
SAiA DS U- TUR^RODET4Rf DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

I 
II
II
I
I

I

I
I
I
L

I
I

în pagina a 3-a
Intreprinderea minieră Paroșeni

UN COLECTIV
CE ONOREAZĂ I 

CHEMAREA
Țării, cit mai mult cărbune!

- Munca de la om la om, metodă eficientă de 
mobilizare a întregului colectiv

- Deviza unei brigăzi: mereu în fruntea 
întrecerii

- Angajament onorat: schimbul și metrul 
de înaintare |

I

Succesele le datorăm oamenilor 
și generalizării acordului global

Brigada minerului Grigore Mîndruț din sectorul |V al I.M, Lonea

Raportează îndeplinirea planului anual

A trecut mal mult de 
o tună de cînd s-a ge
neralizat acordul global 
șl rezultatele obținute de 
colectivul întreprinderii 
noastre suit la nivelul e- 
xigențelor impuse de con
diții’ î create prin aplica
rea acestei forme de re
tribuire. O singură men
țiune cred că este edifi
catoare în acest sens, fă
ră a intra în detalii, ca
re ar însemna o enume
rare de cifie : ne-am în
deplinit prevederile de 
plan la toți indicatorii e- 
canomico-financiari. Cu 
toate acestea aș dori să 
insist totuși asupra u- 
nuia singur — planul lu
nii octombrie și al pri
melor zile ale lunii no
iembrie. Indicatorul deo
sebit de important, pro
ducția fizică de cărbune 
extras — a fost îndepli
nit și depășit pe luna 
octombrie cu aproape 1000 
tone de cărbune, iar la 
zi, pe această lună cu 
peste 1300 tone de căr
bune. Aceste succese, a- 

| ceste rezultate pozitive, 
I au fost posibile datorită

Sărbătoarea vredniciei minerești
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Expresie a prețuirii, 
, dragostei șl stimei de ca

re sînt înconjurați, în 
' colectivul I.M. Petrila, 
, fruntașii producțiilor
, mari de cărbune, ai rea- 
’ lizărilor spectaculoase la 
' investițiile miniere, ieri, 
s 8 noiembrie, în- sala de 

apel a minei Petrila, la 
' orele amiezii, domnea o 
i atmosferă festivă. In a- 

cordunle fanfarei, în cli- 
matul sărbătoresc, nume
roși pionieri din oraș pur- 
tind frumoase buchete de 
flori, reprezentanți ai 
conducerii minei, comite- 
tulu de partid, sindicat 

’ și U.T.C., așteptau mi- 
\ neril din brigăzile con- 
. duse de Ștefan Alba, 
’ Francisc Kovacs și for- 
\ mâțule de lucru din ca- 
i drui sectorului XI in- 
’ vestiți!, detașamente
1 muncitorești care și-au 

îndeplinit planul anual 
pînă la această dată. 
Toți acești oameni mi
nunați sărbătoriți ca a- 
devărați eroi ai adîncuri- 
lor, care prin munca lor 
de z. cu zi, au dat dova
dă de curaj și dîrzenie, 
reușind să înscrie în pal
maresul lor și al minei 
succese deosebite obți
nute pe frontul muncii 
subterane.

Care locuitor al Văii 
Jiului nu a aflat despre 
succesele deosebite obți
nute în muncă de minerii 
din brigada lui Ștefan 
Alba? Rezultatele lău
dabile înregistrate de a- 
ceaată destoinică forma- 

preocupărilor întregului 
colectiv al minei, colec
tiv care nu a precupe
țit nici un efort pentru a 
da muncii sale noi va
lențe calitative. Aceas
tă afirmație este confir
mată de productivitățile 
înregistrate în abatajele 
mecanizate, productivi
tăți cuprinse între 10 și 
12 tone de cărbune pe 
post, superioare prevede
rilor de plan în medie cu 
500—1000 kg/post. Pe 
noi, obținerea acestor pro
ductivități in abatajele 
mecanizate nu ne surprin
de și cred că nu surprin
de nici alte colective mi
niere. Ele sint firești, 
pentru că minerii de la 
Paroșeni sînt de fapt a- 
devărațl mineri-tehnlcl- 
eni. Ei au introdus pri
mele complexe mecani
zate șl de atunci, de mai 
bine de 10 ani, de cînd 
le exploatează, au acu
mulat o bogată experi
ență care se regăsește în 
activitatea de zi cu zi.

Mina are în dotare 6 
complexe mecanizate, dar 
plătește amortismente

Aspect de la festivitatea de la I.M. Petrila, dedicată cinstirii vredniciei 
în muncă a minerilor fruntași.

