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ȚÂRIL QT MAI MULT CĂRBUNE!
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Ancheta noastră Conducătorii întreprinderilor miniere 
răspund întrebărilor :

1. Cc măsuri ați întreprins pentru realizarea planului lunii 
august și trimestrului III ?

?. Care sînt perspectivele recuperării restanțelor ? 
Azi, ing. CRISTIAN DINESCU,

tehnic al întreprinderii miniere Vulcandirectorul

Accentul, pe asigurarea liniei 
de front, a efectivelor și pe 

întărirea disciplinei
vom redeschide și ulti
mul abataj cameră de la 
sectorul VII, care a fost 
afectat de focul endogen

în întîmpinarea
marii sărbători

a Eliberării patriei

Plus 2324 tone de cărbune
Printr-o 

sire a celor 
lui I de la I.M. Paroșeni raportează, acum, în preaj
ma marii sărbători naționale — Ziua de 23 August —, 
depășirea sarcinilor de plan, la zi, pe luna august cu 
2 324 de tone de cărbune.

Dintre brigăzile de frunte ale sectorului, a căror 
contribuție a condus la repurtarea acestui însemnat 
succes de muncă amintim cele conduse de Gavrilă 
Mesaroș, Constantin Ciobănoiu, Nicolae Brutu și cea 
de pregătiri, condusă de Dumitru Tarabă, brigadă ca
re a realizat, suplimentar sarcinilor de plan, peste 5 
ml în lucrările de pregătire.

Depășiri la indicatorii 
tansportului feroviar

capacități 
produc- 

care să 
assure 

d-

cest abataj. Pînă la 
șitul lunii august, 
depăși această falie, 
începînd cu

1. Măsurile pe care 
le-am întreprins și le în
treprindem în continuare, 
vizează deschiderea unor 
noi 
de 
ție 
ne
creșterea 
niei de front
Pină în prezent au fost 
redeschise două abataje 
cameră la sectorul I. A- 
ceste două abataje vor 
asigura realizarea sarci
nilor de plan ritmic la 
acest sector începînd din 
a doua jumătate a lunii 
august. Tot la acest sec
tor urmează să fie re
deschis încă un abataj în 
decada a 3-a a acestei 
luni, iar în septembrie

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

Planul» realizat exemplar!
de la mina noastră. Fiind
că tot aminteam aici des
pre greutățile cu care ne 
confruntăm, trebuie să a- 
răt că abatajul frontal din 
stratul 7, blocul VII a 
fost afectat de apariția u- 
nei zone de falie. Acest 
luoru a fost șî este un 
impediment serios în rea
lizarea sarcinilor de plan 
zilnice la sectorul VI, în 
cadrul căruia se află a-

sfîr- 
vom 

iar 
luna septem
brie și secto
rul VI își va 
realiza planul. 
Tot din sep
tembrie, prin 
punerea în 
două abataje 

(cu o producție 
de

funcțiune a 
cameră 
zilnică de 100 tone 
cărbune) își vor realiza
sarcinile de plan și mine
rii sectorului IV. Pentru 
a crește în continuare li
nia de front și producti
vitatea muncii în abata-

Ghcorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a'
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Adunare festivă 
dedicai

Zilei presei

I în centrul dezbaterilor

Ocupînd locul I în în
trecerea socialistă, pe șap
te luni, în cadrul Regula
torului de circulație șî 
mișcare, stația C.F.R. Pe
troșani a obținut depășiri 
importante la o serie de 
indicatori de bază. La „to
ne expediate" plusul se
cifrează la 26124 tone, la 
încărcătura statică, indica
torul privind utilizarea ca
pacității de încărcare a va
goanelor, depășirea este de 
7 la sută, iar staționarea 
la încărcare-descărcare a 
fost redusă — în medie 

pe vagon, 
circulației la
marfă a fost 
față de ace- 
a anului tre- 
sută în timp

cu 48 minute 
Regularitatea 
trenurile de 
îmbunătățită 
eași perioadă 
cut cu 1,6 la
ce la trenurile de călători 
regularitatea a fost de 100 
la sută.

De la tovarășul Viorcl 
Svichiu, cel care ne-a fur
nizat aceste date, aflăm că 
printre cei care și-au îns
cris numele pe panoul de 
onoare al fruntașilor se 
numără șefii de tură Cons
tantin Tumanca, Vasile 
Tirc, Aurel Crețu, și impie- 
gații de mișcare Costică 
Bălan, Andronic Munteanu, 
Alexandru Mitrache, con
duși cu competență și pro- 
fesmnalitate de șeful sta
ției Octavian Dragotă și 
adjunctul acestuia. Marin 
Pera. (Al. TĂTAR)

Brigadierul Alexandru 
Laszlo cu o parte din 
ortaci, înainte de intra
rea în șut. O formație 
fruntașă la sectorul IV 
a! 1 M. Paroșeni, care a- 
sigură noi capacități de 
extracție in subteran.

Spiritul revoluționar, trăsătură definitorie
a epocii ncashe socialist

Un amplu și mobilizator program 
do acțiuna panlru ridicarea 

conștiința! socialisto a maselora ■

Realizarea în întregime a prevederilor la
tiuila spălată pentru cocs și semicocs

Ieri, la casa de cultu
ră din Petroșani a avut 
loc o adunare festivă 
consacrată sărbătoririi 
Zilei presei, zi în care, 
în urmă cu 52 de am, 
apărea, în condițiile 
grele ale ilegalității, zia
rul „Scînteia", organ 
centrai al Partidului 
Comunist Român La a- 
ceastă manifestare au 
participat oameni ai 
muncii, cititori, colabo
ratori și corespondenți 
voluntari, activiști de 
partid și de stat, colec
tivul de redacție al zia
rului „Steagul roșu". 
Subliniindu-se funcțiile 
presei în viața politică, 
economică, socială și 
culturală, contribuția 
ziarului „Steagul ro
șu" — care apărea in 
zorii societății socialis
te, ia începutul lunii 
decembrie 1944 — la 
toate prefacerile înnoi
toare din municipu, in 
cadrul adunării s-au re
marcat posibilitățile de 
perfecționare a activită
ții ziarului, de oglindire 
a muncii și vieții 
nerilor, a tuturor 
menilor muncii din Va
lea Jiului. Sărbătorirea 
Zilei presei, moment de 
bilanț dar și de stabili
re a direcțiilor de 
vitate viitoare, a 
fat necesitatea ca 
locală să militeze 
mult, prin fiecare arti
col, fiecare număr de

,1

Rezultatele obținute în 
semestrul I situează colec
tivul Întreprinderii de pre
parare a cărbunelui Valea 
Jiului pe primul loc în în
trecerea desfășurată intre 
unitățile Combinatului mi
nier. Este rodul efortului 
depus de preparatori pen
tru folosirea intensivă a 
instalațiilor și liniilor teh
nologice, in vederea îmbu
nătățirii realizărilor la in
dicatorii specifici activită
ții de preparare. Pe aceas
tă cale, au fost obținute 
depășiri la producția fizică 
netă și la unele sortimen
te — huilă mixtă și huilă 
sortată —, iar totodată
fost realizată o recuperare 
globală cu 4,7 puncte peste 
prevederi și înregis-

a

m - 
oa-

acti- 
relie- 
presa 

mai

Continuare in pag. a 2 a;

trat rezultate bune la toți 
indicatorii ecqnomico-finan- 
lan Consemnăm, în acest 

sens, că preparatorii au în
cheiat semestrul I cu o 
depășire de aproape 8 nn-

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii

lioane lei a beneficiilor 
planificate, fapt ce denotă 
pteocupările consecvente pe 
linia reducerii cheltuielilor 
materiale, de producție, în
cadrării în consumurile pla
nificate și intensificării ac
țiunii de recuperare și refo- 
losire a unor materiale și 
piese de schimb.

Adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii pe 
întreprindere a analizat cu 
multă exigență toate aces
te rezultate, prin prisma 
sarcinilor ce revin pe în
tregul an colectivelor celor 
trei unități de preparare 
d.e la Lupeni, Coroești și 
Petrila. In mod firesc, în 
centrul dezbaterilor s-au a- 
flat indicatorii la care nu 
au fost îndeplinite preve
derile de plan, arătîndu-se 
că datorită restanțelor în
registrate de mineri la pro
ducția brută extrasă, cu 
toate eforturile și cu toate 
rezultatele bune obținute

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag a 2-a)

în spiritul preocupărilor 
partidului nostru, ale con
ducătorului său încercat, de 
a analiza în spirit critic și 
autocritic, de la etapă Ja 
etapă, principalele aspecte 
ale procesului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, se în
scrie și recenta Consfătuire 
de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și po
litico-educative. Cuvîntarea 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la închiderea 
lucrărilor Consfătuirii a 
sintetizat în chip strălucit 
realizările poporului nos
tru în ti anspunerea în via
ță a Programului Partidu
lui Comunist Român pentru 
construirea societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, insti- 
tuindu-se drept îndreptar 
practic pentru inițiativele 
ce vor urma, definind u 
claritate sarcinile pe plan 
organizatoric și politico-i-

al tuturor organi-deologic 
zațiilor de partid.

în viziunea secretarului 
general al partidului aces
te obiective sînt de nedes
părțit de ridicarea cont nuă 
a nivelului de pregătire po
litică și profesională a tu
turor oamenilor munci .

Din această perspectivă 
și în lumina cuvîntării to
varășului Nicolae Ceauș.seu 
la Consfătuirea de lucru 
din 2—3 august 1983 se 
desprind exigențe noi, su
perioare, care decurg în 
mod necesar din adevărul 
cu valoare de axiomă ca 
în munca organizatorică și 
politico-educativă a parti
dului, înfăptuirea progra
melor de dezvoltare econo
mică, socială trebuie să 
ocupe un loc prioritar.

în centrul preocupărilor 
partidului și' statului nos-

Lector, univ. Aurel SUCIU

Dialog intre doi dintre cei mai pneepuți excava- 
toriști de la cariera de „huilă" de la Cîmpu Iu 
Neag . Ștefan Bâbeanu și Victor Pătrașcu.

Foto : loan BĂLOI

(Continuare in pag- a 2-a)

ELOGIU MODESTIEI
Cu experiența pe care o 

dobîndise in ultimele do
uă decenii, la pregătiri și 
abataje cameră, de Dumi
tru Tămîrș era nevoie la 
frontale ; „rocada" 
rîtă de conducerea 
Lupeni a afectat o 
brigada, dar cum 
mîneau în 
„pionierii" 1 
luate de Tămîrș, au ho 
tărît să nu se facă de ru
șine. 10—15 ml pe luna 
în plus, iată norma lor o- 
bișnuită de depășire, adi
că un metru și ceva pe 
ortac, iar cuvîntul (ui

hotă- 
minei 
vreme 
ei ră 

i continuare 
formației pre

Zanc, Polatka și mai nou
lui șef de schimb Piting* i 
are întotdeauna acoperi
re în fapte

— Și ceilalți sînt oa
meni de ispravă, ne lă
murește sing. Ghcorghe 
Spinu, șeful sectorului I. 
Împreună au închegat, cu 
ani în urmă, o familie ar
monioasă, în 
neri deprind repede 
seria rninpritiilni dJ«r 
vață să 
măsura 
sionale, 
rienței
miner Ion Chioreanu poa-

te ajunge să conducă 
formație. Pe urmele 
pășește Vasile Cocea, 
re urmează acum cursuri
le școlii de calificare. Cu
vinte frumoase se pot spu
ne despic Andrei 
teanu, despre Emil 
ciu și ceilalți.

Deși locul de muncă e 
greu, materialele Ant a 
duse de la distanță, gale
ria lor de bază prmae 
contur conform graficu
lui, curînd va atinge 200

Ion VULPE

o 
lui 
ca-

Mun- 
Su-

care cei ti- 
me- 

mineritului, d“r în-, 
fie și oameni. Pe 
pregătirii profe- 
a cîștigării expe- 
și ajutorul de

(Continuare in pag a 2-a>
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(l iniare din pag. 1)I
Tîrgul cooperației meșteșugărești - Lupeni '83

Reușită deplină și la 
cea de a treia ediție»

co- 
din

Dcsfășurată în zilele de 
13 și 14 august, respectiv 
sîmbătă și duminică, cea 
de a IlI-a ediție a Tîrgu
lui cooperației meșteșugă
rești, organizată de 
operativa „Straja"
Lupeni, s-a constituit în- 
tr-o nouă și deplină reu
șită.

Avind ca loc de desfă
șurare baza de agrement 
-Brăița", tîrgul a prile
juit întâlnirea meșteșuga
rilor din județ pentru un 
util schimb de experien
ță, dar și pentru etalarea 

t produselor lor, rod al hăr
niciei și priceperii cu ca
re acționează pentru pro
movarea și dezvoltarea 
industriei mici. Au fost 
prezente cooperativele 
meșteșugărești „Moțul" 
din Brad. „Vata nouă" (O- 
răștie) „Streiul" (Călan), 
„Minerul" (Deva), U.J.C.M. 
— Deva. „Drum nou" (Hu
nedoara), lor adaugîndu- 
li-se 
rativele ..Straja" din 
peni și „Unirea" din 
troșani.

Expunând o gamă 
riată de produse (încălță
minte, confecții, cojocării, 
artizanat, marochinărie) 
meșteșugarii prezent i au 
efectuat cu acest prilej 
(lucru afirmat de pre
ședintele cooperativei 
„Straja" Lupeni — Cons
tantin Adămuț) un util 
sondaj privind gusturile 
și preferințele populației. 
Prin intermediul stației

firesc — coope-
Lu-
Pe-

va

de amplificare (asistența 
tehnică fiind ireproșabil, 
asigurată de electricianul 
Costică Manca) au fost 
prezentate ample detalii 
de reclamă comercială 
privind produsele expuse 
spre vînzare și caracteris
ticile acestora.

Intrată în tradiție, a- 
ceastă acțiune este < 
iadă a preocupării 
operativei „Straja" 
peni care, sprijinită 
Consiliul popular al 
șului, face dovada < 
zității și dorinței de a 
veni în întâmpinarea pre
ferințelor populației și de 
a-i oferi servicii și 
duse într-o 
ficată și de 
nă calitate, 
fășurare a 
ediții a ..târgului" o 
tribuție csenițală au 
vut-o unitățile comerciale 
din oraș, care au asigurat 
o aprovizionare foarte bu
nă cu preparate cu
linare, de cofetărie și pa
tiserie, legume și fruc
te, bere și răcoritoare. O 
notă distinctă pentru u- 
nitatea de alimentație pu
blică nr. 113, cu sediul la 
baza de agrement, care 
prin Roman Dragomir, șef 
unitate. Margareta 
ghiu, Ilie Bodea și 
ria Dănceanu au asigu
rat o servire ireproșabilă 
în cele două zile de des
fășurare a tîrgului.

o

I

pro-
gamă diversi- 
cea mai bu- 
La buna 
acestei

deș
ii oi 

con- 
a-

Bo-
Ma-

de preparatori, prin creș
terea recuperării în cărbu
ne, nu au fost îndeplinite 
în întregime prevederile de 
plan la sortimentele huilă 
spălată pentru cocs și se
micocs. Nivelul realizărilor 
a fost influențat în mod 
considerabil și de calitatea 
necorespunzătoare a cărbu
nelui extras de unele uni
tăți — la care s-au înregis
trat mari depășiri ale con
ținutului de cenușă normat 
— iar criticile adresate de 
preparatori acestor colec
tive miniere au fost cu to
tul îndreptățite. Socotim 
că ai fi fost deosebit de 
folositor dacă îțt sală s-ar 
fi aflat și reprezentanți — 
sau chiar conducători —

Reabzarea ?n întregime 
a prevederilor

ai unităților extractive în 
cauză, respectiv ai carierei 
Cîmpu lui Neag, minei Pa- 
roșeni și minei Lupeni — 
pentru a reține criticile 
formulate de preparatori 
pe tema calității, sau în 
privința altor 
care stânjenesc buna 
borare între unități.

La dezbateri au 
parte preparatori din 
te unitățile I.P.C.V..J. Vasi
le Răcășan, Ștefan Gyorgy, 
Ștefan Ratz, Ion Grădinaru 
de la Lupeni, au făcut pro
puneri cu privire Ia îmbu
nătățirea activității electro
mecanice, Întărirea contro-

neajunsuri 
cola-

luat 
toa-

AceciitwS, pe as5gi5i#aE*e<a 
Imiei de froaiî, 

a electivelor și pe 
disciplinei

tă. Cele mai multe absen
țe nemotivate au fost în
registrate la sectorul de 
transport, care ne-a creat 
destule greutăți pînă acum. 
Având în vedere importan
ța deosebită pe care o pre
zintă activitatea de trans
port la mina noastră, am 
acționat pentru completa
rea efectivelor, prin diri
jarea forței de muncă spre 
acest sector. Putem spune 
că am rezolvat o parte din 
aceste probleme și urmea
ză să ne amplificăm în 
continuare preocupările în 
a-eastă direcție astfel in
cit zilnic să fie prestate în 
medie 800 posturi în căr
bune, iar la activitățile 
auxiliare să asigurăm mi
nimum de muncitori nece
sari pentru desfășurarea 
normală a întregii activi
tăți. Vreau să arăt că în 
luna august și septembrie 
ne vom respecta cuvîntul 
de a realiza 
medie zilnică

• cărbune.
2. Intrucît 

plan zilnice 
trimestrul IV în medie 
300 tone pe zi, nu putem 
să ne angajăm că vom re
cupera minusul înregistrat, 
dar vom realiza ritmic sar
cinile de plan în acest tri
mestru.

întărirea
(Urmare din pag. I)

je, in trimestrul IV, in 
blocul IV, stratul 5, vom 
introduce în două aba
taje cameră noua metodă 
de exploatare, cu tavan de 
rezistență. Noile abataje 
care vor intra în funcțiu
ne ne vor asigura linia 
de front necesară realiză
rii sarcinilor de plan, dar 
trebuie să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru în
tărirea disciplinei și mai 
ales pentru reducerea nu
mărului de absențe ne
motivate, care este destul 
de ridicat la mina noas
tră. Zilnic înregistrăm în 
jur de 60—65 de nemo
tivate, iar 
retribuție 
urătoare
cestora depășește o

Iului pe faze de lucrări, ur
gentarea amenajărilor so
ciale la baia muncitorilor. 
Vasile Nicuță, Ion Cîmpea- 
nu și Dumitru Agache de 
la Coroești s-au referit Ia 
necesitatea întăririi colabo
rării între atelierele și 
compartimentele secției, a- 
sigurarea din timp a pre
gătirilor de iarnă și 
gramarea mai atentă a mij
loacelor de transport, 
părătorii de la Petrila — 
Vasile Nicuță, Eugen Bîr- 
lea și Constantin Bușoniu 
— s-au referit, în princi
pal, la necesitatea urgen
tării punerii în funcțiune la

V 
î

î
i
ț 
!
( 
l
\ 

j 
l

pro-

Pre-

capacitate a instalațiilor 
realizate în cadrul progra
mului de modernizare a 
secției. Din partea tuturor 
secțiilor au mai fost făcute 
propuneri cu privire la per
fecționarea pregătirii pro
fesionale, stabilizarea efec
tivelor, întărirea ordinii și 
disciplinei.

Adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.P.C.V.J. a constituit pri
lejul unei analize exigen
te, în baza căreia au fost 
stabilite măsuri suplimen
tare pentru îmbunătățirea

a
Pe 
a 

la
cocs

activității de preparare 
cărbunelui — cu accent 
realizarea în întregime 
prevederilor de plan 
huila spălată pentru 
și semicocs.

ELOGIU MODESTIEI
(Urmare din pag. I)

1

Zanc sau Pitingel ori poa- |
te altul, fiindcă fiecare I 
gîndește la fel în aceas- ? 
tă brigadă.' J

Regularitatea de metro- l 
nom în îndeplinirea pla
nului, faptul că nu crea- 
ză probleme la locul de 
muncă, au devenit lucrui i 
obișnuite pentru toți oa
menii din sector. Sînt în
să alte brigăzi care luna 
aceasta ..sparg" normele, 
în cealaltă „cad" sub plan. , 
Brigada lor și-a lui lușan 1 
impresionează prin cons
tanță. Poate de aceea nici 
nu sînt luați în seamă, 
cînd e vorba de depășiri 
spectaculoase. Cînd mer
ge bine sectorul, primul 
gînd te duce la Divricea- 
nu sau Tămîrș. Și dacă 
întrebi despre ai lui Că
șuneanu sau lușan, 
răspunde firesc.

— Ăștia merg 
dcauna bine.

Așadar, modești, 
încrezători în faptele 
acești mineri își fac 
tăria cu prisosință. Acti
vitatea lor nu stârnește 
reporterului metafore di
tirambice, dar constanța 
realizărilor impune uri e- 
logiu anonimatului demn 
sub zodia căruia își des
fășoară munca. Adică șt'u V 
că pentru eforturile j~ 
care le depun primesc de 
la societate partea 
li se cuvine.

m, pînă la sfârșitul lunii 
va fi terminată, deci în 
avans cu 15 zile față de 
planificat. Șeful de briga
dă Teodor Cășuneanu a 
ucencit la Tămîrș, deceni
ile de minerit îl ajută să 
organizeze bine munca, 
în rest, cum nici măcar 
noțiunea de nemotivate 
nu există în brigadă, iar 
spiritul de intr-ajutorare 
este la mare cinste, orice 
sarcină încredințată bri
găzii va fi îndeplinită la 
timp.

— Toată ziua sînt pe 
capul meu, continuă șeful 
de sector. Cînd n-au ma
teriale, cînd solicită o 
consultație tehnică, cînd 
au o inițiativă, mă bucu
ră însă cînd vin, știu că 
nu vor învoiri sau moti
vări.

Normatoarea sectorului 
își aduce aminte de o în
tâmplare hazlie, petrecută 
în luna mai. Cînd au nu
mărat banii de retribuție 
ortacii lui Cășuneanu au 
întrebat circumspect da
că depășirea planului nu 
este inclusă in retribuție. 
Verificările făcute de con
tabilitate au descoperit 
greșeala — o funcționară 
distrată sau grăbită nu 
luase în calcul cei 10 m 
avansare în plus.

— Norma noastră luna
ră de depășire, a conchis

I

l 
l

I

ADUNARE
(Urmare din pag. I)

o producție 
de 4 500 tone

de 
în 
cu

în zilele 
și imediat 
numărul

sarcinile 
ne cresc

FESTIVA

1 oto : loan BALO1

(Urmare din pag. I)

ziar, în spiritul Con
gresului al Xll-lea și al 
Conferinței Naționale 3- 
le partidului, orientări
lor și indicațiilor tova
rășului Nicolae 
Ceausescu adresate

i
i

I

crătorilor din presă pen
tru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, pentru for
marea omului nou, cu o 
concepție avansată, re
voluționară, constructor 
conștient al societății so
cialiste pe pămîntul 
strămoșesc al patriei.

ți se (
întot- l

dar i
lor. - 
da-

pe îdej 
care j

l
I

tru se situează problemele 
dezvoltării bazei tchnico- 
materiale. In consecință, în 
miezul activităților politi
co-educative trebuie să stea 
problemele economice și fa
ță de aceste probleme și în 
raport cu ele, trebuie avmte 
•în vedere și problemele 
de detaliu ale fiecărei uni
tăți economice în parte 
(productivitatea muncii, e- 
conomisirea de materii pri
me și energie, promovarea 
tehnicii noi, întărirea disci
plinei, formarea și perfec
ționarea cadrelor etc.) deoa
rece numai în funcție de 
acuitatea acestora se pot 
stabili în mod corespunză
tor conținutul și formele 
muncii politico-educative. 
Cunoașterea și însușirea po
liticii P.C.R., care repre
zintă marxism-leninismul 
creator în acțiune, consti
tuie principala cale de ri
dicare a conștiinței politi
ce, de însușire a marxism-- 
leninismului, nu ca o su
mă de concepte și formule 
abstracte, rupte de viață, 
ci în strînsă legătură cu 
acțiunea și aplicarea lor

creatoare, concretă la 
litățile din țara noastră. 
Dm acest punct de vedere 
sînt revelatoare formulări
le după care principalele 
sfere de conținut ale mun
cii de propagandă constau 
în : 1) înarmarea maselor 
cu cunoștințe privind so-

melor activității economi
ce, din necesitatea de a 
privi propria activitate prin 
prisma direcțiilor generale 
de dezvoltare multilatera
lă, fapt ce generează con
tinua lărgire a cunoștințe
lor economice ; 5) informa
rea permanentă asupra in-

tice. Practica social-istorică 
a dovedit că sondarea cli
matului politic .și ancora
rea pe această bază in rea
litate a muncii politico-i- 
cleologice. plasarea ei pe 
făgașul celor mai actuale 
cerințe ale dezvoltării eco
nomice, asigură forme-

tiința politică socialistă es
te percepută ca o conștiin
ță ce se află la nivelul sar
cinilor și obiectivelor 
stau în fața partidului 
statului nostru, sarcini 

care cunosc

urmă cu cîte-

biective

cialismul științific, econo
mia politică, filozofia mar
xistă ; 2) cunoașterea și a- 
profundarea tezelor teoreti
ce elaborate de P.C.R., de 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în procesul aplicării crea
toare a marxism-leninismu- 
lui ; 3) popularizarea și a- 
profundarea de către oa
menii muncii a documente
lor de partid și de stat, a 
cuvântărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în ve
derea asimilării lor; 4) a- 
bordarea politică a proble-

deplinirii sarcinilor de 
plan, asupra problemelor 
eu care se confruntă colec
tivul respectiv, economia 
națională ; 6) prezentarea 
punctelor de vedere ale 
partidului nostru față de 
punctele de vedere ce se 
vehiculează în cadrul con
fruntării de idei din lu
mea contemporană ; 7) în
sușirea profundă a princi
piilor politicii externe a 
partidului și statului, nos
tru ; 8) asigurarea trăirii 
efective de către popor a 
largilor libertăți democra-

lor și metodelor activității 
educaționale un conținut 
corespunzător și in conse
cință. o eficiență sporită. 
Aceasta se Impune cu atît 
mai mult, cu cit conștiin
ța politică, ca și celelalte 
forme aie conștiinței so
ciale. au un caracter isto
ric, ea suferind schimbări 
nu numai atunci cînd 
trece de Ia o orînduire 
alta, dar și atunci cînd 
trece de la o etapă la 
ta în cadrul aceleiași
rânduiri sociale. In concep
ția partidului nostru, conș-

se 
la 
se 

al-
o-

ce 
Și 

o- 
un 

puternic dinamism de la o
etapă la alta. Conștiința 
politică socialistă are toc
mai misiunea de a conștien
tiza masele cu privire la 
aceste sarcini și obiective, 
misiune care poate fi în
deplinită numai dacă este 
organic legată de înțele
gerea esenței și caracteris
ticilor etapei date ale dez
voltării social-politice, de 
asimilare a obiectivelor po
litice din etapa respectivă, 
de realizarea practică a a- 
cestora și de cunoașterea 
direcțiilor de dezvoltare a 
societății în viitor. Altfel 
spus, în fiecare etapă sar
cina politică a partidului și 
a conștiinței politice este 
de a indica direcția de dez
voltare a societății, de a 
pune în fața maselor sar
cini concrete, specifice, fă
ră a pierde
scopul final — făurirea co
munismului.

i
I 
I
I 
î
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II 
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@ EXPOZIȚIA tempo
rară a Măriei Dincă, 
găzduită de Muzeul mi
neritului din Petroșani, 
s-a îmbogățit cu opt noi 
exponate avîrid ca tema
tică mineritul și înfăptui
rile cu care Valea Jiului 
se prezintă la sărbătorile 
din august. (I B.)
• MUNCA PATRIOTI

CA. Tinerii din sectorul 
VI al I.M. Uricani au or
ganizat în
va zile o amplă acțiune 
de muncă patriotică pen
tru amenajarea și înfru
musețarea incintei. Cu a- 
cest prilej au fost colec
tate și sortate peste 15 
vagonete cu fier vechi. 
S-au remarcat în această 
acțiune tinerii Constantin 
Colț. Geta Boboloacă, Ion 
Purdea și alții. (Gh. B.)

$ VAD. Un flash la u- 
nitatea nr. 338 berărie 
din Banița. Șeful unită
ții, Augustin Jugariu uu 
respectă programul, pre
țurile nu sint afișate, vi
trina frigorifică găzduieș
te doar cîteva muște. Cum 
nici bere nu se găsește, se 
adeverește zicala „așa 
responsabil, așa vad co
mercial". (I. V.)

Rubrică realizată 
Gh. BOȚEA

de
I

din vedere

"o „Av
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Fotbal, divizia A

Pregătirea divizionarelor din Valea Jiului
U L‘%

pe ultâm a turnantă..,
Simbătă, divizionara A 

Jiul Petroșani a avut, în 
cadrul pregătirilor, ca par
teneră de întrecere forma
ția din eșalonul secund 
C.S.M. Reșițaj pe care a 
întrecut-o, după o dispută 
antrenantă, la limită, prin 
golul înscris înaintea ulti
mului sfert dc oră, dm lo
vitură de pedeapsă de Var
ga. Iată de ce, duminică, 
cu ocazia startului „Gupei 
Hunedoara" Ia Deva, în 
intiinirea cu formația lo
cală echipa din vale a o- 
pus un „unsprezece11' în
cropit mai mult din rîndul 
formației de tincret-speran- 
țe. A evoluat, spre e- 
xemplu, Soare, un portar 
din Slobozia, care nu a în
trunit adeziunea antrenori
lor, în linia de fundași au 
fost folosiți Vesa (D Ru- 
su), Coroi, Szekely, Si- 
mion, linia mediană a a- 
părut cu Vasile, Barbu, 
Muia, iar ca atacanți au 
figurat (adesea și la pro
priu) Coca, Lăsconi, Ciora- 
nu. Pe parcursul partidei 
au fost rulați Dina și Cura. 
Cei cîțiva jucători din pri 
ma garnitură au fost uti
lizați în scopul desăvârșirii

regimului dc antrenamente, 
favoarea 

învinși a 
nu ad- 

nu este 
standard.

Scorul, 5—1 în 
gazdelor (pentru 
punctat Ciorăscu) 
mite scuze, deși 
vorba de formația
Organizatorii turneului s-au 
arătat nemulțumiți pentru 
că Jiul Petroșani a de
butat in turneu „cu copiii", 
ca să cităm pe prof. A- 
drian Coșoreanu, președin
tele clubului. Oricum, invi
tația obligă, iată de ce nu 
împărtășim în totalitate ho- 
tărîrea conducerii clubului 
nostru cu privire la uns- 
prezecele aliniat, fiindcă pe 
lingă faptul că „rețeta" 
turneului a fost întrucîtva 
compromisă, prestigiul clu
bului va suferi. Și să mai 
luăm aminte la faptul c? 
de ani 
vedem 
cători, 
va în 
despre 
toare la 
a Jiului, înaintea reluării 
campionatului, se va pro
nunța noul antrenor prin
cipal Czako, a cărui activi
tate și ambiții stîrnesc cu
riozitatea suporterilor Jiu
lui.

.X
__ _______ 'i, 

de zile, în pregătii', 
o sumedenie de ju- 
dar putini vor'actî- 
sezonul oficial. Dar, 
amănuntele referi- 

.ultima turnantă" 
înaintea

Foto : Ioan BĂI,OI

Lotul actual al Mi 
neruhii" Lupeni.

t

i

fotbaliștii, 
a reveni după 

un an în divizia 
După pregătirile care
început cu circa o lu- 
în urmă, a urmat o 

de omogenizare 
a unspiezecelui

Minerul Lupeni
unui nou start în divizia B

in febra

Ion VI LPE

Parcă ieri a fost ziua 
>d iubitorii sportului 

din Lupeni aplaudau cu 
frenezie performanța fa- 
voriților lor, 
acea de 
numai
B 
au 
nă
perioadă 
a lotului, 
de bază pentru acest nou 
start, pină la care, iată, 
au rămas numai cinci zi
le I

Meciurile de verificai 
disputate (eu selecționata 
de tineret a R.P.D. Co
reene, Gloria Reșița, Au
rul Brad, Victoria Călan), 
precum și finalizarea în 
următoarele zile, a acestei 
perioade precompetiționa- 
le au fost privite (ne a- 
sigură antrenorii Petre 
Libardi și losif Rus) cu 
cea mai mare seriozitate 
și răspundere de către ab
solut toți jucătorii. Ală
turăm acestor rînduri, ca-

re 
o
campionatul ce 
ușă, o fotografie realizată 
de colaboratorul nostru 
consecvent loan Băloi, în- 
fățișînd lotul cu care Mi- \ 
nei-ul Lupeni 
drum. Succes

Robert TAVIAN \ 
t

am don prefațeze 
comportare bună

„bate1

pornește Ia ț
I lf

t.

Juc o tori noi 
la „M»nerul“ 

Uncani
Echipa de fotbal „Mine

rul" Uricani, care activea
ză în campionatul jude
țean, seria Valea Jiului, 
și-a reluat recent antrena- 

.mentele în vederea noii e- 
diții a campionatului ju
dețean. Pentru aceasta am 
solicitat un scurt interviu 
antrenorului A. Kelemen.

— Ce fac fotbaliștii din 
Uricani ia ora actuală ?

— Se pregătesc asiduu ; 
lucrăm intens la îmbună
tățirea condiției fizice, ur- 
mînd să trecem in etapa a 
doua de pregătire, adică la 
pregătirea tacticii de joc 
susținînd mai multe me
ciuri de verificare.

— Cum răspund jucăto
rii solicitărilor ?

— Toți sint apți și nu 
precupețesc nici un efort 
în vederea bunei lor pre
gătiri.

— Care sint noutățile e- 
chipei ?

— Portarul Constantin 
Mihai (de Ia Vulcan), Stan- 
covici (Sănătatea Vulcan), 
Lupu (Chimia Brazi), fun
dași. Naghi (S. Vulcan), 
mijlocaș, lacob (Minerul 
Aninoasa), Rădoi (Prepa
ratorul Lupeni) și Muțiu 
(S. Vulcan) înaintași. Se 
mai așteaptă revenirea din 
armată a lui Rusu și San
du, în plus au fost pro
movați juniorii Păuna șl 
Popa 11. Ulterior au mai 
venit Banga și Ștel de la 
Minerul Aninoasa.

După cum se vede, echi
pa din Uricani a fost în
tinerită în toate comparti
mentele cu jucători talen- 
tați, dornici de afirmare.

Se speră ca noii veniți 
să se integreze repede să 
formeze o echipă omogenă 
care să se ridice la valoa
rea cerințelor Campionatu
lui județean, ca în final 
echipa să se situeze pe 
unul din locurile fruntașe.

llie COANDREȘ

Fotbal, divizia C

o reprezentare in campionatul viitor

I

„Minerul" Aninoasa 
exprimat „valoarea" 
zonul trecut al diviziei G 
— locul 12 cu 27 de punc
te, în seria a IX-a, datori
tă evoluțiilor fluctuante de 
la o etapă la cealaltă. Cau
zele acestor oscilații, 
altfel explicațiile lor sînt 
numeroase, cele mai 
denie 
de neangajarea întregului 
efectiv în dificilele partide 
disputate în deplasare, în 
tur, chiar și în cele 
sive cu „Explorări" 
(0—1), Inter Sibiu 
„Metalul" Aiud (I — 1), „Mi
nerul- Lupeni (1—3). „Uni
rea" Alba (2—2) de pe te
ren propriu, cinci s-au 
pierdut 7 puncte prețioase; 
nereaiizarea jocului colec
tiv, ca urmare firească a 
lipsei dc pregtăire tactică 
adecvată, vizibilă în evolu
ția în teren a celor uns
prezece jucători, precum și 
prin aceea că marcatorii 
celor 36 de goluri au fost 
11 jucători . Dosza, Sătmă- 
reanu, Dobrescu, Hădărean, 
Guran, Arhip. Corceai. la
cob, Faur, Mag și i>umi- 
traș.

De asemenea s-au „ghi
cit" nepermis de mult for
mule de echipă. Dar ade
vărata cauză rezidă dm at 
mosfera nepropfee din ca
drul echipei ; faptului ■ că 
nu s-a elaborat o concep-

ca de

evi-
fiind acelea legate

C , 11X
deci- 
Deva 

(1—1),

ic de antrenament și joc. 
Fără acestea, mare parte 
din energie a fost risipită 
în căutări sterile, datorită 
cărora fotbaliștii aninoseni 
s-au situat, etape la rînd. 
în zona, retrog-i lării. La 
această stare de fapt a con
tribuit și intensa circula
ție de idei — variată și i- 
nevitabil opusă — cu pri
vire Ia pregătire, formație, 
schimbări și jocuri a celor 
trei antrenori (Teodor Mi- 
halaehe, Octavian Danciu și 
Gheorghe Anisie) care nu 
era deloc convergentă.

Pregătirile pentru noul 
campionat au debutat sub 
conducerea unui nou antre
nor, Cornel Cărare. A fost 
făcută primenirea lotului ; 
au plecat Mag, Alecu, Cor
cea, Pătran, Steț, Banga ; 
s-a renunțat la Dobrescu, 
lacob. Faur ; au venit 
Munteana Ștefan, JIunady 
loan, Vilceanu Virgil de la 
Minerul Paroșeni, Haiduc 
Mircea, Puțura Ștefan, La
katos Zoltan de la Mine
rul Vulcan, Popa losif și 
Irimuș Marcel de ta Mine
rul Lupeni, așa incit se 
pornește la drum cu urmă
torul lot de jucători . Bo- 
gheanu, Fodor, Munteanu
— portari, Pocșan. Arhip, 
Haiduc. Vilceanu, Dumi- 
traș, Sătmăreanu. Puțura, 
Hunady — fundași, 'Tudor, 
Guran. Lakatoș, Hădărean
— mijlocași, Lixandru,

tinerct 
Călan 

Ghelari

Dozsa. Dîaconu, Ion Jeni- 
că, Popa, Irimuș — ata
canți. După trecerea pro
belor fizice, s-a trecut la 
antrenamente de omogeni
zare și la jocuri-școală și 
amicale cu „Min 
can (0—3), „Jiul' 
(2—0). „Victori:
(0—2), „Minerul"
(0—2). In continuare se va 
juca cu ..Mecanica" Orăștic 
(21 august), în „Cupa Româ
niei" cu „Minerul- Vulcan 
(24 august), cu „Minerul" 
Certej pentru definitivarea 
echipei de bază, pentru ca 
în 28 august să se partici
pe Ia startul noului sezon 
fotbalistic alături de alte 
cinsprezece echipe puter
nice.

Felul serios în care fie
care participant sc impli
că în pregătiri și jocuri, 
exigența antrenorului Cui
nei Cărare, sprijinul pri
mit din partea conducerii 
întreprinderii ne îndreptă
țesc să credem că pe viitor 
reprezentativa minerilor din 
Aninoasa nu va mai tre
ce prin „furcile caudine", 
reușind să ofere sulelor de 
suporteri satisfacții. De 
remarcat faptul că „drep
tunghiului verde" i-au fost 
aduse îmbunătățirile de ri
goare, așa ineît și a estea 
vor contribui la realizarea 
obiectivelor propuse.

T. TEODOR

Vom aborda campionatul 
cu o ech pă mult întinerită"

A\ ind deja „vechime" in 
rîndul competitoarelor din 
eșalonul trei al fotbalului 
românesc, Mmerul-Știrnța 
Vulcan se prezintă la star
tul unei noi ediții a cam
pionatului cu optimismul 
caracteristic unui proces de 
întinerire masivă pe care 
a cunoscut-o echipa. Des
pre această întinerire, des
pre etapele de pregătire, 
cit și despre alte proble
me ne-'a vorbit antrenorul 
pi-incipal al divizionarei 
„C", Nicolae Btrlbucan.

— După terminarea cam
pionatului trecut, 
în final un loc 
noi, am avut 
parte de o va
canță bineme
ritată, 
cep ut 
tirile 
ediția 
pionatului în 20 iulie 
vizita medicală, urmată pî- 
nă in 5 august, de o pe
rioadă de pregătire fizică 
generală. In prezent ur
măm o perioadă de acumu
lări tehnico-tactice, punînd 
accent pe omogenizarea e- 
chrpei. O echipă pe care 
am încercat (și reușit) să o 
întineriftl radical, 
tea nevoia tinor 
tineri care să 
unii „veterani" 
re divizia C nu 
ti tui deeît

— Cu ce 
drum ?

— Avem 
din Olteanu, 
Șoncudeanu (venit de 
Baia Mare) — portari, 
duva, Frățilă, Bîrsan, Petre 
Mihai, Barbu (Constructo
rul Craiova), Urîțescu — 
fundași, Chirițoiu, Postel
nicii, Voicu, Gheorghe, Se- 
ceansehi (Minerul Deva) —

ocupînd 
bun, zicem

Am în-
pregă- 
pentru
1933—1984 a eam- 

cu

Confesiuni ale 
antrenorilor

Zlute, 
Olaru

pasibi- 
tehni- 

jucăto- 
noștri. 
eondi- 

joc

un
lot

un

Se sim- 
j urători 

înlocuiască 
pentru ca
lmate cons- 
refugiu... 
porniți la

Iot compus
Bejenaru Șl 

la 
, Vă-

mijlocași, Rădoi, 
Constantin Vasile, 
(Jiul — tineret). Dragoș și 
Barbu (Minerul Lupeni). Și 
pentru că am voi-bit de • 
amplul proces- de întineri- ' 
re, să amintim că același 
lucru s-a petrecut și in 
conducerea tehnică a echi
pei, în sensul că voi fi a- 
j-utat de un foarte tînăr 
antrenor secund în persoa
na fostului ju ător Constan
tin Căluț !

— De aici, deci un op
timism declarat în aborda
rea campionatului...

— Da, intr-adevăr, por
nim la drum cu încredere
—...... . în elanul tine- •

țese al' echi
pei, în 
lrtățiie 
ce ale 
iilor

Dacă mai adaugăna
țiiie foarte Inme de 
și antrenament (terenul 
mare a fost gazonat, s-a 
amenajat un teren de an
trenament pe jumătate ga
zonat — n.n.), că avem 
condiții materiale foarte 
bune, fiind consecvent spri
jiniți de conducerea minei 
și de organele locale oră
șenești, putem să declarăm, 
fără nici o urmă d.i mo
destie, că, putem termina 
campionatul între prime
le 7—8 celîipe.

Aceste declarații 
ea atare, ca gînduri la a- 
sallul unui nou campionat, 
în care echipa minerilor 
din Vulcan poate demons
tra, prin jocuri de calita
te și o comportare la ni
velul condițiilor de care 
dispune, că iși merită lo
cul în divizia C. Noi, și 
suporterii ei, așteptăm 
confirmarea !

le luăm

Alexandru TATAR
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Simbătă, 13 august a.c., 
tn orele dupl-amiezii, tre
cătorii aflafi în centrul o- 
rașului Lupeni au last 
martorii unei apariții in
solite. Pe o bicicletă, nici 
nouă, nici veche, un bă- 
trinel (care nu-și trăda 
vlrsta ce o veți afla in 
rimiui ile imediăte) pedala 
de zor spre— Uricani. Bi
cicleta atrăgea în primul 
rînd prin coloritul și... în
cărcătura ei: pe ghidon 
un steguleț cu tricolorul 
românesc, lingă apărătoa
rea rafii din spate o tablă

mișcare...
tinerele fără bâtrinețe"

Un argument forte pentru
Ș1 „

ducu performanțele... 
datului biciclist.

Cel care i a uimit sim 
bâtă și duminică pe cei 
ce l-au văzut pedalînd de 
zor prin întreaga Vale a 
Jiului este Irimia Neclel- 

, cu din comuna Puiești, 
județul Buzău, născut la... 

'22 august 1899 ! La virs- 
ta de 84 de ani (!) el se 
află in pragul obfinerii

♦

extraor- 
șaptelea 
Primele

unei performanțe 
dinare: cel de-al 
tur al României' 
șase tururi (pe bici, tetă) 
au fost efectuate in anii 
'60 și anume: 1966 — 1600 . 
fcm, 1967 — 5064
— 7075 km, 1969 
km, apoi în ani
— 13 064 km,
13 871 km, urmînd ca cel 
de anul acesta să cuprin-

și pentru cei 59 300
Irimia Me

lc rr,. 1963
— fii 261
70 1974
1979 —

dă 13 000 km cit un even
tual ..supliment'" de 1100 
km. Deosebit este faptul 
că în decursul celor 17 
cmi
km parcurși, 
delcu a folosii doar.... do
uă biciclete! Cu prima, 
un „Carpați", a parcurs 
50 3'38 km. după care a 
înlocuit -o cu un ..Tohan" 
produs la Zărneșli. „pen-

tm care, spune el cu 
mîndrie,. pledez pentru că 
sint român și simt prin 
toată Jiința că trebuie să 
credem cu tot sufletul în 
ceea ce facem.'"

La trecerea lui prin Va
lea Jiului să-l aplaudăm 
cu căldură, să-i mulțu
mim pentru minunatul e- 
xemplu pe care-l dă și 
să-l așteptăm în viitoarea 
vizită pe care ne-a promi
s-o pentru anul... 1986' Să
nătate, nea Irimia și drum 
bun!

Albert TEMISTOCLE



4 Steagul roșu MARȚI, 16 AUGUST 1983

Manifestări consacrate aniversării 
Zilei de 23 August

în diferite țări continuă să se desfășoare manifes
tări consacrate celei de-a XNXIX-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944 din România,

MOSCOVA 15 — Trimi
sul Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite : La Amba
sada României din Mosco
va a fost organ-zată o con
ferință de presă.

Ambasadorul României 
în Uniunea Sov'etică, Tra
ian Dudaș, a evccat sem
nificația evenimentului săr
bătorit în viața poporului 
român, realizările obținute, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în anii 
construcției socialiste, în 
special de cînd la condu
cerea partidului și statului

Un studiu al Congresului S.U.A- privind 
concluziile negocierilor de la Geneva

WASHINGTON 15 (Ager- 
pres). — într-un studiu e- 
fectuat de Serviciul de cer
cetări al Congresului 

S.U.A., ale cărui concluzii 
au fost publicate de coti
dianul „Washington Post", 
se afirmă că argumentul 
occidental potrivit căruia 
rachetele nucleare france
ze și britanice nu trebuie 
incluse în negocierile de 
la Geneva asupra rachete
lor nu’ este convingător — 
relatează agențiile U.P.I. 
și France Presse. în ra
port se arată că, într-adet 
văr, „în timp de pace ce
le 64 de rachete britanice 
de pe submarine se află

UN MARE NUMĂR DE 
CANADIENI se opun tes
tării pe teritoriul Canadei 
a rachetelor nucleare ame
ricane „Cruise", indică un 
sondaj realizat de Insti

tutul Gallup. Potrivit rezul
tatelor sondajului, citat de 
U.P.I., 47 la sută dintre 
persoanele chestionate s-au 
pronunțat împotriva expe
rimentării pe teritoriul Ca
nadei a rachetelor „Cruise".

SUB DEVIZA „Nu vom 
admite declanșarea unui 
nou război", la Tokio a a- 
vut loc o serbare a copiilor 
pentru pace, la care au 
participat mii de tineri 
locuitori ai capitalei ni
pone. Numeroase ansam
bluri corale de copii au 
interpretat, în cadrul aces
tei manifestări, cîntece

Piața armelor — piața cea mai profitabilă
Cheltuielile pentru cum

părarea de arme constituie 
o povară grea pentru eco
nomiile slabe ale țărilor în 
curs de dezvoltare, întrucît 
reprezintă capitolul cel mai 
însemnat.și, în același timp 
cel mai păgubitor al im
portului. Fondurile folosite 
pentru cumpărarea de ar
me ar putea fi utilizate 
pentru creșterea producției 
industriale. Cheltuielile mi
litare nu creează produse 
noi, a căror vînzare ar a- 
duce acei bani ce ar putea 
fi folosiți pentru stingerea 
datoriilor acumulate prin 
importurile respective.

Cînd afli că, în anul 
1979, firma americană 
„Chrysler" a obținut, din 
contracte militare, profituri, 
în timp ce în sectorul de 

nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Cu același prilej, în sa
loanele ambasadei a fost 
organizat un stand de 
cărți.

Totodată, a fost prezen
tată o expoziție documen
tară de fotografii înfăți- 
șînd imagini din industrie, 
agricultură și viața social- 
culturală a României so
cialiste.

DELIII 15 (Agerpres). — 
O conferință de presă con
sacrată Zilei Naționale a 
țării noastre a avut loc și 

sub comandă națională, 
dai' în caz de urgență sînt 
afectate NATO și puse la 
dispoziția Comandamentu
lui suprem aliat din Eu
ropa", iar obiectivele lor 
sînt „coordonate cu planu
rile Comandamentului stra
tegic aerian al S.U.A.în 
ce privește forțele nuclea
re franceze, se afirmă în 
raport, „cu toate că in 
1966 Franța s-a retras din 
Comandamentul militar al 
NATO, ea este totuși sem
natara Cartei NATO din 
1949, ceea ce o obligă să-i 
apere pe semnatari într-o 
manieră corespunzătoare a- 
tacului".

pentru dezarmare și pice.
LA UNIVERSITATEA 

din Manila a avut loc o 
adunare națională a parti
zanilor păcii din Fi li pi ne, 
care s-a desfășurat sub de
viza „Asia trebuie să fie 
liberă de arme nucleare". 
La lucrări au participat 
peste 500 de delegați sosiți 
din toate insulele arhipela
gului filipinez, reprezentînd 
organizații sindicale, de fe
mei și de tineret.

DIN SURSA OFICIALA, 
la Lima s-a anunțat că 
autoritățile peruane au dis
trus prin ardere peste trei 
tone de diferite stupefian
te, confiscate în perioada 
aprilie — iulie a.c., în 
cursul acțiunilor întreprin
se în țară împotriva trafi- 
canților de droguri — in
formează agenția Reuter.

POTRIVIT DATELOR 
STATISTICE publicate de 
Ministerul Muncii al S.U.A. 
și reluate de agenția TASS. 
din. peste cei 11 milioane 

producție civilă a suferit 
pierderi, abia atunci începi 
să înțelegi însemnătatea 
cursei înarmărilor pentru 
țările capitaliste dezvolta
te.

Din presa străină
(„EL MOUDJAHID")

în acest fel se poate 
explica. în mare parte, și 
creșterea exportului de ar
me în țările în curs de 
dezvoltare. In perioada 
1977—1980, Statelor Unite 
le-au revenit 43,3 la sută 
din exporturile mondiale 
de arme spre aceste țări, 
iar Franței i-au revenit 
10,8 la sută din aceste ex- 

la Ambasada română din 
Delhi.

în cuvîntul său, însărci
natul cu afaceri a.i. al 
României în India, Cons
tantin Rădoi, a sublimat 
semnificația evenimentuiU'.

A fost organizată, de 
asemenea, o expoziție do
cumentară de fotografii și 
de carte cu lucrări reflec- 
tînd gîndirea politică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, volume de be
letristică românească, ști
ințifice etc.
• LA DELHI a început, 
totodată, festivalul filmu
lui românesc, organizat de 
Federația societăților de fil
me din întreaga Indie, în 
colaborare cu ambasada 
țării noastre.

Schimb 

de focuri 

la Beirut
BEIRUT 15 (Agerpres). 

— Schimburile de focuri de 
artilerie dintre milițiile ri
vale au continuat în noap
tea de duminică spre luni 
în regiunile muntoase Chouf 
și Aley din împrejurimile 
Beirutului — transmite a- 
genția A.P.

Potrivit poliției libaneze, 
trei persoane au fost ucise 
și șase rănite.

de șomeri din S.U.A. nu
mai 38 la sută primesc a- 
jutoare de șomaj. Potrivit 
legislației S.U.A., mențio
nează sursa, ajutorul de 
șomaj se plătește în medie 
timp de 26 de săptămîni.

ÎN APROPIEREA COAS
TELOR JAPONIEI, un tanc 
petrolier nipon s-a ciocnit 
cu o navă de transport sub 
pavilion panamez. Din tanc 
s-au scurs 360 de tone de 
țiței, formînd o maree nea
gră, cu raza de cîțiva ki
lometri. Autoritățile au 
luat măsuri urgente pentru 
neutralizarea petrolului de 
pe suprafața mării.

CORPORAȚIA „FORD 
MOTORS" a anunțat con
cedierea în această săptă- 
mînă a unui număr de 
2 650 de salariați în cîte- 
va din uzinele sale. Aceas
tă măsură se datorează 
conjuncturii nefavorabile pe 
piața automobilelor în con
textul crizei economice ge
nerale.

porturi. Indicele livrărilor 
militare spre țările în 
curs de dezvo'tare a cres
cut de la 100, în 1962 la 
700, în anul 1980, în timp 
ce indicele comerțului mon

dial a crescut, în aceeași 
perioadă, numai cu pînă 
la 300.

în prezent, o parte tot 
mai mare din produsul na
țional global al lumii în 
curs de dezvoltare se chel
tuiește pentru ținerea sub 
arme a unui număr de 
peste 15 milioane de sol
dați, ceea ce constituie a-

Realizări 
în economia 

polonă
VARȘOVIA 15 (Agerpres). 

Potrivit Direcției Centrale 
de Statistică a R.P. Polone 
valoarea producției rea
lizate în sectorul industriei 
de stat a fost, în luna iu
lie (în prețuri ferme), cu 
5,4 la sută mai mare de- 
cît în iulie 1982. Compara
tiv cu aceeași lună a anu
lui trecut, a sporit vo
lumul extracției de lignit 
și de gaze naturale, a fost 
prelucrată o cantitate mai 
mare de petrol, au fost pro
duse cantități mai mari de 
energie electrică, fontă, la
minate, cupru, zinc, alu
miniu, autoturisme, tractoa
re, televizoare anvelope, 

ciment, hîrtie și încălță
minte. Planul a fost de
pășit, de asemenea la ex
tracția de huilă.

în perioada ianuarie—iu
lie, comparativ cu perioada 
corespunzătoare a aiului 
trecut, producția industria
lă realizată a sporit cu
8.1 la sută, indus
tria extractivă înregis- 
trînd o creștere de 3,3 
la sută, iar cea prelucră
toare — de 8,5 la sută.

Productivitatea muncii în 
sectorul industriei de stat 
a fost cu 6,7 la sută mai 
ridicată în luna iulie de- 
cît în aceeași- lună a anu
lui trecut.

De la începutul campa
niei dă recoltare, pînă la 
7 august au fost depozita
te în hambare aproximat'v
2.2 milioane tone de ce
reale.

INUNDAȚIILE SI ALU
NECĂRILE DE TEREN 
care au avut loc în cursul 
lunii iulie în nouă prefec
turi nipone au provocat 
daune evaluate la peste 
150 miliarde de yeni — 
s-a anunțat oficial la To
kio. Porțiuni de căi fera
te, șosele și poduri avaria
te nu au fost redate încă 
circulației. In vestul Ja
poniei datorită inundați
ilor și-au pierdut viața 
peste 100 de persoane.

STÎRN1TE BRUSC DE O 
FURTUNA, valuri uriașe 
s-au năpustit duminica tre
cută asupra plajei Kilyos, 
din zona Istanbulului, pro- 
vocînd înecarea a șapte 
persoane — informează a- 
genția Reuter.

proximativ 60 la sută din 
efectivele armatelor regu
late din întreaga lume. In 
perioada 1970—1980, țările 
Orientului Apropiat și Mij
lociu au cheltuit pentru ne
voi militare, anual, îh me
die 14 la sută din produsul 
lor național global.

Sumele astronomice alo
cate forțelor armate sînt în 
mare parte determinate și 
de costul extrem de ridicat 
al tehnicii militare. Astfel, 
de exemplu, costul unui 
bombardier este echivalent 
cu salariile anuale ale u- 
nui număr de 250 000 de 
învățători, sau cu costul 
construcției și amenajării 
unui număr de 75 de spita
le, cu 100 de paturi fie
care.

(Agerpres)
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Sindromul, I-II; 
Unirea : Despărțirea, I-II.

LONEA : Vasili și Va
silisa.

VULCAN: Cele mai 
bune momente cu Stan și 
Bra?..

LUPENI: Marile vacan
țe. '

URICANI ; Călăreții 
nocturni.

TV.
11,00 Telex. 11,05 Pano

ramic economic. 11,35 Ro- 
man-foileton: „în viitoa
rea vieții". Episodul 5. 
12,25 Moment folcloric.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARA si de 

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

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Petcu Lu
cit n Ovidiu, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. 11 declar nul. (891)

PIERDUT legitimaț e de 
serviciu pe numele Mtzu 
Francise Iosif, eliberată de 
1 U M. Petroșani. O declar 
tiuia. (893) 

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor care au 
fost alături și ne-au ajutat în clipele grele pricinuite 
de decesul fulgerător al celui care a fost un bun soț, 
tată, fiu și coleg

BAGYO FRANCISC (892)

12,35 Ecran de vacanță. 
Desene animate ; „Poves
tiri din pădurea verde". 
16,00 Telex. 16,05 Festi
valul național „Cîntarea 
României". 16,25 Televa- 
canța studențească... 16,50 
Clubul tineretului. 17,30 
Carnet cultural. 17,50 1001 
de seri. 20,00 Telejurnal. 
20,20 Spirit militant, re
voluționar. Susținută mun
că politico-organizatorică 
și cultural-educativă pen
tru cunoașterea, însușirea 
și aplicarea liniei politice 
a partidului. Din expe
riența organizațiilor ee 
partid. 20,35 Videoteca 
internațională. 21,00 Tea 
tru TV; „Seara de taină", 
de Ion. D. Sîrbu. 22,30 
Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
sei viciu pe .îumele Samo
ra Natalia, eliberata de 
l C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (894)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Korpedean 
Elena, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (895)

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, <tr, N. Băltescu - 2, teleloone < 16 62 (secretoriot), < 16 63, < 24 6< (secțiî).TIP ARUL : lipogrofio Petroșani, <tt N Bălcescu - 3


