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ȚÂRII, CÎT MAI MULT ‘ CĂRBUNE!

Conducătorii întreprinderilor miniere 
răspund întrebărilor :

1. Ce măsuri ați întreprins pentru realizarea planului lunii au
gust și trimestrului III ?

2. Care sint perspectivele recuperării restanțelor?
Azi, ing. ION DIACONU, directorul minei Livezeni :

Ancheta noastră

2000 tone de cărbune extrase 
suplimentar într-o singură zi

Minerii Văii Jiului vin în întîmpinarea marii 
sărbători de la 23 August cu noi și însemnate suc
cese pe frontul cărbunelui. Marți, 9 august, colec
tivele de oameni ai muncii de la patru întreprinderi 
miniere au raportat depășirea sarcinilor de plan ale 
zilei, extrăgînd suplimentar peste 2000 tone de căr
bune. Minerii și mecanizatorii din cariera Cîmpu 
lui Neag se înscriu și în această zi cu cel mai mare 
plus — 1154 tone, cumulînd astfel de la începutul 
lunii peste 3400 tone de cărbune cocsificabil. Colec
tivul de mineri de la cea mai mare întreprindere 
producătoare de cărbune pentru cocs, I.M. Lupeni, 
și-a depășit sarcinile de plan ale zilei cu 437 tone 
de cărbune. Cele mai însemnate depășiri la această 
mină le-a obținut brigăzile din abatajele mecanizate 
ale sectoarelor III și IV. Trebuie menționate efor
turile depuse în aceste zile și de minerii de la Pa- 
roșeni și Petrila, pentru a încheia și această lună 
cu plusuri la producția fizică de cărbune.

Problema nr. 7 — efectivele
— De ce ?
— Nu am lucrat cu 

două abataje mari la ca
pacitate timp de cîteva 
zile. Vor intra în normal 
de joi, 11 august. Aceasta 
a fost la sectorul I. La

Directorul anga|eaz& întregul colectiv 
CUViNTUL DAT TREBUIE RESPECTAT!

Planul, realizat exemplar!

zat, dar va trebui să 
montăm combina și 
transportorul. Pînă în 22 
august, va intra și acest 
abataj în funcțiune. A- 
cestea sînt măsurile teh
nice întreprinse pentru a 

atinge pro
ducția pe ca
re ne-am pro
pus-o — 1600 
tone.

— Sint singurele mă
suri ?

— Am mai luat și alte 
măsuri care au fost dic
tate de neajunsurile cu 
care ne-am confruntat în 
perioadele anterioare, ne
ajunsuri de care nu-i alt
cineva vinovat decît co-

Dorin GHEȚA

Noi armături
De ctîeva zile, la atelie

rul pentru armături TII de 
la Paroșeni din cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
a început fabricarea profi- 
lelor de mină de tip GM-10 
și GMV-10. Acestea vor fi 
folosite în întreprinderile 
miniere, la susținerea Iu

tii fabricație•
crăcilor de deschideri și 
pregătiri. Asimilarea în fa
bricație a acestor profile 
va contribui Ia mărirea vi
tezei de execuție 'a lucrări
lor miniere de deschideri 
și pregătire și, totodată, 
va ușura efortul fizic al 
minerilor.

însemnate 
depășiri 
de plan

După cum ne relata Ilie 
Frunză, secretarul organi
zației de partid de la sec
ția do cuarț Uricani, co
lectivul de oameni ai 
muncii raportează în cins
tea sărbătorii de la 23 
August însemnate depășiri 
ale planului. După ce a 
încheiat primul semestru 
cu succese, planul lunii 
iulie a fost depășit cu 14 
la sută, iar în primele zile 
ale lunii august au intrat) 
în magazie deja 85 de tone 
cuart. Un aport deosebit 
la aceste realizări au a- 
vut muncitoarele din echi
pele conduse de Elena Gri- 
gore, Veronica Dumitru, 
Valeria Rădulea, Elisabe- 
ta Dorosingher, Laura Dan, 
bine coordonate de maiș
trii Gheorghe Socolescu, 
Vasile Surugiu și Pavel 
Andrioni.

1. înainte de a vă pre
zenta măsurile pe care 
le-am întreprins, vreau 
să precizăm care este 
situația de la care pornim. 
Problema nr. 1 la între
prinderea noastră sint e- 
fectivele. La 
nivelul mi
nei minusul 
este de 275 
de oameni, 
iar în cărbu
ne prestăm cu 140 pos
turi mai puțin. în aceste 
condiții ne-am angajat 
să realizăm o medie zil
nică de 1600 tone de căr
bune, ceea ce nu înseam
nă nivelul de plan mediu 
zilnic.

— Fină acum nu ați 
atins nivelul pe care vi 
l-ați propns.

— Am ajuns la 1023 
tone de cărbune pe zi.

sectorul 111, de luni, am 
terminat de exploatat un 
panou și îl dezechipăm 
cu membrii brigăzii. Ter
menul de finalizare este 
16 august, dată de cînd 
vom plasa formația în- 
tr-un abataj mecanizat, 
vcm mări plasarea, pen
tru că abatajul este deja 
în funcțiune. Un alt aba
taj frontal îl avem echi
pat cu complex mecani

La mina Lupeni, bri
găzile conduse de mi
nerii Dumitru Tămîrș și 
Nicolae Bălan (în foto
grafie, brigadierii îm
preună cu ortacii Vasi
le Ganu și Manasie Cîm- 
pian) au o contribuție 
de seamă ia sporirea 
producției de cărbune 
cocsificabil.

Foto : Șt. NE.MECSEK

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
un comandament al timpului nostru socialist 

ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII FATĂ
DE REALIZAREA EXEMPLARĂ

A SARCINILOR ECONOMICE

Întîlnire 
de lucru

în ziua de 9 august co
mitetele de partid, sindi
cat, U.T.C. și conducerea 
minei Petrila au organizat 
o întîlnire de lucru cu 
brigadierii, maiștrii și șefii 
sectoarelor de producție.

Au fost scoase în evi
dență rezultatele bune ob
ținute în primele șapte 
luni și, în mod deosebit, 
s-a analizat și dezbătut, 
în spiritul sarcinilor stabi
lite de conducerea parti
dului și statului, măsurile 
ce trebuie luate pentru 
realizarea și recuperarea 
minusului înregistrat în 
prima parte a acestei luni 
la producția de cărbune, 
pentru a îneîmpina marea 
sărbătoare ie la 23 August 
cu rezultate de prestigiu.