țle de lucru se datoresc 
în primul rînd coeziunii 
între membrii brigăzii, 
folosirii eficiente a timpu
lui de lucru și a utilaje
lor din dotare, dorinței 
de a răspunde prin fapte 
repetatelor chemări ale 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, de a 
da țării cît mai mult 
cărbune. Comunistul Ște
fan Alba, șefii de schimb 
Constantin Vas.le, Nico- 
'ae Boboc, Ștefan Codrea- 
nu, luliu Boyte Dumi
tru Panțuru, Vasile ' lo- 
nescu. Marin Domnita, 
Vasiie Herineanu și cei

doar pentru 5 (atîtea se 
află de fapt șl în func
țiune). Unul este reci
clat și l-am prelungit 
stagiul de funcționare 
cu peste un an. Dealt
fel, în condițiile genera
lizării acordului global, 
asemenea acțiuni s’nt nu 
numai obligatorii, dar șl 
absolut necesare. Zes
trea tehnică a minei — 
și mă refer doar Ia com
plexele mecanizate — 
va mai spori în acest an 
cu încă un complex de 
proveniență românească, 
un complex fabricat la 
I.U.M. Petroșani. în fe
lul acesta putem afirma, 
fără să exagerăm, că a- 
vem capacități de pro
ducție puse în funcțiune 
suficiente pentru a asigu
ra realizarea prevederi
lor de plan stabilite pen
tru prima parte a anu
lui viitor. Șl ca să spu

ing. Iosif BOCAN, 
directorul I.M. Paroșeni 

(Continuare în pag. a 3-a) 

lalți ortaci din cele do
uă frontale unde-și des
fășoară activitatea. au 
raportat realizarea pla
nului anual cu mai bine 
de două luni mai devre
me. Angajamentul bri
găzi! este ca pînă la 
sfîrșitul anului să scoată 
la ziuă încă 4000 tone 
cărbune.

Minerul specialist Fran
cisc Kovacs, stimat și a- 
precial de toți cei 
ce-1 cunosc, conduce o 
formație de lucru evi
dențiată în activitatea de 
pregătire a noilor capaci
tăți de producție. Prin 
realizarea exemplară, prin

Cu statornică consec
vență, minerii din briga
da condusă de Grigore 
Mîndruț și-au înscris lu
nă de lună numele în 
fruntea întrecerii socia
liste pentru mai mult 
cărbune din sectorul IV 
al I.M. Lonea. Vredni
cia lor se materializează 
în 12179 tone de cărbu
ne extrase peste sarcina 
de plan, de la începutul 
anului. Prin acest suc
ces, brigada înscrie o 
nouă și remarcabilă reu
șită la panoul de onoare

în pag, a 2-a

■ Hotărîre fermă de a 
spori eficiența muncii

■ Rubricile „Vă infor
măm", „SPORT"

£ A fost închis, cam tîr- 
ziu, un robinet al risi
pei — însemnare la ru
brica noastră de inter
venție „La fața locului".

ifliaaBvaiaaaai

dăruire și competență în 
îndeplinirea și depășirea 
planului, brigada a sărbă
torit Revelionul ’84 cu do
uă luni mai devreme, ra
portînd finalizarea a nu
meroase „drumuri subte
rane" a căror lungime este 
suplimentară cu 111 ml fa
ță de sarcinile planificate.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, minerii, 
maiștrii, tehnicienii și in
gineri! sectorului XI in-

Text și foto 
Ștefan NEMECSEK

1
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al muncii: realizarea
planului de producție pe 
acest an încă de la data 
de 5 noiembrie.

în plus, încă un fapt 
vine să sublinieze efi
ciența muncii în briga
dă; în cele zece luni tre
cute productivitatea mun
cii realizată depășește 
cu 17 la sută sarcina de 
plan, situîndu-se în me
die cu aproape 9 tone 
pe post, semnificînd tot
odată destonicia și înalta 
profesionalitate cu care 
șefii de schimb Petru

Urgențe în investițiile anului 1983 
Sistematizările în noile cartiere 

să fie terminate 
odată cu predarea blocurilor!

în orașul Lupeni, în ul
timii ani au fost construite 
noi cartiere de locuințe. 
Datorită spiritului de iniți
ativă și hărniciei de care 
au dat dovadă sutele de 
locatari ai noilor blocuri, 
în perimetrul dintre pîrîul 
Mierleasa și podul de pes
te Jiul de Vest, unde a 
prins contur noul centru 
civic al orașului, printre 
noile blocuri au apărut 
ronduri cu flori, arbuști și 
puieți de arbori ornamen
tali. Pe alocuri, lucrările 
de construcții din cartier 
sint în plină desfășurare. 
Din păcate însă, în com
parație cu ritmul în care 
se execută construcția de 
locuințe, ritmul lucrărilor 
de sistematizare este cu 
mult mai scăzut.

în dreptul blocului 4 de 
pe bulevardul „Păcii", să
păturile pentru extinde
rea suprafeței asfaltate 
au început de aproape do
uă luni și nu sint termi
nate. Circulația autovehi
culelor se desfășoară greoi, 
doar pe două din cele 4 
benzi ale bulevardului, toc
mai în această zonă unde 
se află o stație de autobuz 
și au fost deschise noi spa
ții comerciale. Lucrările 
d.e sistematizare s-au în
trerupt în această zonă o 
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însemnate depășiri la 
producția de masă lemnoasă

După cum ne-a informat ieri prin telefon tova
rășul Constantin Anuțoiu, inginer șef al Unității fo- 
rest.ere de exploatare și transport din Petroșani, din 
parchetele Văii Jiului au fost raportate la sfîrșitul 
lunii octombrie însemnate cantități de masă lemnoa- I 
să peste sarcinile de plan. La sortimentul celuloză I 
de fag au fost realizați 400 mc, iar la bușteni răși- ■ 
noase pentru cherestea 1000 mc peste sarcinile pia- | 
nulul pe luna octombrie. Au fost realizate, concomi- = 
tent și sarcinile prevăzute la export.

Cele ma: mari cantități de masă lemnoasă (2000 i 
mc) expediate beneficiarilor din țară și de peste 
hotare au fost raportate de colectivul sectorului de 
la Cîmpu lui Neag (șef de sector Iovu Teodor), de 
brigada de muncitori forestieri condusă de Nicoiae 
Viciunca,

însemnate plusuri față de sarcinile prevăzute în 
plan au raportat și colectivele sectoarelor forestiere 
Lupeni și Bilugu. (V.S.)

Negrea, Petru Mîndruț și 
Ion Gogeanu, ceilalți 
mineri ca Viorel Balea, 
Teofil Holiciuc, Gheorghe 
Orosz, Carol Fulop și cei
lalți ortaci au organizat 
lucrul în abatajul frontal 
nr. 34 din stratul 3, sec
torul IV.

Raportînd succesul — 
realizarea sarcinii anuale 
de plan — minerul Gri
gore Mîndruț cu ortacii 
săi s-au angajat să ma
joreze la 14 000 de tone 
plusul de cărbune pînă 
la sfîrșitul anului. (T.B.) 

dată pentru montarea u- 
nei conducte, altă dată 
pentru că s-a... rupt un 
cablu telefonic...

Un ritm lent, cu totul 
nesatisfăcător se constată 
și la lucrările la noul pod 
de peste pîrîul Mierleasa, 
din prelungirea bulevardu
lui. Or, dincolo de pod 
sint construite și vor fi 
date în curînd în folosință 
cîteva noi blocuri de locu
ințe. în spațiile din apro
pierea și dintre blocurile 
23, 25. 26, 58, precum și 
dincolo de pîrîul Mierlea
sa, trebuie umplute golu
rile mari rămase în urma 
lucrărilor de construcții. 
Aici se impun lucrări de 
circa 6000 mc de umpluturi, 
iar pe alocuri terenul tre
buie săpat pentru a fi a- 
dus la nivelul cotelor dru
mului național spre Urb
ea ni;

Mult rămase în urmă 
sint și sistematizările stra
dale de la bifurcația că
tre Grupul școlar minier, 
în această zonă, în curînd 
va fi dat în folosință noul 
complex de alimentația 
publică și este în fază a- 
vansată de execuție clădî-

Viorel STRAUT

(Continuare in pag. a 2-a)
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Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii

Hotărîre fermă de a spori eficiența muncii
Adunarea generală a re

prezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea de fire artificiale „Vîs- 
coza“ Lupeni a dezbătut 
cu răspundere și' compe
tență stadiul realizării 
principalilor indicatori ai 
activității economico-fi- 
nanciare de la începutul 
acestui an și a jalonat di
recțiile de acțiune pen
tru realizarea sarcinilor 
ce revin colectivului în 
1984. în raportul prezen
tat adunării generale de 
consiliul oamenilor mun
cii, s-a subliniat că in 
comparație cu aceeași pe
rioadă din anul trecut, în 
primele trei trimestre din 
acest an productivitatea 
muncii a crescut cu 16,6 
la sută. "Pe această bază, 
la producția marfă reali
zările au fost mai mari 
cu 8,5 milioane lei, iar 
producția netă a crescut 
cu peste 4,6 milioane lei. 
Veniturile totale realizate 
au fost, de asemenea, mai 
mari cu 5,6 milioane lei.

Analizîndu-se cu exi
gență, în spirit muncito-, 
resc, revoluționar, activi
tatea desfășurată de bi
roul executiv al c.o.m. 
cauzele care au condus la 
nerealizarea unor indica
tori ai planului de pro
ducție, în adunarea ge
nerală s-au scos la iveală 
noi posibilități de perfec

Sărbătoarea 
vredniciei

minerești
(Urmare dio pag. I) 

ționare a producției și a 
muncii. Raportul prezentat 
adunării generale și dis
cuțiile au subliniat că’rea
lizările colectivului ar fi 
putut fi cu mult mai mari 
dacă mașinile de filat ar fi 
fost mai bine utilizate și 
întreținute.

întreruperile accidenta
le în funcționarea mași-

I.F.A. „VÎSCOZA" 
LUPENI
• >» » >■ ■ » >■ ■ « ♦* ■

nilor de filat, a fluxului 
de producție din băile de 
filare și de la spălătoria 
firelor, depășirea norme
lor de consum 'de materii 
prime, constituie tot atîtea 
cauze subiective care au 
condus la nerealizarea 
producției fizice de fire 
planificată.

Referindu-se la aceste 
neajunsuri toți partici- 
panții la dezbateri au a- 
preciat că se impune în
tărirea disciplinei tehnolo
gice și a muncii în toate 
secțiile, pentru respecta
rea riguroasă a parametri
lor de fabricație, pentru 
realizarea ritmică, zi de 
zi, a producției fizice pla
nificate. Au fost formulate 
zeci de propuneri vizînd 
perfecționarea muncii pe 
schimburi în principalele 
secții, întărirea disciplinei

Aspect de muncă din cadrul secției bobinaj de la I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni. Foto: Cristian ȘTEFAN

„CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY

A lipsit cel care transformă !
RAPID BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 
15—8 (9—0). Cu o garni
tură formată din mulți 
tineri jucători și cu Orte- 
lecan pe rol de coordona
tor, Știința a dom nat (dm 
păcate ineficient) marea 
majoritate a celor 80 min. 
de joc. Scorul s-a deschis 
în min. 5 printr-o l.p. de 
ia circa 30 m, pe care o 
transformă Trifescu, de la 
Rapid: 3—0. Tot bucureș- 
tenii reușesc înscrierea 
unui eseu frumos, prin 
plecarea în stil clasic, pe 
lingă grămadă, a „flutura
tului" Dinu și intercalarea 
pe o pasă ideală, înapoi, a 
închizătorului Toma: 7—0 
și Trifescu pecetluiește

NOI BLOCURI DE LO- 
| CUINȚE. In orașul Uri- 

cani au fost atacate lu
crările de construcție a 
patru noi blocuri de locu
ințe. Noile blocuri fac 
parte din planul de cons
trucții de locuințe pentru 
anul viitor. Com- 

I parativ cu acest an 
Iîn anul viitor, în orașul 

Uricani planul de cons- 
I trucții de locuințe va 

tehnologice, sporirea preo
cupării pentru economisi
rea materiilor prime, ener
giei și combustibililor. 
Astfel de propuneri au 
făcut în cuvîntul lor tova
rășii Mircea Dragu, Tibe- 
riu Farkaș, Ileana Rad, 
Erna Farkaș, Matei Silvian, 
Simion Cetean, Dionisie 
Munteanu, Nicolae Banu 
și Ludovic Vcnczel.

O problemă deosebită sub
liniată în adunarea gene
rală o reprezintă calita
tea materiei prime și a 
produselor realizate în în
treprindere. Pe bună drep
tate s-a subliniat că în 
condițiile generalizării a- 
cordului global, respecta
rea întocmai a indicelui de 
calitate la toate sortimen
tele de fire constituie o 
condiție esențială pentru 
sporirea eficienței econo
mice.

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii a aprobat în una
nimitate un bogat plan de 
măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-econorai- 
ce pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor pla
nului pe 1983 și a celor 
ce revin colectivului în a- 
nul viitor, în acest scop 
s-a aprobat și un program 
special de măsuri care 
vizează direct creșterea 
productivității muncii.

Viorel STRAUȚ

scorul primei reprize în 
min. 39 : 9—0.

La reluare, dominarea 
categorică a rugb.știlor 
studenți se concretizează, 
întîi prin marcarea unui 
eseu de Sușinschi, după 
un schimb de 6—7 pase 
rapide, pe distanța de 40 
m, cu sprinterul Catană : 
9—4, dar Palamariu ra
tează transformarea în 
min. 45. După cîteva mi
nute înscrie un alt eseu 
Medragoniu, la o fază cre
ată de Ortelecan și la ca
re au participat Bezărău 
și Călin : 9—8 și Bezărău 
ratează transformarea de 
ia centru. Trebuie să mai 
amintim încă două faze de 
eseu (Ortelecan și Sandu

crește considerabil. (V.S.)
UTILA PENTRU API

CULTORI. La sediul din 
Petroșani al Filialei ju
dețene a Asociației cres
cătorilor de albine se or
ganizează un curs de 
apicultură. Sînt invitați 
să se înscrie îndeosebi a- 
picultorii amatori începă
tori și toți cei care do
resc să se inițieze in tai
nele aibinăritului. Amă
nunte cu privire la durata 
cursului se pot afla zilnic 
la magazinul „Apicola" 
de ne strada „Republicii" 
din Petroșani. (V.S.)

Șeful de echipă Romulus Groza, lăcătușii Mihai Teodorovici si Silvia 
Rotariu lucrează Ia confecționarea unor cutii de ramificație a instalațiilor e- 
lectnce din subteran, în cadrul secției prelucrări mecanice — atelier sculărie 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, îndcplinidu-și in mod exemplar sarcinile.

Sistematizările în noiie cartiere
(Urmare din pag I) 

rea noului oficiu orășe
nesc ai P.T.T.R., dar nu 
a început încă lucrul la 
nivelarea și asfaltarea dru
mului.

O problemă deosebită o 
ridică răminerea în urmă 
a lucrărilor de canalizare 
și regularizare a circula
ției apelor. De trei ani, 
blocurile 13 și 14 din car
tierul Bărbăteni sînt lo
cuite. Și tot de atunci, cu 
regularitate, în timpul vi
itorilor, pîrîul Mierlașu le 
Inundă subsolurile și car

Aurel), dar și lipsa unui 
transformeur la studenții 
petroșăneni (Luca nu a ju
cat, Dinu e accidentat. 
Tulpan nu e complet re
făcut după accident).

Rapidiștii au mai în
scris prin același Trifescu 
(l.p., 40 m, min. 70) și prin 
Gheorghe în min. 75 pr.n 
drop-gol, cîștigînd un meci 
greu. Favoriții noștri au 
pierdut și din cauza orien
tării greșite asupra echi
pei pe care o are (în
că 1) antrenorul C. Budi- 
că, fapt subliniat și în 
conica meciului cu C.S.M. 
Sibiu.

Ioan Dan BĂLAN

URARE. ..Multă sănăta
te și mulțt ani ! îi" do
rește colectivul sectoru
lui II de la mina Paro- 
șeni tovarășului Boia 
Peterfl, cu ocazia ieșirii 
la pensie. După două de
cenii de muncă în subte
ran, ani în care a cunos- 
< ut toate treptele afirmă
rii, de la vagonetar la 
miner șef de brigadă, lui 
Bela Peterfi i-a venit 
timpul să se despartă de 
colectivul brigăzii cu ca
re a cunoscut multe 
bucurii și satisfacții. La 
despărțire, Iasă în urma 

tierul, provocînd daune 
considerabile. în planul de 
sistematizare figurează în
să tot de pe atunci, din 
urmă cu trei ani... regu
larizarea pîrîului Mierlașu, 
regularizare neexecutată 
încă.

în cartierul „Viitorului", 
canalul principal nu e fi
nalizat, deși de ani de zi
le cartierul este locuit. 
Constructorii n-au reușit 
încă să termine lucrul la 
capul de captare și la de
versare.

Exemplele ar putea con
tinua. Conducerea șantie
rului din Lupeni al Grupu
lui de șantiere Petroșani, 
răspunzător de finalizarea 
acestor lucrări, le are cu
prinse în plan, dar moti
vează întîrzierile la siste
matizare prin lipsa utila
jelor, a efectivelor și u- 
neori a carburanților pen-

LA FAȚA LOCULUI

A fost închis 
un robinet

Blocul turn nr. 3 din 
strada Vasiie Roaită (mai 
exact din strada Nicolae 
Bălcescu), nu a pus pro
bleme deosebite locatari
lor săi. Faptul că nu au 
fost adresate redacției re
clamați! sau solicitări să 
intervenim, ne-a susținut 
această afirmație pînă 
ieri dimineață, cînd ne-a 
fost dat să auzim; ,Nu 
pot să înțeleg. Nu avem 
apă suficientă din cauza 
absenței precipitațiilor, 
nu e presiune în conduc
te, dar la blocul nostru, 
blocul nr. 3 din strada 
Vasiie Roaită, s-au risipit 
și continuă să se piardă 
inutil vagoane de apă. Da
că avem în vedere și fap
tul că e vorba de apă 
încălzită, paguba este con
siderabilă". Sint vorbele 
locatarului Alexandru Do- 
bre. I-am promis recla
mantului o vizită la bloc, 
ceea ce am și făcut peste 
doar cîteva minute. Am în
ceput de la punctul termic 
nr. 11 de unde se pom
pează apa la blocul nr. 3. 
Aici i-am întîlnit pe mais
trul instalator Păun Dră- 
gan și pe instalatorul 
Constantin Ursu.

— Aveți o defecțiune la 
blocul nr. 3. Se pierde apă 
încălzită.

lui mineri bine pregă
tiți profesional care pot 
să execute lucrări de 
pregătire la fel de bine 
ca e>.

RISIPA. In colonia Ghe. 
jheorghiu-Dej din Lonea, 
de mai multă vreme ilu
minatul public funcționea
ză și ziua. înseamnă că 
cineva de la S.D.E.E. ar
de gazul de pomană, din 
păcate pe banii obștei. 
(I.V.)

IDEE. Cu sensul de in
formație, asigurăm pe ci
titorii noștri că în și îm
prejurul cunoscutului parc 

tru utilaje. în prezent e- 
fectivele și utilajele de 
pe șantier sînt concentra
te pentru urgentarea lu
crărilor de termoficare. Fi
resc, acestea sînt priorita
re, momentan. Să nu se ui
te insă că și celelalte lu
crări de sistematizare, 
mult rămase în urmă, au 
același caracter de urgen
ță, prioritar. Cetățenii din 
noile cartiere nu au ne
voie de scuze, ci de ame
najările de sistematizare 
prevăzute în proiect, r 
condiții civilizate de viaț. 
Sistematizările se cer fă
cute în pas cu ritmul 
construcțiilor de locuințe 
din noile cartiere și finali
zate odată cu predarea 
blocurilor. De acest lucru 
insă răspunde și benefici
arul care este obligat de 
lege să recepționeze în
treaga lucrare.

, cam tîrziu, 
al risipei
— Așa este, dar facem 

remedierea chiar azi.
După aproximativ două 

ore instalatorul Constantin 
Ursu ne-a confirmat că a 
strips robinetul prin care 
se face umplerea instala
ției de încălzire și risipa 
de apă caldă a fost oprită, 
îl credem atît pe mais- 
tru cît și pe muncitorul 
instalator că și-au făcut 
datoria, cu atît mai mult 
cu cît Păun Drăgan ne 
este o veche cunoștință și 
cunoaștem competența
profesională. Rămîne, de
sigur, ca și locatarul Ale
xandru Dobre să ne con
firme dacă îl mai „deran-, 
jează" sau nu zgomotul a- 
pei ieșite din vasul de ex
pansiune și pierdută pe 
coloana de scurgere.

încheiem însă interveu1 * III * V 
ția noastră la blocul 3 cu 
întrebările: Nu se puteau 
preîntîmpina risipa de apă 
încălzită și reclamația lo
catarului ? Trebuia să in
tervină redacția pentru ca 
defecțiunea să fie înlătu
rată ? De ce, prin felul de 
a pregăti și urmări funcți
onarea instalațiilor de în-, 
călzire determinăm ase
menea situații ?

vestiți! au realizat în 
plus față de prevederi un 
volum de peste 400 ml lu
crări miniere de deschideri. 
Valoarea lucrărilor de in
vestiții executate peste 
plan se ridică la peste 4 
milioane lei. Productivita
tea muncii a fost depășită 
la nivel de sector cu peste
5 la sută. în cadrul între
cerii socialiste, toate brigă
zile sectorului raportează 
succese importante. Bri
gada condusă de Vasiie 
Pavel a finalizat de cu- 
rînd betonarea și hidroizo- 
larea gulerului la puțul
III Est; minerul Constan
tin Borș și ortacii lui au 
terminat înainte de ter
men săparea galeriei di
recționale în culcușul stra
tului III orizontul —50; 
brigada Iui Ion Pop a a- 
vansat în direcționala de 
la orizontul +100 pregă
tind noi capacități de pro
ducție pentru sectorul II, 
unde în aceste zile a în
ceput deja montarea unei 
benzi transportoare; bri
gada Alexandru Șimon a 
încheiat o lucrare de ma
ximă importanță pe flu
xul de- extracție al minei, 
silozul de la sectorul I și 
II; brigada Gheorghe 
Moldovan a terminat ba
zinele de colectare a a- 
pelor subterane de la o- 
rizontul —50. S-au mai e- 
vidențiat prin munca de
pusă brigada condusă de 
Francisc Barabas, forma
ția de întreținere condu
să de Laszlo Denes, echi
pele de electrolăcătuși 
conduse de loan Buzaș, 
Eugen Toth, Iosif Szilagy, 
Gheorghe Obrocea, între
gul personal tehnic, maiș
trii și inginerii din sector.

Dacă amintim și faptul 
că în cel mult o lună, co
lectivele sectoarelor II și
V sînt hotărîte să încheie 
planul anual, fapt care 
va situa mina Pctrila prin
tre fruntașii Văii Jiului, 
credem că toți cei ce au 
contribuit la realizarea a- 
cestor însemnate succese 
in muncă merită calde fe
licitări și urări de noi suc-

Toma ȚÂȚARCA 

bucureștean Cișmigiu 
funcționează circa 40 de 
cîntaie automate. Dată 
fiind lipsa lor cu desă- 
vîrșire în municipiu, să 
fie convinși tovarășii de 
la cooperativa „Unirea1' 
de faptul că supraponde
ralii nu vor să... slăbeas
că ? Dacă cîntănm bine 
ideea ea se va dovedi pe I 
deasupra și rentabilă. |

Rubrică redactată de 
V. S. FENEȘANU

vo infogmora l
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ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PAROȘENI

UN COLECTIV CE ONOREAZĂ CHEMAREA

K <______________
—X

!

Munca de la om la om
metodă eficientă de mobilizare a întregului colectiv

pre- 
pen-

Organizațiile de partid 
din cadrul întreprinderii 
noastre, birourile orga
nizațiilor de bază și co
mitetele și-au înscris pe 
agenda de lucru, ca pre
ocupare de bază, ca ac
țiune prioritară cu ca
racter permanent, mun
ca de la om la om, care 
s-a dovedit pe parcursul 
anilor a fi una dintre 
cele mai eficiente meto
de de mobilizare pienară 
a întregului colectiv la 
o activitate susținută 
pentru îndeplinirea inte
grală și ritmică a 
vederilor de plan,
tru întărirea disciplinei 
sub toate aspectele. Bi
neînțeles într-o aseme
nea acțiune pe care — 
repet, o considerăm deo
sebit de importantă — 
au fost antrenați în pri
mul rînd toți membrii de 
partid și cadrele 
co-inginerești. 
că în primul 
fost antrenați 
tii, pentru că ei sînt, așa 
cum este firesc, cei mai 
buni dintre oei mai buni 
și reprezintă, în cadrul 
minei, o adevărată forță: 
25 la sută din totalul e- 
fectivului sînt membri 
de partid. La toate punc
tele cheie, la toate locu-

tehni- 
Spuneam 
rînd au 
comuniș-

î
i

I 
I 
I
I

ii de 
de 
de 

ma
de 

lor,

rile de muncă, șefi: 
brigadă, de formații 
lucru sint membri 
partid, ca dealtfel și 
joritatea șefilor 
schimb. Cu ajutorul 
sarcinile care le revin 
brigăzilor nu numai că 
sînt cunoscute cu opera
tivitate, dar tot ei sînt 
cei care împreună cu 
ceilalți membri ai forma
țiilor de lucru pe care le 
conduc sau din care fac 
parte, caută și găsesc 
cele mai eficiente soluții 
pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini. Prin ei, 
prin membrii de partid, 
organizația de partid a 
minei își asigură rolul 
de conducător al întregii 
activități și, în același 
timp, este informată o- 
perativ cu problemele 
principale care apar în 
desfășurarea procesului 
de producție. Fără o in
formare operativă și com
pletă, nu se poate inter
veni prompt și eficient la 
rezolvarea problemelor 
sau în găsirea soluțiilor 
adecvate situației create.

Faptul că ne-am reali
zat prevederile de plan, 
că disciplina s-a îmbună
tățit sînt dovezi elocven
te că munca de la om la 
om, este o metodă efici-

entă de mobilizare a 
tregului colectiv. Dar 
ceasta nu înseamnă 
am făcut totul, că de

numai 
între-

în- 
a- 
că 
a-

cum vom culege 
roadele acțiunilor 
prinse, fără să mai facem 
nimic altceva. Viața este 
în continuă mișcare și 
transformare, mereu si
tuațiile se schimbă și cer 
în permanență noi acți
uni mai eficiente, mai a- 
propiate de om, mai a- 
decvate cu momentele 
existente, iar organizația 
de partid are datoria de 
a găsi și a promova a- 
ceste noi acțiuni, de a 
adopta noi forme și me
tode de muncă, de a-și 
îmbunătăți în permanen
ță stilul de muncă. 1 
avem convingerea, 
experiența pe care 
acumulat-o, că c 
zația noastră de

Noi 
din 
am 

organi- 
_____ partid 

își' va duce la îndeplini
re în mod exemplar sar
cinile care-i revin și în 
primul rînd, cea mai im
portantă sarcină, aceea dc 
conducător al 
tivități de la 
roșeni.

Alexandru 
secretarul comitetului <le 

partid

întregii ac- 
mîna Pa-

BUCEA

Succesele le datoram
oamenilor

(Urmare din pag l)

nem lucrurilor pe nume, 
de fapt ne-am Înscris 
prin realizările obținute 
în nivelul planifica^ 
producției fizice 
te pentru prima 
anului 1984.

Toate acestea 
resc, și este firesc să fie 
așa, oamenilor, celor ca
re introduc, exploatează 
și întrețin utilajele 
mare complex.tate. 
acest capitol vreau 
amintesc atît pe cei 5 
ducători de 
exploatează 
mecanizate, 
licalificați 
zakaș, Gavrilă 
Nicolae Brutu, 
tin Ciobănoiu, 
Andrașic și Oprea 
nea, 
mației „service", forma
ție care s-a ridicat la uu 
număr de 60 de munci
tori cu o foarte bună 
lificare.

Rezultate bune am 
ținut, totodată, nu 
mai în activitatea de 
fracție a cărbunelui, ei și 
la lucrările de pregătiri 
și investiții. La aceste ca 
tegorii de lucrări im. este 
foarte greu să spun care 
sînt cei mai bum, pen
tru că toți sînt foarte 
buni.' Cum să spui, de 
exemplu, la pregătiri, 
care este cea mai bună

al 
stabili- 

parte a

se dato-

de
La 

șă-i 
con- 
carebrigadă

complexele 
minerii po- 
Francisc Fa- 

Mesaroș, 
Constan- 

Nicolae 
Te- 

dar și membrii for
mer vice",

ca

ob- 
nu- 
ex-

peste 
ale

brigadă din cele 15 pc 
care le avem, cînd toți 
au contribuit la realiza
rea celor 128 ml 
prevederile de plan 
lunii octombrie ?

Sigur, toate aceste suc
cese nu au fost obținu
te doar de minerii de la 
fronturile de lucru di
rect productive, ci și de 
cei care le-au asigurat 
materialele și piesele de 
schimb necesare, de 
care 
și reparații 
de corpul 
neresc, de ce care 
acordat o asistență 
nică la un nivel ridicat, 
de colectivul sectorului 
de transport care a creat 
condiții opthne 
rii cărbunelui 
continuu, 
vînt, totul 
oamenilor 
tiu că deși 
cunoscut ( 
vreau să-l subliniez și eu, 
oiicît de bogată ar fi 
zestrea tehnică a unei 
întreprinderi miniere
fără oameni pricepuți și 
devotați, rezultatele 
vor fi la nivelul 
impus de dotare, 
care este motivul 
tru care afirm că 
sele le datorăm 
nilor, tuturor 
care au înțeles avantaje
le oferite de generaliza
rea acordului global.

cei 
au executat revizii 

de calitate, 
'tehnîco-ingi- 

au 
teh-

evacuă-
In flux 

Intr-un cu- 
se datorește 

minei, 
i este 
acest

pen- 
foarte 
aspect

no 
dorit, 

lată 
pen- 

succe- 
oame- 

oamenilor

Pagină realizată de:
Dorin GHEȚA, Ghcorghe BOȚEA 

Ilustrația: Ștefan NEMECSEK

Nicolae An-Minerul
drașic conduce una din
tre brigăzile ce se re
marcă prin strădaniile 
depuse pentru creșterea 
continuă a producției 
de cărbune. în imagine 
destoinicul brigadier (în 
centrul imaginii) alături 
de cîțiva ortaci.

Una dintre cele mai 
destoinice formații de 
lucru care deschide 
noile drumuri subtera
ne spre viitoarele capa
cități de producție, este 
și cea condusă de mine
rul Gheza Kalman,

I

Deviza unei brigăzi

Mereu în fruntea 
întrecerii

care 
din î

de

este 
Căr-

greuta- 
Parcă 

mineresc 
„curge" 

acest aba-

tăiere îna- 
cu metru 

frontului, 
ei secțiile

O apăsare de buton și 
tambura combinei 
pusă în mișcare, 
bunele începe să se „re
verse" pe transportor lu- 
înd drumul spre lumina 
zilei. