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în- 
ce-

de prietenie 
in țara noastră 
ministru

tribuțic activă la instaurarea unui climat de pace, securitate și cooperare în Balcani, în Europa și în întreaga lume.
*Președintele Republicii Socialiste România,Nicolae Ceaușescu, s-a re- întîlnit, miercuri după-a-

roșu
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«BUNEI

rea că, pe baza lor, se va dezvolta colaborarea pe tărîm economic, politie, tehnico-științific și în alte , domenii 'de activitate. în folosul celor două țări și .popoare, al progresului și

ale lunii, cărbune 
Jir^csificabil peste plan 
. > . ■■■ 

_.........• Puternic angajați pentru a încheia ultimele două
luni din acest an cu rezultate bune la extracția de căr
bune cocsificabil, colectivul de mineri, tehnicieni și in
gineri de la I.M. Lupeni a extras in primele două zile 
de debut ale lunii noiembrie 1432 tone peste sarcina 
de plan. Demn de reținut este faptul că anei din 
cele țapte sectoare de producție și-au depășit sarcinile 
de plan, din rîndul acestora se desprind sectoarele II, 
III și Vil care cumulează un plus de 515 tone, 1010 tone 
și, respectiv, 534 tone de cărbune cocsificabit. Printre 
brigăzile fruntașe ale acestor sectoare se numără cele 
conduse de Mihai Blaga, Laszlo Matyus, Petru Belbe, 
de la sectorul III, Eugen Vladar și Ion Hanganu de la 
sectorul Vil.

• Continuînd șirul bunelor rezultate obținute în 
celelalte luni din acest an, colectivul de mineri și me
canizatori din cariera Gmpu lui Neag au debutat și în 
luna noiembrie cu un plus de 1500 tone de cărbune 
cocsificabil. La aceste tone livrate suplimentar din ca- 

» riert) o contribuție de seamă și-au adus excavatori știi 
ț Anton Dumitrescu și Ștefan Băleanu, sondorii Aurel ™ 

Bumbo și Sandor Forgoes, buldozeriștii Gheorghe Crm- 
peanu și Gheorghe Rotaru, precum și- electricienii Pan- 
tilimon Todea și Tiberiu Griunvald. Colectivul din carieră 
profită de aceste zile frumoase de toamnă lîrzie și iși 
creează noi rezerve de fronturi de lucru pentru anotim.

Debut 
promițător 
I.M.

Miercuri. 3 noiembrie, au continuat, la Palațul Consiliului de Stat, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România,' NicolaeCeaușescu, și primul minis- tru al Republicii Elene, prosperității lor.Andreas I’apandreu.A fost exprimată dorința ambelor părți de a acționa pentru realizarea, în cele mai bune condiții, a înțelegerilor convenite, manlfestîndu-sc convinge-
Totodată, s-a afirmat crederea că, în spiritul lor discutate. România și Grecia vor întări conlucrarea în viața interna- - țională, aducîndu-și, prin eforturi comune, o con-Primele două lunii noiembrie tuit un debut promițător, rodnic, pentru brigăzile de mineri de la I.M. Dîlja. în aceste două zile au fost extrase suplimentar față de sarcinile de plan 640 tone de cest rezultat obținut prin ganizare a schimburi și a aprovizionării ritmice cu materiale a tuturor locurilor de muncă, fapt care a condus la creșterea productivității muncii. Cele mai mari depășiri ale sarcinilor de plan le raportează minerii din brigăzile conduse de Nicolae Cozma, Valerian Maxim și Nicolae Toma de la sectorul III. care au extras suplimentar peste 600 tone de cărbune. De asemenea, brigăzjje conduse de Vasile Zaharia și _• Ion A vădanei, din cadrul sectorului I,* se înscriu și ele cu rezultate bune în primele zile ale lunii.

au consti- Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de 
prietenie in Indonezia, la invitația președintelui Re
publicii Indonezia, general Suharto, și a doamnei 
Tien Suharto. în partea a doua a lunii noiembrie 
1982. . ■ ' ?cărbune.bun amai buna or- rauncii pc

-..pul de iarnă. In cele două zile ei au excavat si trans- ■ 
Ț portal suplimentar din carieră 2000 mc de sterii

A- fost

re- .
tdin ",

TRANSMISIUNE LA RADIO 
Șl TELEVIZIUNE 

Astăzi, în jurul orei 
10,30, posturile de radio 
și televiziune Vor trans- 

- mite direct solemnitatea 
semnării documentelor 
oficiale româno-elene.

................. ■ ............ ............. ..
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colectiveAcționînd cu respon- . sabilitate comunistă J pentru înfăptuirea sar- t cinilor pe 1982, colecti- J vul Autobazei I.T.A. Pe- | troșanl a înregistrat — zultate meritorii.• „între unitățile | ramura noastră — mă I• refer la cele din jude- J 
I țul nostru — am ocupat J 
I unul din primele locuri i 
J în perioada care a tre- . | cut. Este un rezultat}
• care ne face cinste, dar • 

Jîfe și obligă tn ( același |• timp. Astfel am ajuns •
11 să obținem pe trei tri- I mestre la indicatorul ț „Venituri brute" c__pășire de 4,9 la sută (la marfă + 3,8 la sută, iar la călători 4- 3,7 la sută). Vreau să subliniez doi dintre indicatorii care ne sînt caracteristici, și anume, că- lători/kilometri și că- | lători/transportați. un- ,

I

»I 
î«I
i
II
I«I
i• -I la aceste rezultate 7 în ! primul rînd spiritul de | inițiativă, căutările cre- • atoare ale marii majo- I rități a oamenilor noș- ■jvri, atmosfera de mun- 
i _____
| ~fC'ont. în pag. a 2-a)

o de- II
lători/transportați.de am realizat planul în procent de 103,7 la sută și, respectiv, 103,5 la sută. Care este „calea" prin care am ajuns

loan Al. TĂTAR

lricru spunea Grun- cei va va și

Muncind mecanizat la o lucrare de pregătire în cărbune brigada condusă 
de minerul loan Maniliuc ele la sectorul V al I.M. Aninoasa a realizat o a- 
vansare de 86 ml, cu armare în TH-6. cifră ce reprezintă realizările lunii oc
tombrie, cu mult superioare sarcinilor de plan, tn imagine brigadierul (al 
doilea din dreapta) alături de șeful de schimb Pîrvu Cristache și ortacii Du
mitru Dumitrașcu șl loan Cărăușu. Foto: Ștefan NEMECSEK

A-

Programul de măsuri care vizează pregătirile în vederea desfășurării unei activități normale pe timpul iernii la I.M. Lonea, cuprinde 32 de probleme care - trebuie rezolvate înainte de venirea zăpezii și a înghețului. Toate a- ! ceste lucrări au fost repartizate pe sectoare de pentru deszăpezire, iar uti- activitate și oameni cu ■ •responsabilități șl termene precise. Dintre aceste lucrări la data de 1 noiembrie a.c. un număr de 25 au fost finalizate, celelalte fiind în curs ’de execuție. Geamurile sparte de- la clădirea administrativă, de la atelierul mecanic și electric, de la casele de mașini și extracție, de la magazii și silozuri, de la
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in realizările de mi ine,
larg sprijinPe fondul marilor transformări edilitar-gospodă- rești din zona cunoscută ca fiind Petroșani-Nord, ieri s-a desfășurat, la I.G.C.L., tiitîlnirea alegătorilor din circumscripția e- rectorală municipală nr. 3 cu candidații Dumitru Bălan și Petru Cosma, maiștri constructori. .— Este mult do in această zonă, inginerul Dumitru ță. Eu îi cunosc pedoi candidați-; cel care fi ales la 21 noiembrie trebui să se implice mai mult, nu numai în calitate de constructor, ci și de cetățean, la înfăptuirea edificiilor social-cultura- le. Odată cu aceasta este necesar să mobilizeze cetățenii din circumscripție la bun-a gospodărire și înfrumusețare a cestei părți a orașului.— Asistăm la o excepțională dezvoltare a acestei părți din Petroșani, remarca, printre alte fapte cetățeanul Bartocz Vasile. Deputatul care va fi ales în viitoarea legislatură a consiliului popular municipal va trebui să păstreze o legătură mult mai strînsă cu cetățenii, în așa fel Incît să contribuie cu eficiență sporită la viața socială, la păstrarea

cetățenescliniștii și ordinii, la înfrumusețarea Și gospodărirea străzilor. - ; ■Un bilanț al realizărilor, și noi direcții de acțiune pentru viitoarea legislatură, s-au conturat și la întîlnirea alegătorilor din circumscripția municipală nr. 4, desfășurată la Institutul de mine, cu candi- dații propuși : prof. univ. dr. ing. Nicolae Diina, prorectorul institutului, și conf. univ. dr. ing. Cornel Hirian, decanul cultății de mine. A o întîlnire de lucru Fa- fost în timpul căreia_ prof. Univ, dr. ing. Nicolae Lețu, cetățenii Șerban Francisc și Dincă Stan au subliniat diferite aspecte gospodărești asupra cărora, cu sprijinul larg al locuitorilor, deputatul care va fi a- ales este necesar să-și con-centreze atenția.La cele două întîlniri — la care a participat și deputatul din circumscripția nr. 63 popular univ. dr. ing.Fodor — cetățenii s-au angajat să sprijine concret, prin frecvente acțiuni de muncă patriotică toate inițiativele c e vo rcontribui la sporirea calității vieții sociale a oamenilor muncii din Petroșani.

a Consiliului județean, prof. Dumitru

0 problemă la ordinea zilei: izolarea conductelorsi fost ter- ter-casa ’ ventilatoarelor compresoarelor au completate. Centrala mică- și instalația de moficare au fost revizuiteși reparate astfel incit căldura nil lipsește din baie, din clădirea administrativă și din atelierele minei. Au fost constituite echipelelajele necesare au fost revizuite și reparate. Caloriferele din sala de apel au fost branșate la rețeaua termică a minei. Reviziile și reparațiile de la principalele stații de aeraj de la . Lonea I, Valea Arsului și • cota'840 au fost executate,
Gh. ROTEA’

(Continuare in pag. a 2-a)

rețelelor de termoficareDatorită eforturilor deosebite ale muncitori- . lor și maiștrilor constructori, care ău lucrat j In ultimul timp de dimineața pînă seara tîrziu, ț>e șantierele termofică- , rii din Petroșani s-a în- . registrat punerea în func- ( țiune a unor noi puncte , termice. Sînt desfășura- t te însemnate mijloace , materiale și umane pen- ’ tru racordarea ‘ la magis- , trala termoficării a tutu- ; , for punctelor termice cu t termenele de punere în , funcțiune în acest an. , în cadrul unui coman- , damerit de investiții la

nivelulnicipalconsiliului popular nicipal au fost stabilite
z.v .xv. z,« z- .

mu-comitetuluide partid și al
mu-

Investițiile anului 1982 
— la ora scadențelor
ZZZZZZZZ.'ZZZZZZZZZZZ/ZZZ,ZZZZZZ.Ș.< -măsuri corespunzătoare pentru urgentarea punerii în funcțiune a întregii rețele ’ de termoficare, 'pentru racordarea- tuturor consumatorilor la magistrală.

*«'uîn aceste condiții, de ( o deosebită importanță ț este evitarea pierderilor < de căldură pe traseul re- < țelelor termice. Pe ma- < gistrala Paroșeni—Petro- < șanl, izolarea conducte- ( lor cu tablă zincată a ( ajuns doar în zona Live- < zeni—Iscroni. După cum < ne-a informat irig. Nico- < lae Nemeș, șeful șantie- ț fultti; termoficării, echî- î pele de tinichigii au fost < întărite cu noi efective C de muncitori calificați, ț
Viorel STRĂUȚ )

(Continuare in pag. a 2-a)‘
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Nou iii mineritul Văii Jiului

Susținerea mecanizată SMA -2 
a fost îmbunătățităUrmînd permanentele și valoroasele indicații a- le secretarului general al partidului, . tovarășul Nicolae Ceaușescu — date cu prilejul vizitelor în Valea Jiului șl întîlniri- lor cu specialiștii din domeniul mineritului — în ceea ce privește modernizarea mașinilor și utilajelor folosite în industria minieră, în urmă cu doi ani C.C.S.I.T.U.M. re — • Filiala preda pentru construcția de serie la I.U.M.P., proiectul susținerii mecanizate de abataj SMA-2. Complexul de abataj SMA-2 este destinat susținerii tavanului și asigurării spațiului de lucru în abatajele frontale de lungime medie (50—60 m) sub tavan natural și artificial. Din punct de vedere funcțional susținerea mecanizată SMA-2 este un scut îngrăditor, iar constructiv, este doi stîlpi hidraulici.

L» -

colectivul Satu Ma- Petroșani,

este destinată tăierii cărbunelui prin perforare-. pușcare, evacuare și velarea vetrei cu static glisant, sau combină de abataj, tînd lucra în complex cu plug sau cu combină de abataj și transportor blindat de-tip greu, capabil să preia eforturile din elementele de articulație, care apar la solicitările excentrice, la ripa- re și pășire. Agentul hidraulic (emulsie) folosit este furnizat de o pompă de înaltă presiune.în urma verificărilor și testărilor de .funcționare în lucrările miniere susținerea mecanizată SMA-2 a fost mult bunătățită. z^stfel modificat sistemul prindere șl acționare

ni-plug cu pu-

dio și TV și cel speolo
gic, „Emil kacpvlță“. Ci- 
neclubul și-a reluat pro
iecțiile de colaje filmice 
în serial, intitulate „Ci
nemateca de provincie", 
în căminele studențești 
s-au încheiat amenajări
le necesare audierii emi
siunilor radiofonice in
terne „Student club", de
ja pregătite. Să nu omitem 
că un hiatus... de condu
cere afectează sensibil 
procesele activității cul- 
tural-artistice din clubul 
studenților. Oricum însă, 
corul bărbătesc, colecti
vul de satiră și umor 
„Vox... Petrox", teatrul, 

_  montajul literar-muzical, ■ Campania de recol- nizată lă nivelul între- obiceiul folcloric, forma- 
"_____________________ -■ - gului institut. ția de dansuri populare

■ Toată lumea... ride, 
cîntă și dansează, dar se 
pare că numai de două 
ori într-o toamnă, căci 
iarăși se pare că singu
rul spectacol prezentat 
pînă acum în- aulă a fost 
„Vespasian al doilea", ju
cat de formația de teatru 
a Casei de cultură a sin
dicatelor. La clubul cul
tural studențesc este încă 
prea multă liniște. E a- 
devărât, s-au deschis cer
curile foto, depanări ra-

In activitatea consi
liului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comu
niști din Institutul de mi
ne Petroșani s-au desfă
șurat, pînă la sfîrșitiil 
săptăminii trecute, adu
nările de dări de seamă . . , .
și alegeri pe organizații atare manifestare, 
la anii II și III ai Făcui-

numără bobocii, Sîmbă- 
tă și, respectiv, duminică 
toți studenții vor /i invi
tați la balurile ' 
lor“ din cele două facul
tăți.
„debutanții“ în studenție 
vor fi sărbătoriți printr-o 

orga-

„boboci-

In 13 noiembrie

cuplate la uri ioc) cu talpă rigidizată sau semi- tălpi etc.Susținerile mecanizate SMA-2 aflate în producție de serie la I.U.M. Petroșani echipează aba- . taje de la minele Lupeni, Petrila și Livezeni. înalta calitate și productivitate a acestor moderne mașini miniere, rod al gîndirii și creației specialiștilor din domeniul mineritului românesc, se poate exemplifica elocvent prin productivități- le de 15 tone pe post obținute într-unul din abatajele mecanizate de. la mina Petrila, abataj e- chipat în totalitate cu u- tilaje miniere românești: susținere SMA-2, transportor TR-CA-2 si combină CA-2.în imagine susținerea mecanizată SMA-2 montată la suprafață.

tații de mine. Sini deja 
constituite noile birouri 
ale organizațiilor și aleși 
delegații la Conferința 
U.A.S.C. pe facultate. Au 
fost inaugurate cursurile 
invățămîntului politico- 
ideologic la ambele fa--
cultăți, ele avînd o te- ’
matică în prealabil sta- , 
bilită pe ani de studii.

0 bogată 
toamnă 

universitară

/•

tare, o urgență a fiecă
rei toamne, i-a angrenat- și pe studenții din Petro
șani. Anii I și IV ai Fa
cultății de mine si anii 
I, II, III și IV de la Fa
cultatea de mașini și ins
talații miniere au partici
pat cu peste 1000 de ti
neri la strînsul porumbu
lui și al fructelor, în ju
dețele Mehedinți și Olt, 
ei depășind în totalitate 
planul valoric zilnic. - 

■ Cum nu numai în 
agricultură... toamna se

- Producții noi la „AMAFILM“

'Urmare din pag. I)

(Urmare din> pag. 1)

pro- în-

îm- s-a de a lateralei extensibile, precum și a prinzătorului de front; în funcție de condițiile de zăcămînt, susținerea mecanizată se construiește individual sau «sistem troică (trei secții

' puțin 
timp la lucru.

B tntrecerile sportive, 
desfășurate pe ani de stu
dii la fotbal și volei, 
trebui să trezească, 
puțin prin analogie, 
spirit competitiv

ar
cel 
un ■ 

mai (-
,pregnant și in viața eul.-J- 
tural-artistică a Institut. \ >
lui de mine. «T .»

f " 
Ioan LASCU I

Text și foto 
Ștefan NEMECSEK

z ii

t ■

& ** «BMr
Trac

Membrii cineclubului „Amafilm" din Lupeni au realizat două producții noi. Prima, un film de montaj alb-negru de 8 minute, „Huilă — Cîmpu lui Neag“, redă eforturile, conjugate ale bamenilor și mașinilor de la cariera din extremitatea vestică a bazinului Văii Jiului pentru punerea în valoare a noilor resurse energetice. Realizatori : Geo Pestrea, Tiberiu Iakab și loan Ardeanu. A doua peliculă, tot alb-negru, este filmul de animație „Dor de zbor“ care exprimă aspirația dintotdeauna a ființei umane spre perfecțiune — aspirație redată prin zborul unei păsări. Realizatori ; Anton Iakab, Tiberiu si Dănuț Maxim

Izolarea 
conductelor(Urmare din pag l)

și au fost izolate conductele de legătură dintre ventilatoare și depresio- metre. Coșurile de fum din întreprindere au fost verificate și pichetele contra incendiilor completate. Baia minerilor beneficiază de tot confortul prin verificarea și punerea în- funcțiune a instalației de încălzire și uscare a hainelor. Lipsa vatei de sticlă și hîr- tiei gudronate, cu tablă, £u care' nu s-au aprovizionat în cantități suficiente, a atras după sine întreruperea izolării conductelor de legătură de la stațiile de compresoare de la Lo- nea I, Lonea II, Loneă III și de la Valea Arsului, precum și alte lucrări care trebuiau executate cu a- ceste materiale. Nu au fost uitate nici locurile de destindere pentru minerii din Lonea (clubul Lonea și cabana Voievodu) unde au fost revizuite și puse în funcțiune instalațiile de încălzire și instalațiile electrice (la cabană prin repararea microhidrocentra- lei). 'Printre lucrările mai importante care se află în plină desfășurare se numără curățirea și desfun

darea canalului de colectare a apelor de la puțul auxiliar Lonea II, au fost reparați 2,5 km de linie c.f.i. și lucrarea continuă într-un ritm susținut, amenajarea captării apei pentru stația de compresoare Lonea I și altele.Ultimul punct al gramului de măsuri tocmit îl constituie formarea de stocuri necesare pe timpul iernii la cele două depozite de la Jieț și Lonea II,-stocuri care la u- nele materiale și în deosebit la cherestea s-au format. Din cei mc care trebuiau transportați la aceste două depozite,- pînă în prezent nu au fost aduși decît 50. E drept, termenul fixat este 1 decembrie, dar iarna nu așteaptă. Nici cimentul și balastul nu, au fost aduse în cantități suficiente (ciment numai 10 tone față de 200). La celelalte materiale (lemn de mină, bol- țari, altele) sare pentru rece sînt formate sau _ proape de formare, dar se impune să se < urgenteze materializarea în întregime și la termenele stabilite ia programului pentru pe- irioada de iarnă.

mod nu300 i

î
!
»sare, benzină și stocurile riepe- anotimpul 

a-

că, de adevărată „familie", ce domnește permanent în unitatea noastră". Cînd ne spunea aceste lucruri, Ionel Cioiu, secretarul comitetului de partid de la Autobaza ■ I.T.A. Petroșani, se deslușea clar tonul de satisfacție din glasul său. Bunăoară, s-a făcut referire și la indicatorul „tone transportate", care pînă nu demult era... punctul slab. Cele 2,4 procente „peste" (echivalînd • cu + 38 000 tone transportate) este un succes notabil. Cum s-a reușit ? Prin încadrarea în transporturi optime (pe distanțe lungi), folosirea la capacitate maxi- mă a remorcilor noi primite, chiar dacă a fost nevoie de lucrări de modificare pentru tractarea lor. Să notăm însă că lucrările respective s-au executat de foarte bună calitate. Pînă acum la ele s-a semnalat nici caz de defectare.Tot în perioada amintită la „tone/kilometri convenționali" planul s-a depășit cu 2,4 la

sută, iar producția netă s-a realizat în procent de 102,7 la sută, echivalînd cu o economie de 600 000 lei, în timp ce economiile la costurile de producție se cifrează la peste 500 000 lei.

nu un

Depășirea planului la-beneficii într-un procent de 10,6 la sută, se cifrează la suma de peste 750 mii lei, din care economiile de materiale și combustibil reprezintă 355 mii lei. In sprijinul afirmațiilor despre activitatea deosebită din cadrul autobazei, secretarul comitetului de partid a subliniat aportul deosebit al celor mai destoinici oameni ai muncii. I-am amintit aici pe mecanicii Ștefan Mirean, Nicolae Blendea, Octavian Farcaș, Faic

Ibrahim, Ion Szemehyi, Florin Ilieș, Rusu Fle- țan, îndrumați de rne- canieul șef de echipă Constantin Boștină și maistrul Ion Bondrea. Și, pentru că este totuși o autobază, în care 99 la sută din activitate este reprezentată de transportul propriu-zis, ne-au fost evidehțiați — mai ales — șoferii, Marin Florea, Iacob Groșan, Francisc Bdyte, Constantin Izvorau, Ion Almăjân, Horea Ianeu Avram, Coste! Răduca- nu, Dumitru Coldea și mulți alții. .Pentru anul acesta, colectivul Autobazei I.T.A. Petroșani, anali- zînd cu . obiectivitate, profunzime și simț comunist rezervele interne de care dispune, s-a angajat să obțină realizări superioare - sarcinilor stabilite. Rezultatele de pînă acum sînt o garanție că își va respecta cuvîntul dat. Asigurarea ritmică cu mijloace de transport a tuturor solicitanțiJor — iată care este deviza sub care își desfășoară munca de zi cu zi, cest harnic colectiv.

iar pe zona magistralei se desfășoară ample lucrări pentru .refacerea izolației deteriorate alocuri.în Petroșani, însă, numeroase locuri de rețelele de legătură între magistrala termoficării și punctele termice, precum și între punctele termice și consumatori, conductele nu sînt late. Unele canale rețelelor termice’ .____ _sînt încă acoperite complet la punctele termice nr. 3, 4, 11, 11 A și 15.La punctele termice puse în funcțiune mai recent continuă să lipsească aparatura de măsură și control, prin care în mod normal trebuie să fie evidențiate și cunoscute permanent consumul de agent ^termic, gradul de încălzire plecare și sosire din țeaua spre Multe din căminele pe rețelele termice sînt pregătite pentru asigura intervenția, pildă la P.T. 11,

pe
în
pe

izo- ale nu

la re- consumatori.de nu a De unele cămine sînt surpate, pline cu nămol și tot felul de gunoaie care îngreunează accesul .■' spre ’robinetele „de tervenție" în caz ele varii.în aprovizionarea materiale de izolație constată necorelări. Petroșani, pentru tructorii din cadrul Grupului de șantiere al T.C.F a sosit un vagon încărcat )- cu vată minerală. Dar n-a sosit încă „învelișul" necesar, cartonul gudronat, fără de care vata

necesar in- a-cu 
se în cons-

a-

oemăm
• CONSTRUCTORII șantierului 2 Vulcan al Grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. au finalizat lucrările la un important o- biectiv de care depinde îmbunătățirea aprovizionării cu apă a orașului. ■ Este vorba despre rezer- 

I voarele de Ungă zona de 
I agrement, care au fost 
I umplute cu apă și se a-

flă în probele premergătoare punerii în funcțiune. Prin darea în folosință a acestei noi surse se va a- sigura debitul de apă cesar apartamentelor ansamblurile 320 și de apartamente. ■
• ÎN CARTIERUL

troșani-Nord, începind de 
astăzi au fost date în. fo
losință cele 20 de aparta
mente din primul tronson 
al blocului' 59 B. în . cu- 
rînd vor fi date în folosin
ță și apartamentele celor-

nedin220
Pe-

lalte două tronsoane ale _ țț DIN COMERȚUL CU 
blocului.• ASTAZI, sindicatelor din are loc vernisajul expozi-

PRODUSE INDUSTRIALE, 
la clubul La magazinul auto-moto a- Lupeni re ,oc reorganizarea raioa

nelor. Spațiul de desfacereției de sculptură in. lemn a, lărgit în mod con- a talentatului creator Traian Popa, din localitate. Sculptorul amator-este cunoscut publicului printr-o realizare intrată în patrimoniul orașului. Ne referim la sculptura „Cap de miner", realizată în stîn- că, în apropierea minei Lupeni.

siderabiL Vor fi < 
într-o vitrină interioară 
special amenajată, auto
turisme de producție ro

mânească. ;• PE ARTERA comercială a orașului Petroșani, numeroase unități pentru produse industriale ne în- tîmpină cu anunțul „închis pentru mutare". Mutarea are loc la viitorul

magazin universal unde se depun eforturi stăruitoare pentru organizarea judicioasă a noilor gestiuni, astfel incit cumpărătorii să beneficieze de 
expuse, un flux optim. Se are în vedere, totodată, grăbirea dării în folosință a acestei moderne unități comerciale.

Rubrică realizata de 
Ion MUSTAȚA

bat. fără de care minerală nu poate fi utilizată. APentru eforturile depuse de constructori în vederea asigurării căldurii în apartamente nu putem avea decît cuvinte de laudă. Dar o problemă la ordinea zilei, acum cînd frigul se face din ce în ce mai mrilt simțit, o constituie intensificarea ritmului de lucru la izo. lății. De la sursă, din Paroșeni, se asigură livrarea agentului termic la parametrii și în cantitatea prevăzută în ’ proiect. Trebuie să se face* . totul pentru a fi evitate pierderile ’ neraționale de căldură pînă Ia consumatori, adică risipă de căldura.
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Brigada fruntașă nu se dezminte |
hidra ul i- 1 

uiromecanici, ? 
i specialități 1

. . I icronizeazo, se supra- j 
constituind acel nu- ;

Din luna septernbrie, din 
data de 13, în panoul zero 
al stratului 3, blocul ili/A, 
al minei Lupeni a fast des
chis un nou frontal de ma
re capacitate. La sfîrșitul 
lunii, producția de cărbune 
extrasă suplimentar s-a ci
frat la 1227, de. tone, reali

I 
)
V
V
) frot la 1227, de. tone, reali-

> zare ce a avut la bază o 
' productivitate de 13,76 ta- 
ne/post, cu 2 tone - peste 
prevederi. în luna octom
brie, a luat drumul spre 
ziuă o producție supli
mentară de aproape 
de tone, abatajul ațingînd 
o viteză de avansate de 
42 ml, iar productivitatea 
muncii cifra 14,75 to- 
ne/post, cu aproape 3 to- 
ne/post peste prevederi. Ci
fre cu o caracteristică spe
cifică - sînt realizări de 

■ mine
rii unei formații de vîrf - 
brigada fruntașă a minei 
Lupeni - cea condusă de 
minerul Matyus Laszlo din 
sectorul HI

Titlul de brigadă frunta
șă a fost cucerit prin re
alizările obținute în primul 
semestru al anului, prin ce
le peste 14 000 tone de 
cărbune extrase peste plan, 
prin productivități apro
piate tot de 14 tone pe 
post. Cu acești indicatori, 
brigada a terminat exploa. 
tarea feliei a treia din stra
tul 3 și, totodată, a treia 
reciclare a complexului me
canizat de susținere de fa
bricație românească SMA-2 

'aflat în dotarea formației 
din anul 1979. Odată cu 
deschiderea panoului zero, 
utilajul a început a patra

*

i
i
I

vîrf, iar autorii lor - 
rii unei . formații rle

<
i
j

Î
I
I
I 
jI
)
Î

recircuitare, tot fără repa
rații capitale. Este un suc
ces care dincolo de indi
catorii de vîrf atinși în a- 
bataj, denotă profesiona- 
litatea oamenilor brigăzii, 
virtuțile lor de mineri-tffh- 
nicleni, : tș ■■ J : :

Relevînd performanțele 
brigăzii, evident se impune 
releva'ea oamenilor, a stră- 
daniilor Ipr pentru a se 
menține într-un nucleu 
mogen și competent 
măsura cerințelor 

2000' avansate.

o- 
pe 

tehnicii 
La conducerea

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

BĂRBAȚI CARE 
ONOREAZĂ TITLUL 

DE MINER
lliliiiiiiiii/nrrmiiHiiînrii
sectorului ni se vorbește 
despre meritele șefilor de 
schimb Constantin și Titu 
Lemnaru, David Ruță și 
Teodor Puf care reușesc 
să asigure ca schimburile 
lor să execute corect și-n 
timp toate operațiile ci
clului tehnologic, să întreți
nă astfel mașinile, utilaje
le incit să se prevină orice 
stagnări. Or fi ei buni 
mineri, la fel ca ortacii din 

. schimb, dar în funcționarea 
perfectă a complexului, a 
transportoarelor, un cuvînt 
greu de spus au însă și 
combainierii Gheorghe Co. 
man,. Ilie Stan, loan Staff 
nic, hidraulicianul Dumi
tru Armeanu, electricienii 
Moise Gaspar, Armioni Su

ciu, Ion Eftimoiu, Octavian 
Costache. Deci, fie că e 

. vorba de mineri, I''
eleni sau electromecanici, 
de oameni cu 
și atribuții diferite, cînd 
e vorba de funcționarea 
utilajelor complexe, toate 
specialitățile și atribuțiile 
se sincronizează, — 
pun, __ _ .
cleu de mineri-tehnicieni ț 
capabili să întrețină și să . 
asigure o utilizare eficientă 1

........... ! 
calificare și le-au deprins i 
de ia șeful rle hrîonrlă A. *

zestrei tehnice a abatajului, 
in brigadă sînt reguli 

pe care oamenii le-au în
vățat la cursurile de poli- 1

'de la șeful de brigadă. A. 
șa cum au înțeles că in 
brigadă nu pot exista ab. 
sențe nemotivate și dezor
dine, toț așa au înțeles că 

; la început de schimb tre- ț 
buie să verifice uleiul în 
combină, să schimbe fur
tunurile deteriorate ale
sistemului hidraulic, șuru
burile sau paletele rupte ale 
transportoarelor, că secți
ile trebuie să aibă o anu- 
mită verticalitate și 
altele.

— Sînt reguli fără de ca
re nu se poate, fără de ca
re înseamnă că nu faci 
meserie, ne spunea briga
dierul. Cum de reușim ?! 
Simplu : muncind corect, 
învățînd cd sîrg, cu ambiția 
să ținem pasul cu viața, cu 
mineritul modern, cu sar
cinile ce le pune azi pro
ducția de cărbune.

...O precizare simplă, 
competentă, minerească. . |

loan DUBEK

Preparația Corcești. Locul unde cărbunele de la întreprinderile miniere Vulcan, Paroșeni și Ani- noasa se adună pentru a fi „spălat" și apoi să ia calea marilor combinate siderurgice, a marilor termocentrale. „Aici, la preparație, ne mărturisea Mircea Hroștea, șeful ă- telierului de transport, după ce cărbunele își face „toaleta", noi îl transportăm la locul de plecare pe magistralele- de > oțel din țară. în medie, pe zi, transportăm 300 vagoane cu cărbune și 200—250 de vagoane eu diferite materiale pentru

rodul perseverențeidepozitele I.C.M.M., PECO,depozitele celor tăți miniere", muncă nu șagă, plică pricepere, sabilitate, exemplul înaintat al comuniștilor, al celor care au conștiință muncitorească ridicată, așa cum sînt loan Roco- ceanu, Constantin Pasăre, Viorel Vesa, Nicolae Bortes, Petru Varga, Lucian Băltățeanu, Constantin Apostoiu, loan Cîm- pean și mulți alții. Ei fac parte din rîndurile celor pe care se poate Conta la orice oră, ziua și noaptea, 24 de ore din 24. Cuvîntul lor este as-

trei uni-Muncă, care im- respon-
.>culta t pentru că a-o , a , perire în fapte demne de. muncă — reducerea timpului de staționare și ' a- jungerea mărfurilor cît l mai repede la destinatar.Am aflat multe cuvinte de laudă despre Mircea Hroștea, un om cu 6 conștiință exemplară, despre oamenii săi a căror deviză este — mai repede, 

mai bine —, despre a- cest colectiv care a cîști-. gat locul I în întrecerea socialistă desfășurată în primul semestru la nivel de I.P.C.V.J.
Constantin LUCIU, 

corespondent

multe

V
V 
I
I

I

Strălucirea cuarțului de Șiglău 
dată de oamenieste

Colectivul secției de pre
parare a cuarțului din U- 
ricani prezintă — în cel ■ 
de-al doilea an al activi
tății, — cifrele vredniciei 
și "semnele unui - otițont 
proniițător.. Rezultatele sînt 
ușor de prezentat: numai 
în acest an s-au expediat 
70 tone materie , primă 
pentru sticlă optică, 400 
tone pentru cristal și 780 
tone pentru emailuri 
glazuri. Totodată, 
tampon pregătit 
iarnă (între decembrie și 
aprilie nu se _ poate face 
exploatarea în carieră) se 
cifrează acum la 6000 tone 
și" va ajunge la peste 7000 
tone^ în cel mult o tună- 
Dar dincolo de realizările 
amintite -la această unita-

îi
stocul 

pentru

Preparația de 
Uricanl. Aspect de 
că de la sortarea 
țului calcinat pe 
furi de calitate.

cuarț 
mun- 
cuar-

asemenea

ATITUDINI

GREȘ EA L A ?!

Foto : St. NEMECSEK

„Meseria e brațara de aur“, spune o vorbă- din bătrîni ; meșterii price- puți au căutare peste tot, d intr-un motiv Mircea Pătrașcu. lăcătuș la o întreprindere bucureșteană de reclame comerciale, fusese solicitat să-și dea

te sînt semnificative stră
daniile pentru o continuă 
perfecționare și dezvoltare. 
Relevăm aceasta -prin in
termediul ing. Victor Pă- 
trășcoiu de la comparti
mentul investiții:— în colaborare cu Șan- ■ 
Herul nr. 4 Lupeni al 
I.C.M.M., lucrăm la modi
ficarea liniei tehnologice.

Dar cea . mai im
portantă lucrare . <• cons
trucția unui nou decantor. 
Cel de acum este , 
pentru recuperarea 
șlăm. Se pierdea o 
cantitate de făină de sili
ciu: Aceasta se va ' face 
ți. .de acum urmîrid a se re- ' 
eupcra în filtru presă făi
nă de siliciu. Vom putea 
astfel recupera aproxima
tiv 40 tone de. făină de si
liciu lunar, ceea ce repre

zintă un ciștig de peste 
100 000 lei.

. Aflăm că se acționează 
și pentru ușurarea muncii 
Oamenilor, ing. loan Sîr- 
bu, asigurîndu-ne că este 
una din direcțiile în care 
se perseverează cu maxi
mă responsabilitate. S-au 
primit două motostivuitoa- 
re, un încărcător și două 
autobasculante de 16 tone. 
Totodată, pentru deplasa
rea vagoneților cu "mine
reu prin incintă s-a ,făcut 
Un transbordor. Toate a-

■ Ceste dotări ușurează mult A munca oamenilor, făcînd 
totodată ca productivita
tea să crească considerabil.

Pentru anul ce vine" și 
în carieră se prevăd mu
tații deosebite. Astfel, o 

investiție de o mare 
importanță, electrificarea

carierei, are asigurată de 
pe acum suma de 5 milioa

ne lei.
Despre succesele obți

nute în doar doi ani de 
activitate vorbește și fap
tul că numai în acest an 
la vechii beneficiari s-au 
adăugat alții noi (la Tur

da se expediază făină 
de siliciu pentru industria 
electrotehnică, la Tg. Jiu 
-— pentru cristal, la Doro- 
hbi i— pentru sticlă și fa
ianță) care .confirmă inte
resul manifestat față de 

‘; secția de prepărare. a cuar
țului din tlricțini.

„Aflîndu-ne în ăvangar-* 
în decanțorul nou, în cel da noului, ne spunea tova

rășul llie Frunză, secreta
rul Organizației de partid 
—- important e să... nu -ne 
grăbim încet ! Ni s-a în
credințat o piisiune — 0
VOm duce la capăt : cu
sentimentul necesar al îm
plinirii, al datoriei pe care 
și-o fac majoritatea dame— . 
nilor noștri. Cu elanul șt 
dăruirea unor oameni ca 
operatorii-preparatdri Cor.-, 
nea Vasilică, Veronica Du
mitru, Veronica 
Valeria Rădulea, 
Minea, mecanicii Nicolae 
Petrescu, Dumitru Mesa- 
roș, Petru Czeger, minerii 
Mihaly Duca, Dtonisie Ia- 
noși și Marton Panți, mais
trul loan Maftei și ing. 
Dragomir Bogdan — ș.eful 

_de carieră, ne definim 
demnitatea de oameni stă- 
pîni pe meserie, aflăți în 
permanentă întrecere cu 
propriile noastre aspirații 
de a fi tot mai utili eco
nomiei naționale".

folosit 
în 

mare

Iștvan,
Elena

concursul la finalizarea lucrărilor noului supermagazin „Jiul" din Petroșani. Strălucirea caratelor meseriei nu poate fi întinată decît de abaterile de la normele eticii și echității socialiste, dar gestul, chiar necontrolat, de sfidare a legilor, pecetluiește dureros biografia unui om. Astfel, Mircea Pătrașcu, pro- fitînd de adăpostul întunericului și de somnul colegului său de cameră, cu care fusese găzduit la hotelul „Central" din Petroșani, s-a înfruptat dintr-un buzunar străin. M.P. n-a mai apucat să practice noua „meserie", în fața probelor și-a recunoscut vina. L^acum are o altă „brățară", care i-a „ruginit" prestigiul. Se știe, cinstea nu se poate cumpăra pe tot aurul din lume... (LV.)

< loan Al. TĂTAR
■ ■■■■■ Ot EV ■!

Nu vă lăsa|i pradă vorbelor mieroase„Stimată rugăm să elucidarea redacție, interveniți unor - vă în abateri grave ce se intimplă la u- nitatea de legume și fructe din comuna noastră, unde gestionara Elena Lorincz nu numai că lipsește de ia orele de program, dar vinde și mărfurile cu suprapreț...". Spicuiri din sesizarea adresată redacției, de Gh. Chirițoiu, P. O- liver, A. Rădoi, A. Lupșa, Gh. Pantelimon, Gh. Bur- lec, 1. Hoțea, I. Bota, P. Pantelimon și I. Heru din Iscroni, comuna Aninoasa.Cu scrisoarea la noi, ne îndreptăm în calitate de cumpărători spre unitatea G.L.F. nr. 35 Iscroni. Aici solicităm vînzătoarei Elena Lărincz (fără ecuson} 3 kg de cartofi. Ne aruncă plasa pe cîn tar, ne spune scurt — 6 lei. Sîntem -nemulțumiți de modul cum se face cîntărirea. Solicităm să ni se mai cîntă- rească o cu cartofi. După ce cîntărește dată plasa
. -• maio dată plasa,

' vînzătoarea ne spune supărată „cit lipsește — 100 gr., un cartof. Ce asta-i mare lucru ?” Așa stind lucrurile, ne legitimăm. Și, desigur, facem de rigoare. Ce
Intr-adevăr La35 Iscroni s-au primit căr-

verificările constatăm ? unitatea nr.
Limbajul gnomic se do- parte de Clemență, vedește plastic cînd se referă la indivizii puși pe căpătuială pe căi necinstite ; „t . . _ .„spune-mi cu cine te a- duni, ca să-ți spun cine ești" ; „a tunat și a fulgerat" etc. învățăturile mo-

DIN CULISELE NECINSTEItofi, calitatea I cu 2 lei kg și cartofi furajeri cu ■ 1,40 lei kg. Vînzătoarea E.L. i-a depozitat în aceeași magazie și l-a vîndut pe toți la prețul de 2 lei kg, diferența... întrebată, de ce asemenea practici, vînzătoarea Elena Lorincz, se scuză, afirmînd : „Am greșit". .Greșeală ? O asemenea „greșeală" se numește înșelăciune. Aceasta fiind situația, se cuvin și măsuri corespunzătoare, dar în lumina și exigențele legii.
Cornel BUZESCU

bani, dispărînd în noapte. Dar noaptea nu poate fi adăpost ăl fărădelegii. Tîl- deci , harii, recunoscuți imediat tușea și junghiul"; problema că Nicelae Lu-■ ' ~ nu știa.a... în- tr-o zi au participat împreună la o ceremonie funerară. Cu prilejul pomenirii răposatului, și-au dat seama că fratele acestuia, Arpad Csiriclo poate fi lesne jefuit, e bătrîn, Jluțin trup, se pare că are meteahna paharului plus. Au revenit după timp să-l, Bătrînul băutură, ca pe niște teni, în trei durerea

Era cunoscut precum „calul breaz" al peisajului nostru social, nu se puneaciu, cumnatul său, i.< cu cine se înhăitează.

rate, edificate în secole de întimplări, ne pun în gardă. Și totuși, uneori, cei care ignoră zestrea morală a poporului nostru, cad victime unor astfel de indivizi capabili de o-— m,a' îndulcește, dacă rice fărădelege pentru a-și atinge scopul, premeditat riscuri pentru viața lor.Gheorghe Suba, trila, se află în nent conflict cu legea, deși de nenumărate ori a avut

acceptîndgravedin Pe- perma-

laȘi în uncompătimească, i-a onorat cu prie- se mai Cîndadaugi și alcoolul.au considerat că bătrînul „amorțește", Gheorghe Suba și Nicolae Luciu l-au amenințat cu Un Cuțit, l-au «maltratat, cu scopul de a-i stoarce tot ce avea mai de preț în casă. I-au furat pick-upul, niște pături.

după semnalmente, dar și după isprăvile celui mai cu „experiență", au - fost prinși în aceeași noapte. De acum dau seamă pentru abominabilei^, lor • isprăvi'.Bineînțeles, vinovății își vor primi pedeapsa meritată. ba chiar Gheorghe Suba va avea parte de un „spor de vechime" în branșa furtului și tîlhăriei. Dar, oameni buni, pînă la lege, care vă protejează, feriți-vă singuri de astfel de indivizi ! Nu vă lăsați pradă vorbelor mieroasă, compătimirii, lupilor haine de mielușei, credeți în iubirea lor peste noapte ? ȘiIes
dv.lor

în Chiar 
de mai ă- nu faceți din locuință un vad al viitoarelor matrapazlîcuri.

Ion VULPE
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fă de prietei 
i noastră 
fui ministru 
*11** li Fia ha

nie\

ai Keput 
Andreas

HIGH Ci&ri&j
Papandreu

Convor bin oficiale
(U<mare din pag. I)miază, la Palatul Consiliului de Stat, cu primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu;Cu acest prilej „ șeful sta-

La întreprinderea dPrimul ministru al Republicii Elene, Andreas Papăndreu, a vizitat, miercuri, întreprinderea de avioane din București.în finalul vizitei, a a- vut loc o demonstrație de
La Muzeul dePrimul ministru al Republicii Elen!, împreună cu celelalte persoane ca- re-1 însoțesc în vizita

tulul român și premierul grec au reluat examinarea unor probleme importante ale dezvoltării colaborării româno-elene, atît pe plan bilateral, cît și pe a- 
! avioane Bucureștizbor cu. cîteva din avioanele prezentate. ,Premierul elen a felicitat călduros pe piloții care au efectuat demonstrația de zbor, pe toți cei Ce au contribuit la realizarea hcestor avioane.
istorie al R.S.R.în țara noastră, a vizitat, în aceeași zi, Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.

rena mondială,- și au continuat schimbul de păreri cu privire la aspecte esențiale ale vieții politice internaționale.
Depunerea unei 

coroane de floriMiercuri dimineața, primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
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Știri din țările socialisteMOSCOVA 3 (Agerpres). Peste 250 de roboți și testere automate funcționează în uzinele și fabricile din Riga; scrie ziarul „Izvestia*. Uniunea de producție „Alfa* din capitala R.S.S. Letone a anunțat că la procesele tehnologice realizate cu ajutorul roboților productivitatea

’muncii a crescut de 10—15 ori. La Uzina constructoare de mașini eleetrice din Riga, prin „mîinile mecanice* ale roboților industriali trec anual peste două milioane și jumătate piese pentru electromotoare.La Riga se constituie în prezent un centru de
SPORT J SPORT ■’SPORT 
„U“ CRAIOVA, DIN NOU IN TURUL III 

AL CUPELOR EUROPENECRAIOVA 3 (Agerpres). Peste 30 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „Central* din Craiova meciul retur dintre echipă locală, Universitatea, și formația irlandeză Shamrock Rovers, contînd pentru turul II al „Cupei UEFA* la fotbal.
La capătul unei partide

în care s-au dovedit superiori în toate compartimentele de joc, fotbaliștii de la Universitatea Craiova au obținut victoria cu 3—o (1—0), calificîndu-se în optimile de finală ale competiției, după ce aUcîștigat dubla întîlnire cu scorul general de 5—0.

tehnică a roboților sub e- gida Institutului de fizică al Academiei de științe a R.S.S, Letone.
HAVANA 3 (Agerpres). Nava cubaneză „24 februarie" este primul petrolier de tonaj mediu care a fosț supus unor reparații capitale Ia șantierul naval din Havana. Pî- nă acum, vasele de acest tonaj erau trimise în străinătate pentru reparații capitale. La bordul petrolierului se află sisteme de încărcare și descărcare a produselor petroliere, com- presoare, electrogenera- toare ■Care au fost verificate și reparate pentru prima dată în țară. De acum încolo, declară specialiștii cubanezi, petrolierele cubaneze se vor repara la șantierele navale naționale.

Preien|e 
româneștiBAGDAD 3 (Agerpres). Taha Yassin Ramadhan* prim viceprim-ministru al guvernului irakian, l-a primit pe Nicolae Constantin, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care se află în vizită la Bagdad. Ministrul român al comerțului exterior a avut, de asemenea, convorbiri cu Hassan Aii, ministrul irakian al comerțului, cu titulari de la ministerele irigațiilor, transportului și telecomunicațiilor. industriei și mineralelor...în cadrul acestor întrevederi a fost analizat stadiul actual al raporturilor economice bilaterale, aprc- ciindu-se pozitiv evoluția lor ascendentă, subliniin- du-se rolul determinant pe care înțelegerile realizate și hotărîrile adoptate de președinții Nicolae Ceaușescu și Saddam sein îl au In imprimarea acestui curs. Au fost examinate și convenite o serie de măsuri concrete menite să contribuie la amplificarea schimburilor comerciale, a colaborării economice româno-ira- kiene, în interesul ambelor popoare.Cu prilejul prezenței sale în capitala irakiană, tovarășul Nicolae Constantin s-a întîlnit și a purtat convorbiri privind dezvoltarea relațiilor bilaterale cu miniștrii- comerțului din R.S.F. Iugoslavia, R.P. Chineză, Cuba, Austria și cu ministrul agriculturii și alimentației din R.P. Ungară.

★BANGKOK 3 (Agerpres). în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea Zilei Națiunilor Unite, în capitala Thailandei, Bangkok, a fost organizată o expoziție la care țara noastră a participat cu un stand cuprinzînd cărți și albume, artizanat, discuri, fotografii și mărci poștale. De a- semenea, a fost proiectat un film documentar românesc. •Expoziția, deschisă de ministrul de externe, Sid- dhi Saveisila, a fost vizitată de primul ministru Prem Tinsulanonda, de alte persoane oficiale și de un numeros public.

FILME• PETROȘANI - 7 No- i iembrie: Soarele alb ai ; pustiului ; Unirea : Wa-: terloo,I-II.î LONEA: Trei oameni3 periculoși.: VULCAN : Tess, I-II.; LUPENI — Cultural :: întoarce-te și mai pri- î veste o dată.J URICANI: Bărbații.
ș 10,15 Muzică populară.i în jurul orei 10,30 —i Transmisiune directă :
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Mica publicitateÎNGRIJESC copil la domiciliu. Informații Petroșani str. Independenței, ’28/7. (1352)PIERDUT certificat de absolvire a cursului de calificare gradul I, seria F, nr. 226416, eliberat în a- nul 1977 de I M. Dîlja. îl declar nul. (1348)PIERDUT legitimații de bibliotecă (periodice) nr. Institutul de mine Petro-397 și 1340, eliberate de șani. Le declarăm nule.Institutul de mine Petro- (1353)' șani. Le declarăm nule. '1349)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 1458, eliberată de Institutul de mine Petroșani.

O declar nulă. (1350)PIERDUT legitimații de bibliotecă (periodice) pe numele Soporan Aurel și Șcrban Ion, eliberate.. de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (1351)PIERDUT legitimații de bibliotecă (periodice) 990 și 982, eliberate nr. de
PIERDUT legitimații de bibliotecă (periodice) nr. 3522 și 3830, eliberate de Institutul de mine Petroșani. .Le declarăm nule. (1354)

ANUNȚURI DE FAMILIES-au împlinit 7 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna cel care a fost un bun soț, tată si bunic ȘEREȘ IOSIF ‘îi vom păstra o veșnică amintire. (1338)
Se împlinește un an de cînd a încetat din viață cel care a fost bun fiu, tată, soț și frateDEAC IOSIFO lacrimă pentru sufletul lui nobil. (1345)

Cursa Înarmărilor și securitatea internaționalăre, bombe șl alte arme cu destinație strategică;‘ • 38 000 de arme nuclea
re tactice, focoase, grenade, obuze și mine nucleare, cu destinație operativă și

Cursa înarmărilor generează insecuritate. Cu cît 
armele aflate în dotarea 
forțelor proprii sînt mai perfecționate, cu atît gradul de insecuritate se accen- ________ ______ __________
tuează. Este consecința lo-__ teîctică• 100 000 de tancuri ;• 40 000 avioane ;• 10 000 nave și o mareglcă a cursei înarmărilor — orice armă nouă generează antidotul său, ceea ce împinge la descoperirea unei noi arme — și așa mai departe, într-un cerc vicios care sporește gradul de insecuritate. De-a lungul istoriei lumea nu a fost nlcicînd atit de împovărată de cheltuieli militare. Dar, în același timp, ea nu a fost, niciodată mai amenințată de un asemenea spectru al nimicirii și nu a dispus de un astfel de potențial de distrugere.Cheltuielile militare în continuă creștere au ajuns, în prezent, la 600—650 miliarde dolari pe an, adică la mai bine de 1,6 miliar- destinații; de pe zL Forțele armate la scară mondială au, la ora actuală s• efective de aproximativ 25 milioane militari în serviciu activ;• 60 000 focoase nucleare în dotare j• 16 000 rachete nuclea-

supra situației politice și totală a tuturor, inclusiv a sociale. Ministerele apără- agresorului.ril din numeroase țări au devenit, ținînd seama de forțele și resursele puse la dispoziția lor, centre extrem de importante ale puterii militare și politice, care exercităo mare
Comentariu

pra . politicii guvernelor, a deciziilor care trebuie și luate, îh special cînd este vorba de politica externăcantitate de „tehnică militară eterică.
Cele îSUi mari forțe activități militare sînt concentrate în Europa și în și de probleme intemațio- Mediteraaa ;• 10 milioane militari în serviciul activ ;• 20 000 de arme nucleare de diverse tipuri și

IKTiȚEXI!
Predind sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA.SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

contribuiai la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Fără a mai menționa consecințele economice și sociale ale actualei curse a înarmărilor și alte implicații negative ale acestei competiții a absurdului, sînt de pus in lumină in- compatibilitățile ei cu ten- influență asu- dințele și cerințele dezvoltării contemporane. Cursa înarmărilor este incompatibilă cu obiectivele destinderii șî cooperării internaționale, ale instaurării unui climat de încredere în raporturile dintre state, cu țelurile și principiile de drept internațional, îndeosebi cele ce privesc respectarea independenței și suveranității internaționale, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, neamestecului în treburile interne și reglementarea conflictelor pe cale pașnică, cu dreptul popoarelor de a-și alege singure sistemul de dezvoltare economică și socială, cu lupta de eliberare a popoarelor împotriva dominației străine, cu instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.

nale. ..Alinele au constituit din- totdeauna mijlocul material, instrumentul politicii de forță, de agresiune. A- cum, acționînd ca un bumerang, ele se transformă în instrumentele unei politici sinucigașe. Pentru că, dincolo de orice teorii și doctrine militare înfrumusețate, războiul nuclear, indiferent cine îl va de-
• 50 000 ! de tancuri;• 15 000 avioane de luptă): '• 3 500 nave militare.Tot aici staționează e-fective străine ale căror ____________ _____ „ ...prezență și activități exer-‘clanța și împotriva cui, se cită o influență directă a- va solda cu 7"distrugerea

RȘOACȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani si», N Bâlcescu - 2, telefoane 4 14 62 (secietarratj, 4 16 63, 4 24 64 (secții). TfPARUt : Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu - 2.


