsele sînt 
prezentate aspecluos. iar 
servirea se desfășoară in 
mod civilizat. în marea 
hală, acoperită, a măi ră-

. mas doar 
ținatoare 
amplasată

unitatea apar- 
de „GOSTAT", 

chiar lingă 
una din ușile cu circula
ția cea mai intensă din. 
întreaga piață. Sugerăm 

_ca această unitate să fie 
mutată intr-una din bo
xele rămâne libere în 
locul unde a fost maga
zinul de legume ■— fructe 
al C.P.V.I.L.F., sau e- 
ventual să se amenajeze 
de acum și. pînă la toam
nă un fel de expoziție

O »•« O ° o O »-« O « o »-« 6.

incu vîneare în Incinta 
terloară a pleții. Suge

răm aceste două posibi
lități • fără a avea pre
tenția că nu ar fi Și al
tele mai. bune, Lăsăm, 
de altfel rezolvarea pro
blemei la 
gospodarilor pieței, 
au dovedit 
prilejuri' receptivitate 
operativitate.

latitudinea 
care 

i cu alte 
șt

Un grup de gospodine,
Petroșani o

O O o »-'« o *-♦<

sfîrșitul programului de 
lucru, absențele nemoti
vate, lipsa de preocupare 
a unor șefi de brigadă 
și maiștri în vederea în
deplinirii sarcinilor de 
plan sînt doar cîteva e- 
xemple de indisciplină. 
Neutilizarea la capacita
te a utilajelor din dota
re, slaba lor întreținere 
și revizuire, lipsa de spi
rit gospodăresc a unor 
șefi de sectoare ca de 
altfel și. a altor cadre 
tehnice a făcut să nu se 
poată realiza planul se
mestrial. Toate aceste 
aspecte negative care

■ s-au manifestat în ca- 
| drul colectivului au fost 
• discutate de cej 'care au 
i luat cuvîntul în mod cri- 
j tic și autocritic, venind 
I cu propuneri concrete 
j pentru îmbunătățirea în.-
■ tregii activități a minei, 
j „Deși, sectorul I din 
. care fac parte și-a reali- 
| zat sarcinile, de plan în
■ primul semestru, nu pu-

tern să ne declarăm mul
țumiți. Au fost multe ca
zuri de indisciplină care 
s-au manifestat în cadrul 
colectivului nostru. Nu 
totdeauna reviziile și re
parațiile au fost de cea 
mai bună calitate, nu tot 
.timpul am avut piesele
• ■ «■■iiasauia ■>■■■* •■■■■■>

a brigăzilor cu piese de 
schimb și materiale. Mă 
angajez în numele bri
găzii pe care o conduc, 
ca și în numele sectoru
lui din care fac parte, să 
sporim producția de căr
bune și să putem rapor
ta la sfîrșitul anului de-

Redresarea producției
de schimb și materialele 
necesare. Dorim să ni se 
asigure grinzi pentru cîm- 
pul minier pe care îl 
exploatăm,. furtunele 
de presiune să co
respundă calitativ,’ iar 
reviziile și. mai ales re
parațiile care se execu
tă la stilpii metalici de 
susținere să fie de bună 
calitate, să nu mai avem 
atîtea probleme cu gar
niturile de la telescoape. 
De asemenea, să se facă 
o aprovizionare ritmică

sarcinilor de
Constantin A- 

miner șef de bri-
I. „Secto- 
este cel. 
sector al 
producția

pășirea 
plan" ■ 
lexa, 
gadă, sectorul 
rui nostru IV 
mai mecanizat 
minei, are și 
cea mai mare, spunea șe
ful de sector, ing. Iosif 
Drumuș. De aceea aș in
sista pentru aproviziona
rea cu piese de schimb 
de bună calitate. Avînd 
în vedere că producția 
sectorului este în conti
nuă creștere am început 
nivelarea stratului III

pentru a putea șă. intro
ducem încă două com
plexe mecanizate. Consi
der că prin folosirea zi
lelor de repaus nunifii 
pentru revizii și repaji.aj 
ții, calitatea acestora' s-a’ ’ 
îmbunătățit în i , 
timp și numărul defec
telor electromecanice s-a 
redus. Mă angajez ca 
împreună cu colectivul 
din care fac parte să 
continuăm bunele rezul
tate obținute în primul 
semestru și să extragem 
pînă la sfîrșitul anului 
5 000. tone de cărbune 
peste plan".

Gheorghe Hulunaș, Va- 
sile Ion, Nîcolae Dines-’ 
cu, Simion Pop, Gahel 
Gașpar, Nicola Dumitru, 
precum și ceilalți parti- 
cipanți la dezbateri au 
arătat'că sînt ferm ho- 
tărîți să depună toate e- 
forturile pentru redresa
rea producției,; .pentru a 
se putea număra la sfîr
șitul anului printre colec
tivele fruntașe de mi
neri din Valea JiuIiM.

'MJ, <1 Q-*'d | 
ul.tj.mul I

I

■ REPARAȚII LA CA
BANA, începînd de șăptă- 
rntoia trecută, la cabana 
„Lunea Florii" a mineri
lor din Petrila, se execu
tă lucrări de reparații. 
Teracotiștii din cadrul 
sectorului E.G.C.L. Petrila 
au demolat și reclădit 
pentru început șapte sobe. 
După această lucrare se. 

va trece la reparatul mo
bilierului și tapițatul ca
napelelor. (V. Beldie).
■ DEPĂȘIRI DE PLAN. 

In luna iulie, colec4fc ul 
magazinului nr. 135 „Sport"

din Vulcan (responsabilă 
Veronica Altman) și-a de
pășit sarcinile de plan cu 
peste 45 mii lei.

mai solicitate 
în această 
numărat sacii de 

încălțămintea

P rintre 
măr- 

perioadă 
dor- 

tip 
apa-

cele 
furi 
s-au 
mit, 
sport, rucsacurile și 
ratele foto, (G.O.).

H ÎN ZIUA de 20 iulie, 
la magazinul 42 Petrila a 
fost găsit un ceas de mină 
bărbătesc. întrucît păgu
bașul nu a revenit pentru 
a și-l lua, obiectul a fost 
depus la organul local de

miliție, unde își așteaptă 
stapînul... ’

■ EXCURSIE. Peste cî- 
teva zile, I. M, Lonea or
ganizează pentru cei inte
resați o excursie pe trase
ul Orăștie, Sibiu, șoseaua 
Transfăgărășan, barajul 
Vidraru, Rimnicu Vîlcea. 

’Excursia are loc timp de 
două zile, cu microbuzul, ■

■ IN BLOCUL eu 10 
etaje de pe strada Șt. O. 
Iosif, din Vulcan, de «îte-
va zile coloana de evacu- 1 
are a gunoiului menajer 
este înfundată. Este ușor

de imaginat care sînt con
secințele, acum, vara Re- 
clamațiile locatarilor nu 
se iau însă în seamă. 
Subscriem ideii unui: loca
tar care sugerează ca ,.a- 
cest bloc să fie locuit de 
cei care răspund de 
brizarea orașului...".

o soluție.

Rubrică redactată
T. CAMPIANU

salu-
Ar

de
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune:
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 

PROTECȚIEI MUNCII
r Măsuri ferme înseamnă 

securitate deplină, dar și întărirea 
mecanizării I

"A

disciplinei în condițiile
La 1. M. Paroșeni pre

ocuparea continuă pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de securita
te este materializată în 
alocarea anuală a unor 
însemnate fonduri pen
tru protecția muncii. 
Numai în 1981 .Și în 
cursul semestrului I al 
.atesimi an au fost chel- 

ant.ru tehnica se- 
ventifăție, raa- 
igienico-sanitare, 

de
fon-

tu’ . . 
cu Lății 
teriale 
echipament special 
lucru și protecție 
duri în valoare de peste 

. 5 milioane lei.
Din experiența noastră 

dobîndită ir. ultimii ani 
îți condiții de mecaniza
re a principalelor lu
crări din subteran reiese 
cu claritate că, aplicarea 
si respectarea normelor 1 
și măsurilor de protecție 
a muncii contribuie în- 
tr-o măsură importantă 
atît la îmbunătățirea or
ganizării producției pe 
schimburi, cit și la creș
terea disciplinei, în mun
că.

Din analiza accidente
lor care s-au produs, to
tuși, la întreprinderea 
noastră s-a. constatat că 
de regulă accidentele se 
produc pe fondul unor 
grave abateri de la in
strucțiunile de lucru sau 
a normelor de transport, 
cum sînt împingerea la
terală a unor mijloace 
de transport pe galerie,

staționarea personalului 
în rampele inferioare ale 
planelor înclinate în 
timpul transportului, în
treținerea necorespunză
toare a mijloacelor de 
transport și a căilor de 
acces.
Pentru întreținerea neco
respunzătoare a căilor de 
aeraj au fost oprite tem
porar — fără ezitare —

de securitateîn condiții 
deplină. Pentru superfi
cialitate in controlul ca
lității lucrărilor au fost 
sancționați, printre alții 
maiștrii Ion Dumitrescu, 
Constantin Ciurcănaș, Ion 
Hirtop, Ion Hileagă, Ște
fan Gall, Alois' Petrișor, 
Eugen Ardeleanu.

în ceea ce privește a- 
sigurarea microclimatu-

Din experiența dobîndită 
Ia I. M. Paroșeni

unele lucrări, în special 
în galeriile de cap și de 
bază și chiar in unele 
abataje. Se acționează cu 
toată severitatea 
trivă acelora care 
respectă tehnologia 
Lucru și monografia
armare Toate cazurile 
de abatere de l-a disci
plina securității muncii, 
ori de nerespectare a teh
nologiei de lucru au fost 
cercetate, iar persoanele 
vinovate au fost sancțio
nate contravențional. Nu 
eș'te întîmplător faptul 
că mulți dintre cei sanc
ționați au fost maiștri 
minieri,- care răspund di
rect de calitatea lucrări
lor și de aplicarea mă
surilor de protecție a 
muncii, ei tivind un rol 
esențial în organizarea 
și conducerea producției

lui se poate spune că în 
ultimele 10 luni au fost 
realizate debitele de aer 
prevăzute, eu excepția 
cîtorva locuri de muncă, 
unde s-.au aplicat cu o- 
peratiyitate și promptitu-

concentrația de metan 
din 11 puncte cu posibi
lități de acumulare de 
metan.

Un important mijloc 
de întărire a disciplinei 
pe linia protecției mun
cii îl constituie recentul 
Decret 400 pentru insti
tuirea unor reguli pri
vind exploatarea și în
treținerea instalațiilor, u- 
tilajelor și mașinilor, în
tărirea ordinii și disci
plinei in muncă în uni
tățile cu foc continuu sau 
care au instalații cu grad 
ridicat de pericol. în ex
ploatare. . 
și se fac 
țroale cu 
pectarea

impo
rt u 
de
de dine măsuri corespunză

toare. O atenție specială 
am acordat locurilor de 
muncă unde s-au consta
tat acumulări de metan, 
în mod preventiv, în ast
fel de zone, cum este 
bunăoară traseul de ae
raj și intersecția abata
jului frontal
4 cu galeria 
fost nwntate 
detecție 
automată a energiei 
lectrice,
de supraveghere și con
trol are obligația de a 
comunica din oră în oră

din panoul 
de cap, au 
capete de 
decuplare 

e- 
iar personalul

cu

S-au efectuat 
permanent con- 
privire la res- 

acestui decret, 
iar abaterile constatate 
au fost sancționate con
travențional sau. după 
caz, cele mai grave au 
fost supuse cercetării pe- 
n ale.

Conștienți că de fermi
tatea cu care acționăm 
depinde în bună măsură 
protecția deplină a mun
cii în subteran nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru a întări neconte
nit și a menține mereu 
la înălțime preocuparea 
pentru respectarea în
tocmai a normelor și re
glementărilor legale, care 
sînt în interesul nostru, 
al tuturor.

Ing. V. PlRVULESCU, 
inginer șef cu protecția 
muncii la I. M. Paroșeni 

___________________ 7

Contlnuînd programul de 
mecanizare a principalelor 
lucrări miniere, La I. M. 
Livezeni în acest an a mai 
fost pus în funcțiune un 
abataj frontal echipat cu 
complex de tăiere și sus
ținere mecanizată, urmînd 
ca pînă la finele anului să 
mai. intre în funcțiune încă 
două astfel de abataje. 
Pentru buna funcționare a 
tuturor locurilor de mun
că din subteran au fost 
luate măsuri de respecta
rea normelor de protecție 
a muncii. Numai în primul 
semestru al anului la mina 
Livezeni au fost alocate 
fonduri în valoare de 1,5 
milioane lei pentru pro
tecția muncii. Aceste 
sume au fost cheltuite 
pentru procurarea echipa
mentului de protecție, asi
gurarea unui aeraj cores
punzător, cercetări, propa
gandă, asigurarea unor 
condiții igienico-sanitare 
mai bune etc,

Printr-o activitate susți
nută a factorilor responsa
bili în prezent în toate 
circuitele principale de 
aeraj precum și la locu
rile de muncă este asigu
rat debitul de aer nece
sar. Pentru menținerea în 
stare corespunzătoare a 
căilor principale de aeraj 
și a lucrărilor miniere
acest an s-au executat lu
crări de întreținere 
424,5 m față de 
a fost inițial prevăzut. 
Sînt întreținute în bune 
condiții căile principale de 
acces, podurile de circu
lație precum și canalele 
de scurgere a apelor. Ben
zile transportoarelor eu 
covor de cauciuc, precum 
și transportoarele de pe 
fîșie de la abatajele nțe- 
canizate sînt prevăzute cu 
dispozitive de oprire din 
orice punct de. tip „Dota", 
iar la stațiile de acționare 
și întoarcere a benzilor au 
fosț montate' apărători 
pentru prevenirea acciden
telor.

Stația telegrizuinetrică

m

dotată mina, 
la
36
a

14

capacitate 
de puncte 
metanului 
cu decu- 
la toate

cu care este 
este folosită 
avînd legate 
de detecție 
(dintre care
plare automată) 
locurile de muncă din sub
teran și în tocurile care 
prezintă, pericol de acumu
lare a metanului. Două 
puncte ale stației sînt le
gate pentru stabilirea vi
tezei aerului, iar două se 
află în rezervă Pentru 
prevenirea accidentelor au 
fost refăcute zonele de 
șistificare, s-a înlocuit 
praful inert din barajele 
existente, s-au montat pyl- 
verizatoăre apă-aer în toa
te punctele de deversare. 

Cu toate aceste măsuri 
se maț constată unele de
ficiențe în ceea ce priveș
te 
de 
La 
de 
se
se

normelor 
a muncii, 
combinele . 
de abataj.

y Important!
z /Til condițiile din mină, se admite repara

rea complexelor mecanizate prin înlocuirea 
oricărui subansamblu hidraulic, însă fără 
dezmembrarea acestuia.

ÎNLOCUIREA SUBANSAMBLELOR insta
lațiilor hidraulice, electrice sau a mecanisme
lor de tăiere și de transport se face în con
formitate cu schemele și prevederile mențio
nate în documentația fabricii constructoare, 
precum și cu respectarea normelor de protec
ție a muncii, asigurindu-se în același timp 
siguranța muncii.

Inainte de terminarea lucrului mecanicul 
de abataj este obligat să:

■ decupleze, de la întrerupătorul principal, 
alimentarea cu energie electrică a combi
nei și transportorului cu radete ;

■ să aducă pe poziția de zero toate manete
le și pîrghiile de comandă ale combinei;

■ să decupleze reductorul organelor de tăie
re și să blocheze mecanic maneta de cupla
re pe poziția de „decuplat

de
240 m cit

respectarea 
protecție 

tăierea eu 
înaintare și 
depășesc li m itele admi- 
de praf de cărbune da

torită presiunii reduse a 
apei- din rețea sau a lip
sei dispozitivelor de stro
pire suplimentară;

Cu toate măsurile între
prinse, datorită acestor de
ficiențe. pînă în prezent 
in acest an la 1. M. l.îve- 
zeni au fost. înregi 
un număr destul de 
cat de accidente.

Totodată, au fost 
bate, un minim de 
200 de sancțiuni 
care

apli- . 
peste 

as-elbra .
nu au- respectat nor

mele departamentale' de
protecția' muncii. Aceste' 
sancțiuni aspre au fost 
aplicate în. țnareă lor- ma
joritate celor care aveau 
datoria de a veghea să 
preîntimpine accidentele. 
Datorită acestor măsuri, 
numărul cazurilor de in
disciplină, de abateri de 
la N.D.P.M. sînt în scăde
re. c.ă de altfel și numă
rul .ăecid'cntelor;

Qheorghe BOȚEA

(Urmare din pag. 1)

10-12 metri. Or, - în actu
ala tehnologia - operați
ile complet mecanizate și 
front de 75 metri - se im
pune pentru colectivul de 
aici ca în perioada de ro
daj și probe tehnologice 
să fie desăvîrșită 
oamenilor în 
cu exercitarea 
trol sever a 
lor de aeraj și evacuare a 
producției care rezultă, 
astfel: incit să fie respec
tate întocmai regulile de 
exploatare și de protecție 
a muncii.

La I. M. Livezeni se lu
crează intens la 
cerea 
de tip SMA-2, in stratul 5, 
blocul VI, care va intra în 
producție în 
luni. Tot aici 
introducerea 
în stratul. 12, 

mecanizat 
cîmpul 
Și aici se 

pe acum 
pregătire a 

care va

instruirea 
paralel 

unui con- 
probleme-

introdu-
unui prim complex.

fi 
oară în 
vezeni. 
pun de 
suri de 
sonaiului
modernele utilaje din; acest

cursul acestei 
se pregătește 
unui complex 
strat care va 
pentru întîia 

minier Li- 
im- 

mă- 
per- 

mînui

MECANIZAREA COMPLEXĂ

respectiv de 
evacuare a 

Gmdirea teh- 
conducerii și 

trebuie 
această 

ce

strat, de grosime și încli
nare redusă, dar cu o lun
gime de front apreciabilă 
- 75-80 de metri. Se im
pune, mai ales, păstrarea 
în perfectă stare de func
ționare a galeriilor de cap 
și de bază, 
aeraj și de 
cărbunelui.
nicâ, atenția
întregului colectiv 
îndreptate spre 
capacitate, in timp ce în 
abatajul dotat cu SMA,2 
trebuie întronată de la în
ceput disciplina și' ordinea 
corespunzătoare experien. 
ței deja cîștigate.

La Lupeni 
funcțiune la 
un complex 
sectorul VI, 
de front de 
va atinge in preajma zilei 
de 23 August nivelul ma
xim al producției. Minerii 
din Lupeni stăpînesc deja 
tehnologia respectivă ; se 
impun însă stăpinite mai 
bine problemele tehnice și

îns-a pus 
începutul lunii 
în stratul 8-9, 
cu o lungime 
90 metri, care

de protecție a muncii care 
apar în condițiile lungimii 
mari a abatajului și a rit
mului intens de lucru ne
cesar pentru obținerea 
unei producții ridicate.

In această lună s-au pus, 
sau urmează să fie puse 
in exploatare, numeroase 
abataje frontale cu susți
nere individuală - unul la 
Lonea, două la Petrila, 
patru la Aninoasa, cite 
unul la Paroșeni, Lupeni și 
Bărbăteni. 
de blocuri 
țiune noi 
în măsură 
creșterea 
bazin.
SÎnt îndeobște 
și stăpinite. de mineri, 
troalele efectuate de 
drele tehnico-inginerești 
din unități, din combinat 
și din partea altor foruri 
de resort evidențiind însă 
că trebuie intensificate mă. 
șurile pentru completarea 
susținerii, menținerea den
sității elementelor de sus-

ținere, care, pe alocuri, nu 
sînt respectate, abaterile 

soldindu-se 
ale procesu.

La extremități 
se pun in func- 

abataje cameră, 
să concure la 
producției pe 

Aceste tehnologii 
cunoscute

cop
ca-

și încălcările 
cu întreruperi 
lui productiv.

In trimestrul 
văzute măsuri, 
rirea liniei de 
cu’ 600 metri liniari, in a- 
cest scop se impune extin
derea mecanizării lucrări.' 
lor de pregătiri și deschi
deri, trebuind să lucreze 
efectiv un număr rffe 37 de 
combine de înaintare. in 
exploatarea lor se cere a- 
cardată atenție sporită în
treținerii, reviziilor și repa
rațiilor programate, exploa
tării normale și eficente a 
utilajelor - condiții neres
pectate pretutindeni și în- 

" ' '. I.' de .
subansambluri, 

din 
în 
se 

can- 
fermitate

cheiate cu deteriorări 
piese. și 
respectiv scoaterea 
funcțiune a utilajelor, 
toate aceste acțiuni 
cere multă exigență, 
trol permanent, 
și hotărîre în vederea res
pectării. tehnologiilor și a 
normelor de protecția 
muncii stabilite.

ant.ru
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Mesaje de salut transmise 

președintelui României 
de personalități columbiene

BOGOTA 10 (Agerpres).
— Cu prilejul prezenței 
la Bogota, unde a partici
pat la ceremoniile de in
stalare a noului președin
te al Columbiei, Bel is ario 
Betancour Cuartas, tova
rășul Petru Enache, vice
președinte al Consiliului 
de Stat, a avut o convor
bire cu ilulio Cesar Tur- 
bay Ayala, fost președin
te al țării, care a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, un salut 
cordial, cele mai bune u- 
rărî de sănătate și fericire 
personală, precum și sen
timentele sale de aleasă 
stimă și admirație pentru 
personalitatea politică a 
șefului statului român.

Tovarășul Petru Enache 
a avut, de asemenea, o 
întîlnire cu Misael Pastra
na Borrero, fost președin
te al republicii, șeful par
tidului conservator, de gu
vernământ, care a trans
mis la pîndu-i tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros exprimând a- 
precierea sa deosebită pen
tru activitatea desfășurată 
de președintele României 
pe plan internațional.

Exprimînd mulțumiri 
pentru aprecierile făcute 
la adresa României, a 
președintelui țării noas
tre, tovarășul Petru Ena
che a subliniat hotărîrea 
părții române de a dezvol
ta în continuare relațiile 
dintre Partidul Comunist

Român și Partidul Conser
vator Columbian, spre fo
losul celor două țări, al 
«elaborării internaționale.

în cadrul convorbirii cu 
profesor Gerardo Molina, 
senator, liderul Uniunii 
Democratice, care grupea
ză forțele de stînga din 
Columbia, acesta a evocat 
profundele impresii pe 
care i le-au lăsat recen
ta sa vizită în 
Și 
cu 
Ceausescu.

în cursul întîlnirii cu 
Alfonso Lopez Michelsen. 
fost președinte al republi
cii, șeful unic al Parti
dului Liberal Columbian, 
acesta a transmis tovară
șului Nicolae Ceausescu 
un salut prietenesc, îm
preună cu urările sale de 
sănătate șl fericire,

în cursul întîlnirii, a 
fost subliniată dorința 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Liberal 
Columbian de a continua 
bunele relații existente, în 
spiritul raporturilor tradi
ționale de prietenie româ- 
no-columbiene.

în cadrul discuțiilor cu 
Hernando Hurtado și Roso 
Osoria, secretari ai 
al P. C. din 
procedat la 
reciprocă în 
activitatea 
partide, exprimîndu-se do
rința de a dezvolta în 
continuare relațiile dintre 
ele, de a întări solidarita
tea pentru pace, democra
ție și socialism.

România 
convorbirile avute 
tovarășul Nicolae

C.C.
Columbia, s-a 
o informare 
legătură eu 
celor două

Intervenție românească 
în Comitetul pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 10 (Agerpres). 

— Comitetul pentru de
zarmare de la Geneva își 
concentrează în aceste 
zile atenția asupra elabo
rării unei convenții de 
interzicere a armelor chi
mice ; în cadrul dezbate
rilor pe această temă, am
basadorul Ion Datcu — 
șeful delegației române — 
pornind de la poziția ță
rii noastre care militează 
pentru 
cierea 
măsuri
mare, 
rie 
să

adoptarea și nego- 
în Comitet a unor 
efective de dezar- 

a prezentat o se- 
propuneri menite 

negocierile
de
accelereze

în curs. Ambasadorul ro
mân a atras apoi atenția 
că, deși s-a înregistrat un 
oarecare progres în direc
ția elaborării de texte 
concrete ale viitoarei 
convenții, este necesar să 
se Intensifice eforturile în 
comitet pentru clarificarea 
tuturor aspectelor tehnice 
și juridice, între care tre
buie tratate cu prioritate 
definirea toxicității sub
stanțelor chimice, metode
le tehnice de supraveghe
re a distrugerii stocurilor 
existente, precum și alte 
elemente ce urmează a fi 
incluse în viitoarea con
venție de interzicere a 
armelor chimice.

Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 10 (Agerpres). 
— După o zi și o noapte 
de bombardamente, între
rupte doar cîteva ore, for
țele aeriene israeliene au 
reluat luni după-amiază a- 
tacurile în valuri succesi-’ 
ve împotriva Beirutului de 
vest, transmit agențiile in
ternaționale de presă. Pri
mele ținte ale bombarda
mentelor au fost zonele de 
la-periferia de sud a ca
pitalei libaneze, ulterior, 
atacurile extinzîndu-se și 
asupra altor sectoare din 
zona centrală a orașului 
sau de pe șoseaua spre 
aeroport Agențiile de pre.

’să menționează că raidu
rile aeriene au fost înso
țite de un intens bombar
dament de artilerie. «, : 

Bateriile antiaeriene ale 
forțelor comune palestini- 
ano-libaneze progresiste 
au replicat, deschizînd fo
cul împotriva forțelor in
vadatoare.

în 
telor
seara 
vest, 
ne
viața, iar alte 85 
rănite, menționează agen
ția WAFA.

urma bombardamen- 
israeliene de luni 
asupra Beirutului de 
peste 40 de

civile și-au

38 de ani de viată nouă: Politica externă românească
România - militantă activă pentru cauza păcii, cauza 

supremă a contemporaneității
Niciodată 

menirii, în 
devenirea 
cauza păcii 
cu factorii 
de război 
explicația fundamentală 
în datele noi ale dezvol
tării însăși a umanității j 
știința, în esență revolu
ția tehnico-științifică, cu 
marile descoperiri ce fac 
din secolul nostru și pe-, 
rioada de cucerire a 
Cosmosului, au pus la 
îndemîna omului mijloa
ce nebănuite altădată atît 
pentru viața, pentru dez
voltarea civilizației, cît 
— din păcate — și pen
tru distrugerea ei. Fac
torul distructiv este ali
mentat de uriașele arse
nale militare, cu pivotul 
lor de oroare constituit 
de armele nucleare, de 
cursa înarmărilor. Savan- 
ții și specialiștii sînt as
tăzi unanimi în a consi
dera că armele produse 
pe bandă rulantă, neobo
sită. după cel de-al doi
lea război mondial, »înt 
mai mult decît suficiente 
pentru a anihila întrea
ga comunitate internați
onală.

Tendințele destabiliza
toare din viața interna
țională îritîlnesa poziția 
din ce în ce mai fermă

în istoria o- 
evoluția și 
ei în timp, 
în opoziție 
și tendințele 
își găsește

ția asigurării păcii — 
singura alternativă rațio
nală pentru fiecare în 
parte și pentru întreaga 
comunitate internaționa
lă. Eforturile României, 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în vederea o- 
pririi cursej înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării, 
s-au concretizat într-un 
șir de inițiative și pro
puneri avansate la ONU 
și în alte foruri, printre 
care : „Deceniul dezarmă
rii al Națiunilor Unite 
1970—1980“ î „Consecin
țele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor", 
„Poziția României în pro
blemele dezarmării, în 
primul rînd ale dezarmă
rii nucleare, și instaura
rea unei păci trainice în 
lume".

Istoricele inițiative 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din 
anultil 1981 și primăvara 
acestui an au dat expre
sie voinței poporului ro
mân de a milita pentru 
oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare. 
Această voință a fost re
flectată prin cele 18 ml- 

_________ _ lioane de semnături pe 
obiectiv fundamental, de Apelul Poporului Român 

către sesiunea specială a 
ONU consacrată dezar-

a forțelor ce se opun de
gradării climatului inter
național, războiului și 
militează pentru pace. 
De aceea, în analiza vie
ții internaționale. Româ
nia consideră că proble
ma cardinală a zilelor 
noastre este pacea sau 
războiul. România, afla
tă într-un proces de edi
ficare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate, de efort pașnic, de 
cucerire a noi culmi de 
civilizație, este obiectiv 
interesată în descuraja
rea factorilor belicoși, în 
asigurarea păcii in lume, 
în eliminarea războiului 
din relațiile interstatale.

„Ca țară socialistă 
care-și întemeiază în
treaga politică pe idealu
rile păcii și progresului, 
România va milita în 
modul cel mai ferm, și 
în viitor, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și 
fără războaie, a unei 
lumi a securității și co
laborării pe întreaga pla
netă" — a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
raportul prezentat la cel 
de-al XII-lea Congres al 
P.CJS. Este o poziție cu 
valoare de principiu, de

toamna

crez, materializată ta 
acțiuni concrete, de rezo
nanță mondială, în dlren- mării. Mai sini de rele-

vat, de asemenea, Pozi
ția și propunerile Româ
niei cu privire la proble
mele dezarmării, prezen
tate sesiunii speciale a 
ONU din împuternici
rea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și în baza 
mandatului Marii Adu
nări Naționale, precum 
și mesajele adresate de 
șeful statului nostru, to
varășului L. I. Brejnev și 
președintelui SUA, Ro
nald Reagan, cuprinzînd 
propunerile României în 
vederea făuririi unei Eu
rope fără arme nucleare, 
a păcii Și colaborării.

Toate aceste inițiative, 
pornind de la interesele 
fundamentale ale poporu
lui nostru, în consens cu 
interesele altor popoare 
demonstrează vocația 
României socialiste de 
țară a păcii, plasînd-o în 
concernul națiunilor lu
mii în avansarea acelor 
forțe care fac din de
zarmare, din asigurarea 
unui climat de conviețu
ire și colaborare pașnică 
între popoare cauza su
premă a existenței lor îo 
lume, dar și a demnității 
lor In contemporaneitate 
și în istoria ce va fi 
scrisă.

A. DUMITRESCU

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un echipaj 
pentru Singapore ; Uni
rea : Emigrantul.

PETRILA: Ultima
cursă.

LONEA : Asociatul.
VULCAN : Madona pă- 

gînă.
ANINOASA: Poveste.» 

lui Buddy Holly.
LUPENI — Culturali 

Umbrele trecutului.
URICANI; Procurorul 

acuză.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,35 Arc peste timp. 23

August 1944 — 23
August 1982. Isto
ria în documente, 

20,55 Film artistic „Ste
jar — extremă ur
gență". Producție a 
Casei de filme 
Cinci.

22,20 Telejurnal,

STAREA VREMII

TV
16,00 Fotbal : Sport Club

Bacău — Universi
tatea Craiova. In 
pauză: Tragerea
Pronoexpres.

17,50 1 001 de seri.

Meteorologul de servi
ciu, Ernest Sartori, trans
mite : Pentru următoarele 
24 de ore se anunță vre
me în general frumoasă, 
eu cer variabil, mai
mult senin noaptea, vînt 
slab pînă la moderat. La 
munte--- dimineața se
va produce ceață. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 15 
grade, iar maximele în
tre 24 și 28 de grade.

persoa- 
pierdut 
au fost

ceț Item j

Predînd sticlele și borca 
nele goale magazinelor di 
mentare și de legume-fructe

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

contrîbuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

1. T. A. HUNEDOARA
Autobaza Hațeg

încadrează șoferi pentru auto 
coloana cu activitate perma 
nentă la Clmpu lui Neag.

Retribuția se face In contor 
mitate cu Legea 5711974.
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