în cadrul acțiunii a fost 
dezbătută cu brigadierii, 
cu organizatorii și condu
cătorii producției, preocu
parea conducerii colective, 
gîndirea și măsurile pre
conizate pentru trecerea 
la programul de lucru con
tinuu al minei. în cuvîn- 
tul lor șefi de brigadă, 
maiștri și șefi de sectoare, 
au insistat pe instruirea 
noilor încadrați în muncă, 
asigurarea personalului
muncitor pentru progra
mul continuu de lucru al 
minei, pe îmbunătățirea 
substanțială a fluxului de 
transport cu benzi și ra- 
clete, asigurarea minei cu 
piese de schimb de calita
te și alte probleme care 
rezolvate vor conduce ne
mijlocit la realizarea și 
depășirea în această lună 
și în semestrul II a planu
lui la producția de cărbu
ne. (T R.)
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(Continuare în pag. a 2-a)

Solidaritatea umană
a ieșit biruitoare

continuie brăz- 
în seara zilei 

„spectacolul"
a-l 

îl 
dispecerul 
de

Fulgere 
dau cerul 
de marți, 
naturii, departe de 
fascina, dimpotrivă, 
îngrijora pe 
de serviciu 
S.D.E.E. Petroșani, 
hai Krujelak. Telefonul a 
zbîrniit strident . la ora 
27,49 s-au debranșat cele 
trei linii electrice aeriene 
care alimentează mina 
Lonea. Fulgerele contur- 
naseră 22 de izolatori. A- 
duși de acasă, electricie
nii Ion și Nicolae Viman, 
Petru Dobre, Ștefan Szasz, 
Dumitru Tuță și Viorel 
Tănâsele s-au împărțit in 
echipe, plecind pe 
seu. Pe întuneric, 
ploaie, s-au urcat pe stîl- 
pii metalici, înlocuind 
zolatorii străpunși.

— Am 37 de ani 
minerit, mărturisește 
ginerul șef cu securitatea 
minie’ă de la mina Lo-

la 
bli

t'-a-
pe

i-

de 
in-

IN PAGINA A 3-A

dar 
în- 
în-

nea, Carol Bogye, 
niciodată nu ni s-a 
timplat să rămînă 
treaga mină pe întuneric. 
Tocmai intrase schimbul 
Ill. Exista pericolul a- 
cumulării de metan, deci 
nu numai producția, ci 
și viața oamenilor era in 
primejdie.

Au trecut 50 de minu
te, timp in care sub în
drumarea inginerului An
drei Samuel, șeful 
S.D.E.E., electricienii au 
branșat linia de 6 kilo- 
volți. care alimentează 
orașul. Astfel au fost pu
se in funcțiune instalați
ile puțului și trei stații 
de ventilatoare. Schim
bul doi a ieșit cu două ore 
mai tîrziu. In subteran,
procedind conform situa 
fiilor speciale, maiștrii

INDIVID -
COLECTIVITATE 

iMnaniaHeas"'

Organizațiile de partid, 
colectivele de muncă din 
orașul Petrila desfășoară 
o activitate susținută pen
tru valorificarea la nivel 
superior a întregului po
tențial material și uman 
al unităților economice în 
vederea înfăptuirii sarci
nilor ce le revin din im
portantele documente a- 
doptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. și se
siunea M.A.N.

în perioada trecută de 
la începutul anului prin 
I reocupările stăruitoare 
ale organizațiilor de partid 
și ale oamenilor muncii, 
unitățile economice din o- 
rașul nostru au obținut în 
unele domenii de activitate 
și la unii indicatori re
zultate bune. Colectivul 
I.M. Petrila și-a depășit 
sarcinile semestrului I la 
producția brută cu 19 139 
tone cărbune, iar mina Lo- 
nea a realizat în acest an 
o producție superioară cu 
62 000 tone cărbune și a 
îmbunătățit calitatea față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut cu 1,7 la sută. 
La ambele unități miniere 
s-au depășit substanțial 
sarcinile de plan la inves
tiții atit valoric cît și fi
zic, precum și la lucrările

de pregătiri, asigurindu-se 
pe această cale capacități 
de producție atît pentru 
acest an cît și pentru anii vi
itori. La nivel de oraș a- 
vem depășită producția 
globală cu 14 000 000 lei, 
la 1000 lei producție mar
fă s-au redus cheltuielile 
cu 32,3 lei, iar la benefi
cii ne înscriem cu un plus 
de 3 milioane lei. Planul 
la investițiile industriale 
s-a depășit cu 4,5 milioa
ne, iar la cele social-cul- 
l’trale cu 1,1 milioane ; s-a 
pus în probe tehnologice 
noua instalație de prepa
rare. în această perioadă 
organizațiile de partid, 
formațiile de lucru au ac
ționat mai bine penti u 
recuperarea și refolosirea 
de materiale, piese, sub- 
ansamble, obținîndu-se pe 
această cale economii în 
valoare de peste . 3,5 mi
lioane lei.

Dar, așa cum a rezultat 
din analiza adunării acti
vului de partid a orașului 
nostru, avem multiple re-

Gavrilă DAVID, 
prim-secretar al 

Comitetului orășenesc 
de partid Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

lon VULPE

(Continuare in pag. a 3-a)

La I.M Vu'can

Intransigența minerească 
și-a spus euvîntul

Primul semn că la nuna 
Vulcan oamenii s-au sătu
rat să-i tolereze pe absen- 
tomani aveam să-l găsim 
în biroul comitetului 
dicatulu: cînd l-am 
prins pe Ca
rol Crișan, va
gonetar la 
sectorul I, ca-

deea că la mina 
oamenii harnici, 
care-și iubesc

Vulcan 
minerii 

meseria, 
hit hotărîți să elimine din 

rîndul lor pe toți cei care 
trag chiulul profită

re umbla cu . fișa de lichi
dare. Lipsind nemotivat in 
23 iulie, și-a adus aminte 
de ortaci, abia în 5 au
gust. Prea tîrziu insă, pen
tru că i se desfăcuse (fi
resc) contractul de muncă.

Desfășurarea întregii ac
țiuni avea să confirme i-

de bunătatea ortacilor. 
Vom lua in ordine sectoa
rele, ai căror „absento- 
mani" au fost puși în dis
cuția colectivului.

Sectorul I — Liviu Po
pa, adjunctul șefului de 
sector, arată că minusurile 
înregistrate (în luna iulie —

1200 tone, de la 
anului un minus
15 000 tone) sint 
în primul rind, a 
plinei, a absențelor
tivate. Cele 200 de absen

țe care se 
dună lunar
„rnăsoa ră“ 
pierderi

începutul 
de peste 
urmarea, 

indjsci- 
n'nio-

ti
se 
în 
de

circa 400—500 tone, pier
deri care trag greu in ba
lanța nerealizărilor. Au 
fost chemați in fața instan
ței minerești Gheorgliiță

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 3_a)
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preicn|â activă
Din bogata paletă de 

acțiuni desfășurate în ul
timul timp de uteciștii 
minei Lupeni, spicuim.

Lunar, pe agenda co
mitetului U.T.C. este 
prevăzută cîte o acțiune 
vizînd descongestionarea 
căilor de acces din sub
teran. Astfel de activități 
au avut loc în multe 
luni ca de pildă în iunie 
și iulie, în 
urma cărora 
au fost colec- Din viața
tate din sub- nizațiilor VTC 
teranul minei 
Lupeni pes- —
te 10 tone de fier vechi 
și alte materiale. In a- 
ceste acțiuni s-a eviden
țiat în mod deosebit or
ganizația 13. A (secretar 
Constantin Lilă) din care 
fac parte tinerii Lavori- 
ca Samșudean, Atila Ve
res, Ion Dreptate și alții.

Tot organizația 13 A 
a luat, în luna iulie, ini
țiativa descongestionării 
și amenajării căilor de 
acces de la atelierul me
canic al minei. Acțiunile, 
desfășurate îndeosebi du
pă orele de program, au 
însumat peste 40 de ore 
de muncă patriotică. Ne- 
vrînd să rărnînă mai pre
jos, uteciștii din organi
zația 13 B (atelier meca
nic) au efectuat și ei, în 
aceeași perioadă, o acțiu
ne similară de muncă 
patriotică. Au fost cură
țate căile de acces spre

Problema nn 1 — efectivele
(Urmare din pag. 1)

lcctivul nostru. Faptul că 
am avut numeroase de
fecțiuni electromecanice 
demonstrează că am avut 
neajunsuri în organizarea 
lucrărilor de revizii și re
parații, lucrări a căror ca
litate nu s-a ridicat la ni
velul dorit. Am avut defi
ciențe, și aici am interve
nit foarte serios, în gos
podărirea efectivelor de 
care dispunem. Pe lingă 
faptul că ne lipsesc oa
meni, în cel puțin 100 de 
cazuri, am cuplat zilele 
de odihnă cu zilele de re
paus și în felul acesta am 
slăbit plasarea locurilor de 
muncă. Am mai avut de
ficiențe și în ceea ce pri
vește organizarea activită
ții la locurile de muncă 
direct productive. Nu cred 
și, de fapt, nici nu există 
loc de muncă unde o for
mație să nu aibă ce face 
timp de un schimb chiar

atelier și sortate 
rele electrice ce 
ză a fi reparate, 
uteciștii care au 
pat la acțiunile respecti
ve amintim pe Viorel 
Andrei (secretarul orga
nizației 13 B), Radu Rî- 
peanu. Ion Tatuași, Mar
cela Zarif și Ana Pop.

De pe agenda activită
ților comitetului U.T.C.

nu au lipsit, 
după cum e 
și firesc, ac
țiunile cul
tural-educati

ve.
acest gen, ți-

motoa- 
urmea- 
Dintre 

partici-

Ultima

iulie
acțiune de 
nută în ziua de 17 
la clubul sindicatelor 
din localitate, s-a desfă
șurat sub genericul „Cu
noașterea și respectarea 
legilor — obligație a fie
cărui cetățean". După au
dierea expunerii, 
te 150 de tineri 
în sala clubului 
telor au petrecut 
ore în compania 
ției vocal-instrumentale 
„Gențiana" a I.M. Lupeni, 

Se află în plină desfă
șurare întrecerile spor- 
-tive în cadrul „Cupei Mi
nerul" la fotbal. Pînă în 
prezent, sorții de izbîndă 
par a fi în favoarea or
ganizației 13 A. Meciuri
le din finala competiției 
vor fi programate în a- 
ceastă lună.

Grupaj realizat de 
Gh. OLTEANU

cei pes- 
prezenți 
sindica- 

cîteva 
forma-

în condițiile în care inter
vine o defecțiune la unul 
dintre utilaje, fie trans
portor sau combină. Dar 
oamenii s-au obișnuit să 
stea și să-și justifice inac
tivitatea pe baza acestor 
defecțiuni. Vinovați sînt 
în asemenea cazuri atît 
maiștrii, șefii de brigadă 
sau de schimb, dar și ca
drele inginerești care, tre- 
cind pe la locurile de 
muncă respective, nu au 
luat măsurile necesare de 
impulsionare a activității.

Sigur, in toate aceste 
cazuri am luat măsuri ca
re vor contribui la îmbu
nătățirea coeficientului de 
prezență și, implicit, a 
plasării locurilor de mun

NOTA REDACȚIEI
în 9 august, minusul acumulat de la începutul 

lunii depășise 9800 tone de cărbune si în nici una 
din zilele trecute nu a fost atins nivelul pe care și-I 
propusese conducerea minei — 1G00 tone de cărbune 
extras pe zi.

surse și posibilități pentru 
a ne îndeplini integral sar
cinile trasate de conduce
rea partidului privind creș
terea producției de cărbu
ne, reducerea consumuri
lor de materiale și, pe a- 
ceastă bază, să sporim con
tinuu eficiența economică. 
Din analiza făcută a reie
șit că în munca noastră, 
în activitatea organizați
ilor de partid, a conduce
rilor unităților și sectoare
lor, există încă neajunsuri 
privând organizarea pro
ducției, asigurarea și fo
losirea bazei materiale și 
a dotării tehnice, a perso
nalului. Urmarea acestor 
neajunsuri, la l.M. Lonea 
nu am realizat sarcinile 
de plan cu 25 731 tone de 
cărbune. De asemenea, la 
nivelul orașului, avem ră- 
mîneri în urmă la produc
ția marfă și producția netă.

în eforturile ce le depu
nem pentru remedierea 
acestor neajunsuri, recu
perarea rămîncrilor în ur
mă și realizarea integrală 
a sarcinilor pe acest ' an, 
urmărim așa cum se cere 
în documentele plenarei 
C.C. al P.C.R., în orientă
rile și indicațiile secreta
rului general al partidului 
și la recenta Consfătuire 
de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și 
politico-educative, întări
rea rolului conducător al 
organelor și organizați
ilor de partid în toate do
meniile. O deosebită aten
ție am acordat pregătirii 
și dezbaterii în adunările 
organizațiilor de bază, în 
adunările oamenilor mun

că, a organizării muncii 
și creșterea responsabili
tății în executarea lucrări
lor de revizii și reparații. 
Aceste măsuri nu vor a- 
coperi totuși lipsa de efec
tive, dar va diminua e- 
fectul acesteia.

2. Pentru întreprinde
rea noastră cel mai impor
tant lucru la ora actuală, 
în condițiile pe care le a- 
vem, este să ne sporim 
preocupările pentru a a- 
tinge nivelul planificat al 
sarcinilor de plan. Atinge
rea acestui obiectiv este 
cea mai mare realizare pe 
care o poate obține colec
tivul minei noastre, pen
tru că de recuperarea res
tanțelor nu poate fi vorba. 

cit — în curs de desfășu
rare — a măsurilor ce se 
impun pentru creșterea 
productivității muncii, fo
losirea cu mai multă efi
ciență a utilajelor din do
tare, a timpului de lucru, 
întărirea climatului de or
dine, disciplină și de res
ponsabilitate în fiecare 
colectiv față de îndeplini
rea sarcinilor economice,

ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII
în condiții de calitate și 
eficiență sporită. Adună
rile generale de partid, cît 
și cele ale oamenilor mun
cii ce s-au desfășurat pînă 
acum au abordat cu exi
gență, în spiritul cerințe
lor formulate de secreta
rul general al partidului, 
modul cum se acționează 
și mai ales ce trebuie în
treprins pentru ridicarea 
nivelului realizărilor în în
treaga activitate economi
că.

In centrul atenției orga
nului nostru orășenesc se 
află implicarea responsa
bilă a fiecărei organizații 
de partid, a întregii acti

Colectivul Laboratorului de cofetărie-patiserie 
din Petrila, condus de maestrul cofetar Iosif Deme
ter, se numără și in acest an printre unitățile frun
tașe ale I.C.S.A.—A.r. în primele șapte luni din a 
cest an a livrat suplimentar unităților de specialita
te produse de cofetărie și patiserie în valoare de 
peste 3 milioane lei față de sarcinile de plan. Diver 
sitatea, aspectul și calitatea produselor realizate de 
acest harnic colectiv sînt pe gustul și preferințele 
consumatorilor, îndeosebi a copiilor. In imagine, as
pect de muncă din cadrul laboratorului.

Foto : Șt. NEMECSEK

vități politico-educative în 
eforturile de perfecționare 
a producției, de înfăptui
re a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii 
muncitorești. Prin repar
tizarea de sarcini concrete 
membrilor activului de 
partid, cadrelor de con
ducere, tuturor comuniști
lor, prin intensificarea 
controlului îndeplinirii sar

cinilor, urmărim sporirea 
responsabilității comuniș
tilor. a fiecărui om al 
muncii față de îndatoririle 
ce le revin în activitatea 
productivă. în această di
recție am orientat comisi
ile pe probleme și consi
liile de control muncito
resc, cărora le-am stabilit 
un program amplu de ac
tivitate, în spiritul recen
telor documente de partid, 
prin întărirea rolului și 
ridicarea competenței or
ganelor și organizațiilor 
de partid, prin intensifica
rea muncii politico-educa
tive urmărim mobilizarea 
colectivelor de oameni 

ai muncii la obținerea u- 
nor realizări economice 
substanțial sporite. Așa 
cum s-a hotărît în aduna
rea activului orășenesc de 
partid, vom acționa cu 
perseverență ca pînă la 
finele anului să depășim 
planul producției globale, 
concretizată într-o produc
ție suplimentară de peste 
20 000 tone de cărbune, să 
realizăm la investițiile in
dustriale un plus de pes- 
t» 6 000 000 lei, la social- 
culturale de peste 2 mi
lioane, realizări care să se 
materializeze în atingerea 
parametrilor la noua ins
talație de la preparație, 
predarea a 40 garsbhiere 
peste plan, darea în folo
sință a magazinului uni
versal și dublarea capaci
tății de captare a apei Ta- 
ia. Preocupîndu-ne cu mai 
multă răspundere de gos
podărirea materialelor, vom 
asigura recuperarea si re- 
folosirea de materiale, pie
se și utilaje în valoare de 
peste 10 milioane lei.

Sînt obiective care vor 
concentra întreaga noastră 
activitate politico-educati- 
vă de dezvoltare a spiritu
lui revoluționar, de stimu
lare a energiilor creatoare 
și ambiției de autodepășire 
a colectivelor de muncă.

o DE SEZON. în car
tierul Braia din orașul 
Lupeni. I.J.L.F. Dolj a 
deschis un nou magazin 
de desfacere a legumelor 
și fructelor. Magazinul 
este bine aprovizionat cu 
ardei, cartofi, ceapă, 
struguri și alte legume 
,.i fructe prin grija șe
fului de unitate N. Băr- 
bulescu. (V. Ciopeică)

• RECENT colectivul 
sectorului VIII, electro
mecanic, al minei Petri- 
la a sărbătorit ieșirea 
la pensie a muncitori- 
lor-specialiști Teodoi 
Blag, Ervin Moslan, loan 
Lerk și Carol Vereș. Ca
dourile, felicitările și ură
rile de sănătate din par
tea tovarășilor de mun
că s-au constituit într-un 
veritabil elogiu adus 
sărbătoriților pentru anii 
îndelungați de muncă și 
dăruire consacrați bu
nului mers al minei. 
(LD.)

• PARCĂRI. După ce 
au „plantat" 13 parco- 
metre în spațiul pentru 
parcarea autoturismelor 
din centrul vechi, edilii 
orașului Lupeni au dat 
în folosință zilele trecute 
o altă asemenea dotare 
în fața cinematografului 
„Cultural",
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„Cupa23 August'*! 
la fotbal

i In cadrul numeroa- i 
ș selor manifestări care | 
1 se desfășoară în cinstea ; 
1 marii sărbători a Elibe- ; 
i rării, organizația U.T.C. i 
| în colaborare cu cea de : 
i sindicat de la I.M, Lo- i 
î nea, au organizat în- ] 
i treceri de fotbal între i 
1 sectoare, dotate cu „Cu- i 
ț pa 23 August". Pînă în i 
I prezent au fost dispu- ș 
ț tate, pe stadionul „Pa- i 
î ringul" din localitate, i 
I mai multe întîlnîri, ur- i 
î mind ca pînă la 20 au- 1 
l gust, cînd va avea loc ‘ 
1 finala, să se dispute și î 
ț celelalte meciuri. Fiind î 
; o competiție de masă, i 
* la această cupă partici

pă sute de tineri și 
vîrstnici dornici de miș
care în aer liber. 
(Gh. B.)

Aflat într-o permanen
tă ascensiune valorică, 
tînărul atlet al Clubului 
sportiv „Jiul", Petre Dră
goescu, ne-a obișnuit- cu 
binemeritatele rezultate 
care îmbogățesc astfel 
prin noi și noi medalii 
vitrina trofeelor sportive 
ale Văii Jiului. După o 
prezență meteorică la

Succes lui Petre Drăgoescu 
ia Campionatele mondiale 

de atieHsm de la Helsinki!
jocurile mondiale univer
sitare de la Edmonton 
(Canada), din luna trecu
tă, întors acasă, Petre 
Drăgoescu a abordat 
campionatele naționale a- 
le României cu dorința 
fierbinte de a se revanșa. 
El a reușit cu prisosință. 
Obținînd medalia de aur 
și titlul de campion na
țional la cursa de 800 m 
și medalia de argint la 
cursa de 1500 m, tînărul 
student de la Institutul 
de mine Petroșani, pur
tător al culorilor sporti
ve ale „Jiului" și-a schim
bat echipamentul îmbră
când — binemeritat — 
pe cel cu tricolor.

Fiind selecționat în 

lotul dc atleți care este 
prezent în aceste zile (7— 
14 august) la campionate
le mondiale de atletism 
de la Helsinki, Petre 
Drăgoescu are prilejul 
de a cunoaște, după con
sacrarea pe plan național 
și afirmarea pe arena in
ternațională. Fie numai 
și prezența la o astfel de 
reuniune sportivă de an
vergură internațională 
ne obligă să recunoaștem 
meritele bravului sportiv 
din Valea Jiului, căruia 
ii urăm succes la prima 
mare confruntare — de a- 
semenea nivel — din ca
riera sportivă abia înce
pută. Mult, mult succes !

Alexandru TĂTAR

FOTBAL

„fcruî" Lipenî —„6ioria“ Reșița 1-0 (1-0)
Aflată foarte aproape 

de un nou... re-de- 
but în divizia B, „Minerul" 
Lupeni a susținut dumini
că o nouă partidă de ve
rificare. Adversar i-a fost 
de astă-dată o viitoare 
„colegă" de serie din cam
pionatul național al divi
ziei secunde, „Gloria" Re
șița. Partida s-a desfă
șurat într-o notă de spor
tivitate cum rar ne este 
dat să vedem pe terenurile 
de fotbal. Golul a fost în
scris d intr-o fază clasică 
de contraatac : Mușat îl 
deschide în adîncime, pe 
partea stîngă, pe Sălăjan, 
pasa acestuia find „scoasă" 
înapoi de Voicu la Petre 
Popa ; șutul acestuia cu... 
dreptul, la rădăcina barei 
drepte este imparabil I

Tiv lud la considerații 
de ordin tehnico-tactic

trebuie să notăm că : a)
fazele defensive dezvăluie, 
încă, nu numai slaba in
tegrare a fundașului Cean 
Voicu, dar și prea multe 
„numere personale" ale 
fundașilor pe care portarul 
nu le poate rezolva la ne- 
sfîrșit ; b) sînt momente 
cînd linia de mijloc „dis
pare" din joc, permițînd 
adversarului să ajungă 
foarte aproape de poartă j 
c) atacanții se consideră 
încă „în vacanță" în prea 
multe momente, pierzînd 
contraatacul de dragul 
acelui... dribling în plus 
care poate fi (și este) ade
sea fatal ; d) legătura în
tre compartimente nu este 
încă realizată în totalitate.

Sînt Considerente care, 
credem, trebuie să stea în 
atenția conducerii tehnice 
a echipei. (R. TAVIAN)
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OAMENII CARIEREI 
TOȚI CA LINIII

Solidaritatea umană

„Dacă a fost o situație 
de excepție ? Poate prin 
amploarea fenomenului 
— a ploii torențiale. Da- 
în momentele grele — și 
în viața carierei silit multe 
momente grele, i 
care se cer învinse 
se pune niciodată 
blema mobilizării 
ni lor, ci poate, doar, 
a coordonării...“. 
zarea aparține 
rului organizației 
partid. Alexandru 
gesch din cariera 
lui Neag și a fost 
în 
unui 
trăit 
neri 
extremitatea vestică 
bazinului, moment a 
rui relatare ni l-am 
pus in rîndurile ce 
mează.

...A fost cu puțin 
naintea miezului 
cînd
Să plouă ? E puțin spus! 
A fost o rupere de nori 
care a abătut asupra ca
rierei torente de ape. 
S-a făcut un întuneric, 
de nu s-a văzut la 
un metru distanță, 
cer, de pe 
învolburate 
nestăvilite, 
rierei, jos, 
de lucru, nivelul 
creștea într-una.
le de pe versantul sudic 
al zonei nordice a incin
tei, secate mai tot tim
pul, s-au umplut ca ni
ciodată, aducînd spre ba
za carierei pămîntul 
pietricele smulse

dificile. 
■ — nu 

pro- 
oame- 

cea 
Pț-eci- 

secreta■ 
de 

Bu- 
Cimpu 

t rostită 
încheierea relatării 
moment de excepție 
de colectivul de 
și mecanizatori

coasta dealului. Pompele 
au devenit neputincioase, 
în fața torentelor, a ; 
care creștea, oamenii 
utilajele lor n-au 
decît o alternativă : 
se retragă. Și s-au 
tras. Un singur excava
tor a rămas la front — 
un „Promex", al excava-

apei 
i cu 
avut 

să 
re-

)
înglo- 
’, s-a ■ 

me- 
Au 
oa-

■ me
de 

șef mecanic 
și maistrul A- 

Mihăilă ;

a ieșit biruitoare

I
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p ro- 
ur-

I- 
nopții 

a început să plouă.

nici
Din 

dealuri, apele 
se prăbușeau 
In baza ca
la fronturile 

apei 
Pîraie-

toristului Mircea Ichim 
— care nu s-a putut ur
ni din cauza unei defec
țiuni la motor. Singur, 
dezbrăcat de haine, ex- 
cavatoristul s-a căznit o- 
u în șir să-și repare u- 
tilajul pentru a-1 retrage 
din calea apelor, 
fida eforturilor, < 
pele au crescut la 
doi metri, ajungînd 
cabina de comandă, 
fost nevoit să-și 
sească excavatorul și 
iasă înotînd din viitoare.

Deși ploile n-au conte
nit, dimineața, întregul 
schimb 1 a pornit ofen
siva împotriva apelor. 
S-a acționat pe un front 
larg pentru 
pompelor și 
conductelor de 
a apei, executarea cana
lelor de drenare și cură
țirea celor înfundate. De 
buldozerul lui Ștefan 
Szatmari au fost legate 
pe rînd și trase la

. în po
cind a- 

peste 
in 
a 

pără- 
să

reactivarea 
prelungirea 

evacuare

două basculante î 
date. în apă, la mal, 
acționat concentric, 
ticulos, cu dăruire', 
fost la datorie toți 
menii sectorului de 
canizare, coordonați 
inginerul 
Zeno Bar, ș 
lexandru Mihăilă ; echi
pa de mineri, din care 
s-au remarcat Gheorglje 
Paraschiv, Dumitru An- 
tonache, Ion Diaconescu 
și mulți alții, au fost 
coordonați de ing. Radu 
Botez, locțiitorul șefului 
sectorului de producție. 
Ore în șir, mineri 
eanizatori, oameni 
tilaje și-au unit 
pentru a învinge 
și a reactiva 
de lucru, La 
s-au repus în 
două fronturi 
Extracția cărbunelui 
fost reluată, iar pînă 
sfîrșitul zilei planul 
producție a fost depășit l 
cu 300 tone de huilă. '

Normalizarea a 
cerut două zile de 
turi conjugate ale 
ni lor carierei. Două 
în care producția a 
intrat în normal, zile 
care, deși s-a luptat 
apele, planul de extrac
ție a fost depășit. Și, de 
atunci, se depășește zi 
de zi, ca și înainte, în 
pofida tuturor vitregiilor 
naturii. Este starea nor
mală a carierei, a colec
tivului 
gajare 
sabilă 
nelui, 
spiritului 
unui colccitv fruntaș.

(Urmare din pag r

și me- 
și u- 

forțele 
apele 

fronturile 
cîteva ore 

funcțiune 
de lucru.

a 
Ia 
de

mai 
efor- 

oame- 
zile 
re
in 
cu

1

i

a
al

ei, o stare de an- 
continuă, respon- 
pe frontul cărbu- 
ilustrare vie 

revoluționar

Ioan DUBEK

mecanici ■ și electrome
canici, nîăsurătorii de 
gaze au scos oamenii din 
locurile de muncă neilu
minate, i-au îndreptat, în 
ordine și calm, spre zone
le de siguranță. Apoi a 
fost scos Ia suprafață 
schimbul 111. Ordinea și 
disciplina, operațiunile de 
salvare s-au desfășurat du
pă un program precis, au 
făcut ca înlîrzierile sau 
accidentele să fie înlătura
te. Remarcabil s-au com
portat în acest sens orta
cii subinginerului Ion Kul- 
cear, șeful sectorului e- 
lectromecanic, toți șefii de 
sectoare și subalternii lor. 
Specialiștii combinatului 
împreună cu conducerea 
minei, constituiți într-un 
comandament special, au 
întreprins toate măsurile 
de restabilire a pozițiilor 
normale de lucru.

Electricienii au parcurs, 
pe întuneric, adesea din 
stîlp în stilp, cei 7 kilo
metri de traseu. Mulțumi
tă abnegației cu care și-au 
făcut exemplar datoria, 
ieri la ora 4 și 32 de mi
nute s-a restabilit alimen
tarea cu energie electrică 
de înaltă tensiune. La mi
nă au intrat în funcțiune 
toate compresoarele și ven
tilatoarele din subteran. E- 
chipe speciale au contro
lat locurile de muncă și 
abia după ce totul a fost 
în ordine, cu o întîrziere 
de aproape două ore, a in
trat în șut schimbul I.

Ieri, la ora 11, mai e- 
xista metan doar într-un 
abataj cameră și o galerie, 
neplasată, în fund de sac. 
Trei trenuri de cărbune a- 
junseseră deja la prepara- 
ție, dar „greul" producției 
abia urma. Intr-un răstimp 
record, mina a intrat in 
normal, minerii fiind ho- 
tărîți să recupereze can
titatea de cărbune pierdu
tă. Cei care au muncit
toată noaptea pentru re
medierea defecțiunilor au 
plecat spre casă cu mulțu
mirea că 
pentru a 
pricinuite 
naturală.

Așadar,

au făcut totul 
limita pagubele 
de calamitatea

de 
sute 
noi,

în noaptea 
marți spre miercuri, 
de oameni, 
concetățenii lor îi 
odihnindu-se, au 
ploaia 
pentru 
lor să 
pentru 
curi să se reverse binefă
cătoare asupra locurilor de 
muncă și caselor noastre, 
înfruntând vitregia naturii 
și-au cîștigat stima noas
tră, efortul lor colectiv do
vedește tărie de caracter, 
dar și dăruire cotidiană 
față de sarcinile pe care 
le au de îndeplinit, în fond 
față de cauza ' 
popor, creșterea 
a împlinirilor 
Intr-o admirabilă

Și
ca 
nu 
ca

pe care 
credeam 

înfruntat 
oboseala, 
ortacilor 
pericol, 

din adîn-

vin tul. 
viața 
fie în 

lumina

întregului 
continuă 

socialiste, 
i simfo-

nie a dăruirii și solidari
tății umane, cei pomeniți 
cu numele și mulți alți a- 
nonimi au ieșit învingători 
in lupta cu natura dezlăn
țuită.
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(Urmare din pag. t)

Ionașc și Ton Chelaru. Pri
mul, în vîrstă de 24 de ani, 
necăsătorit, motivează ce
le... 35 (!) absențe nemoti
vate prin faptul că... este 
student Ia Institutul de 
mine — subingineri (!!?). 
Cert este că ortacii lui au 
pus în vedere că această 
atitudine a lui nu va mai 
fi tolerată de colectiv.

Celălalt „client" al lip
surilor de la serviciu, deși 
lucrează doar de 2 luni, a 
reușit să strîngă deja 6 
absențe nemotivate. Deoa
rece a mai lucrat și la 
Lupeni, dar nu a „prins 
rădăcini" și cum singur 
declară că „Vreau să lu
crez vreo cinci ani la Vul
can" (lucru de care el în
suși se îndoiește) trebuie 
să dea de gîndit ortacilor 
care pot și trebuie să în
cerce să-1 apropie de co
lectiv, lucru subliniat de 
președintele comitetului 
sindicatului, Ilie Diaconu.

Sectorul III. Nici aici 
cifra nu este mai... roză. 
Un minus de 3615 tone în 
iulie, de —665 tone în au
gust contribuie la nedorita 
restanță de —18 600 tone 
de Ia începutul anului. Se 
regăsesc aici și urmările

Pentru minerul Gheor- 
ghe Paraschiv munca 
in carieră, suspendat in 
frînghie, e la fel de 
frumoasă ca și aceea 
prestată ani mulți în 
subteranul Uricaniului.

Dragostea 
de semeni

în ziua de 5 august 
1983, în jurul orei 17, la 
urgența Spitalului oră
șenesc din Lupeni s-a în
registrat un apel radio 
de la membrii salvamont 
din- cortul amplasat lingă 
lacul Bucura. Apelul ce
rea ajutor urgent deoa
rece în cort se află un 
bolnav grav, cu diagnos
ticul de apendicită acu

tă. Diagnosticul a fost 
dat de medicul chirurg 
Iosif Altman. La ora 18, 
salvarea 31 1ID 7648 cu 
sălvamontiștii Zoltan Pal- 
janoș și Iosif Peter se 
îndrepta spre cabana Bu- 
ta. De la cort și pînă la 
salvare, salvamontiștii 
Cornel Păcurar și fosif 
Domokoș au transportat 
pe brațe pe studenta 
Carmen Anculescu, de 
20 de ani, din Craiova. 
La ora 23,50 bolnava era 
la spital, iar la ora 2 in
tervenția chirurgicală e- 
fectuată de medicul Er
vin Benedek, a luat sfîr- 
șit. Bolnava se află în 
afara oricărui pericol.

Este doar una din ac
țiunile inimoșilor membri 
ai Salvamontului din 
Lupeni.

Mihai MATYĂȘ

ACASĂ TOT AȘA FAC ?

Cînd le afli isprăvile tc 
întrebi: oare acasă la ei 
tot așa fac ? Trebuia oa
re ca Niță Nictllae, de 
24 ani și Doroftei Dumitru, 
de 50 de ani, să bată dru
mul din Văleni — Vas
lui pînă în Aninoasa ca 
să fie trimiși în judecată 
și condamnați, ia cîte 6 
luni închisoare cu execu
tarea în penitenciar, u- 
nul pentru viață parazi
tară, altul pentru provo
care de scandal? E bine

să se știe că la noi in 
Vale cine-i harnic și mun
cește, e bine primit și 
prețuit, cinc-i leneș și 
certăreț, „să-și cate sin
gur de drum" cum zice o 
vorbă moldovenească.

UNDE I LEGE NU I 
TOCMEALĂ

A apărut Decretul nr. 
76/75 și ordinul M.C.I.

nr. 21/1983, care interzic 
vînzarea băuturilor alco
olice în unitățile de le
gume și fructe. Cu -toate 
acestea la unitatea tip 
„Fortuna" din Petroșani 
s-au găsit spre vînzare 
cantități însemnate de 
băuturi alcoolice. Cum 
unde-i lege nu-i tocmeală, 
șeful biroului comercial 
al C.L.F. Petroșani, Am- 
za Aurel a fost aspru 
sancționat pentru neînca- 
drarca în litera legii.

Intransigența minerească și-a spus cuvîntul
celor 794 absențe „agoni
site" de absentomanii sec
torului. Deși au fost... „ju
decați în lipsă", Gheorghe 
Simioancă (18 N), Marin 
Volințiru (13 N) și Grigore 
Pop (12 N), trebuie să în
țeleagă că răbdarea orta
cilor care lucrează în lo
cul lor, cînd ei preferă 
chiulul sau restaurantul, 
are limite și că ele au fost 
atinse. Nu a fost iertat 
nici tînărul Ionel Pîreac, 
care, deși a absentat doar 
o dată, credem că a fost 
oprit, prin chemarea lui 
în fața instanței ortacilor, 
să alunece pe panta indis
ciplinei. Vrem să credem 
că așa va fi 1

Sectorul IV. Chiar dacă, 
așa cum arăta tovarășul 
Sever Ciubotea, adjunc
tul șefului de sector, si
tuația s-a mai ameliorat 
în această lună, cele 12 452 
tone, care reprezintă mi
nusul la producția fizică 
de cărbune, trebuie să dea 
de gîndit. Pentru că ele 
constituie și „oglinda" ce
lor 442 absențe nemotiva
te, înscrise în dreptul sec
torului. Calculate la ran
damentul mediu'ele se 
„concretizează" în aproa

pe 2000 de tone din mi
nusul arătat.

Ion Cojocaru este „ju
decat" de ortaci pentru 
cele 11 absențe nemotivalc. 
Justificările, devenite deja 
proverbiale cum că „am a- 
vut probleme familiale", 
„am plecat la țară și nu 
m-am putut întoarce" sînt 
dezaprobate de ortaci, de 
toți acei oameni adevărați 
ai minei Vulcan, care nu 
pot fi de acord cu o ase
menea optică. La fel și 
pentru Vasile Cojocaru 
(coincidență de nume, 
coincidență de mentalita
te... nesănătoasă față de 
muncă) opinia fermă a or
tacilor trebuie să fie o 
adevărată lecție. Mai ales 
că Vasile Cojocaru mai 
are 5 luni pînă la... pensiei 
Rușinos pentru un om ca 
el să lipsească la vîrsta și 
experiența lui de 19 (!) 
ori nemotivat.

Despre necesitatea adop
tării unei atitudini ferme 
față de absentomani, de a 
pune capăt indulgenței și 
tolerării lor a vorbit în 
încheiere șl tovarășul Va
sile Martinelli, membru al 
comitetului Uniunii Sin
dicatelor din întreprinde
rile miniere, petrol, geolo

gie și energie electrică, ca
re a ținut să fie prezent 
la acțiunea comună a zia
rului nostru și a comitetu
lui sindicatului de la mina 
Vulcan. O acțiune care 
prin seriozitatea cu care 
a fost pregătită și desfășu
rată, privită de cei pre- 
zenți, a fost, sperăm, o 
reușită deplină în dimi
nuarea substanțială a ne
motivatelor.

O galerie... de trei e- 
xeniplare ale absento- 
manilor de la I.M. Vul
can.
Foto : I CZIMBALMOȘ

Vasile Cojocaru

In timpul desfășurării judecății muncitorești.

Gheorghiță Ionașcu Ion Chelaru
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ZJCTlMlLITZITFZl ÎN LU/MF
Congresul Partidului

Socialist Unificat 
Mexican

CIUDAD DE MEXICO 
10 (Agerpres). La Ciudad 
de Mexico se desfășoară 
cel deral II-lea Congres al 
Partidului Socialist Unifi- 

Mexican. Participanții 
la congres urmează să e- 
laimreze linia politică a 
I irtidului în actuala con- 
; in-. tură politică, economi

că și socială din Mexic.
în raportul prezentat, 

secretarul general al C.C, 
al P.S.U.M., Pablo Gomez 
Alvarez, a lansat un apel 
la strîngerea și consolida
rea unității de acțiune a 
forțelor de stînga, a oa
menilor muncii mexicani 
— transmite agenția Pren- 
sa Latina.

Programul noului guvern 
italian

ROMA 10 (Agerpres). Pre- 
z mtmd, succesiv, în Came
ra deputaților și în senat 

■■larația-program a nou
lui guvern italian, primul 
i nistru Bettino Craxi, se
cretar general al Partidu- 
lii. socialist, a fixat ca 
i' ncipale obiective „însă
nătoșirea economiei și a 
linanțelor publice, în sco
pul realizării unei po
litici de dezvoltare și de 
utilizare a forței de mun
că" — transmite agenția 
ANSA.

Ca obiectiv imediat — 
a spus Craxi —, guvernul 
iși propune reducerea ra-

Noi incidente 
ia Beirut

BEIRUT 10 (Agerpres). 
Aeroportul internațional 
din Beirut a fost închis, 
miercuri, traficului, după 
ce mai multe obuze au 
explodat în zona pistelor 
și pe șoseaua din vecină
tate, transmite agenția 
France Presse, citind un 
comunicat al postului de 
radio libanez. Două per
soane au fost ucise, iar 
alte opt rănite.

Căderea acestor obuze 
a survenit în cur**!l unor 
schimburi de focuri de ar
tilerie, între milițiile riva
le, survenite în regiunile 
muntoase situate la est de 
Beirut.

tel inflației de la 16 la 
sută, în prezent, la o me
die de 10 la sută în 1984. 
O parte importantă a dis
cursului său, primul minis
tru a dedicat-o problemei 
criminalității în Italia și 
necesității reformei insti
tuțiilor statului.

în ceea ce privește poli
tica internațională, Craxi 
a subliniat că „pacea mai 
presus de orice" se află 
în centrul acțiunilor poli
tice pe care și le propune 
noul guvern.

Libia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 10 
(Agerpres). Jamahiria Li- 
biană a cerut, marți, con
vocarea Consiliului de Se
curitate al O.N.U., ca ur
mare a „amenințării ame
ricane la adresa securită
ții sale și a celei a regiu
nii", relatează agențiile 
internaționale de presă. 
Reprezentantul permanent 
al acestei țări Ia O.N.U., 
Awed Burwin, a remis, 
în acest sens, o cerere o- 
ficială adresată președin
telui pe luna în curs al

Consiliului de Securitate.
Acest demers urmează 

unei scrisori adresate de 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moam- 
mer El Geddafi, președin
telui pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate, 
prin care se cere Consiliu
lui „să adopte toate măsu
rile conforme responsabi
lităților sale" pentru „a 
salvgarda securitatea in
ternațională a regiunii".

S.U.A. acordă ajutor militar Ciadului
WASHINGTON 10 (A-

gerpres). Președintele
S.U.A., Ronald Reagan, a 
adresat liderilor Congresu
lui o scrisoare, în care, in- 
vocînd prerogativele consti
tuționale prezidențiale cu 
privire la relațiile externe 
și în calitate de coman
dant suprem al forțelor 
armate americane, infor
mează că, răspunzînd cere
rilor guvernului Ciadului, 
a acordat acestuia și altor 
guverne care-i acordă a- 
jutor, asistență materială 
și a dispus trimiterea în 
zonă a unor avioane — in
formează agențiile Associa-

ted Press și United Press 
International. Această for
ță — două avioane-radar 
de tipul Awacs E3A și opt 
avioane de luptă de tipul 
„F-15", împreună cu forțe 
de sprijin logistic aerian 
și terestru — se precizea
ză în scrisoare va fi dis
ponibilă să opereze în 
strînsă coordonare cu gu
vernul ciadian și alte gu
verne care îi acordă aju
tor ; misiunea aparatelor 
„F-15", echipate pentru 
luptă, este de a fi gata să 
acorde protecție, dacă va 
fi necesar, celorlalte a- 
vioane ale S.U.A.

Zone denuclearizate pe harta Europei
Succesul înregistrat de 

mișcarea amplă din Belgia 
pentru crearea de zone de- 
nuclearizate nu mai poate 
fi pus la îndoială. Pînă în 
prezent aproximativ 50 la 
sută dintre consiliile co
munale din țară au pro
clamat teritoriile lor libe
re de arma nucleară.

în Marea Britanic, în 
cadrul campaniei pentru 
dezarmare nucleară, s-a 
anunțat că 156 de locali
tăți s-au proclamat ca fi
ind denuclearizate. Din ele 
fac parte Londra și toate 
cele opt comitate din Țara 
Galilor și altele.

în Olanda, Consiliul in- 
terclerical a anunțat că 
71 de organizații adminis
trative locale intenționea
ză să folosească toate mij
loacele legale pentru a

prcîntîmpina amplasarea 
noilor arme nucleare ame
ricane pe teritoriile de sub 
jurisdicția lor. în luna 
noiembrie 1982, Consiliul 
municipal din Rotterdam a

RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ

(„LE DRAPEAU ROUGE“
— BRUXELLES)

interzis introducerea arme
lor nucleare în port, deoa
rece acest mare oraș por
tuar nu dorește să fie una 
dintre primele victime ale 
unui eventual război.

S-au proclamat ca denu
clearizate și aproximativ 
30 de municipalități și sa
te din R.F. Germania.

La mișcarea împotriva

desfășurării de noi siste
me nucleare americane a- 
deră astăzi elevi, reprezen
tanți ai clerului, consiliile 
muncitorești. Mișcarea a 
fost sprijinită chiar și de 
efectivul unei baterii de 
artilerie a Bundeswehrului. 
în Sicilia, comuna Vittoria 
— situată la șase kilome
tri de baza de rachete de 
la Comiso —, s-a procla
mat zonă liberă de arme 
nucleare.

Acțiuni împotriva am
plasării de rachete ameri
cane întreprind și partici
panții la mișcarea pentru 
dezarmare nucleară din 
Danemarca și Norvegia — 
țări membre ale NATO pe 
teritoriile cărora nu se 
prevede desfășurarea unor 
asemenea rachete.

(AGERPRES)

FILME
I PE1ROȘANI — 7 No- 
I iembrie : B.D. intră în 
! acțiune • Unirea : Nimic 
I nou pe frontul de vest, 
i WL

PETRILA : Omul Puma.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță. 

Arabela.
16.35 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Documentele Ple

narei C.C. al P.C.R.
20.35 Țara cîntecelor

mele.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARA și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

LONEA : Răzbunarea.

VULCAN — Luceafărul:
Viraj periculos.

LUPENI — Cultural : 
I Sindromul, I-II.
j URICANI : Insula Hor- 
I tița.

I
| 1V
I 11,00 Telex.

11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Carusel muzical de 

vacanță.
11,50 Film serial. Bulevar

dul Paulista. Ulti
mul episod.

12.35 Ecran de vacanță. 
Micuța Nell.

20,55 Fotograme din rea
litate.

21,35 Cinci miliarde de 
oameni.

22,00 Ritmuri tineroști.
22,30 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul ' di
mineții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin

de știri. 10,05 Cîntece și 
jocuri populare. 10,30 Ar
monii corale. 11,00 Bule
tin de știri. 11,05 Sîntem 
copiii soarelui. 11,35 Pu
blicitate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului. 12,15 Maga
zin tehnico-științific. 12,45 
Avanpremieră Radio-TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00
Club univers 20. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Cîn
tece de împlinire. 16,15 
Sfatul medicului. 16,20 
Folclor contemporan. 16,30 
Radiogazeta economică. 
17,00 Buletin de știri. 
17,Ci Revista primăriilor. 
17,35 Te apăr și te cînt, 
patria mea — program 
muzical. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 18,00). 
Radiojurnal (ora 19,45). 
O zi într-o oră. Radio
jurnal (ora 22,00). 23,00
Bijuterii muzicale. 23,30 
—5,00 Non stop muzical. 
(Buletine de știri la o- 
rele : 24,00 ; 2,00 ; 4,00).

I
I
I
II
I
I
I
I

MICA PUBLICITATE
VÎND Renault 10, stare 

bună, telefon 42871. (872)
VÎND cîine lup — 4 luni, 

culoare negru cu galben. 
Vulcan, telefon 70659. (875)

VÎND casă, ocupabilă i- 
mediat, Petroșani, T. Vla- 
dimirescu nr. 7/2, Petro
șani. (877)

IERDUT chitanță bancă 
nr. 470712 emisă de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (871)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luș- 
neac Ion, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă.
(873)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Curta 
Liviu, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.
(874)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Firan 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (876)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Vasile, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă.
(878)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beczuk 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă.
(879)

Grupul de șantiere 
Montaj Caiaua 

G.S.M.C. „Vulcan" București
— ȘANTIER IV HUNEDOARA —

strada Dr. Petru Groza, nr. 12
ÎNCADREAZĂ URGENT ÎN MUNCA

următoarele categorii de personal :
■ economist principal — studii superioare
■ contabil principal — studii medii sau 

superioare.
De asemenea, pentru loturile Călan, Hu

nedoara, Lupeni și Alba lulia, încadrează :
■ sudori electrici și autogeni, categ. 2—6
■ lăcătuși construcții metalice, categ. 2—6
■ instalator instalații construcții montaj.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea 21/1971 și Legea 57/1974, modificată 
în 1980.

Personalului muncitor i se asigură cazare 
in organizare de șantier, iar pentru nefamiliști 
la căminele muncitorești.

Pentru personalul încadrat sînt perspective 
de plecare in străinătate la lucrările contracta
te de G.S.M.G. „Vulcan** București.

Informații suplimentare, la sediul șantieru
lui IV Hunedoara, telefon 957/12754.
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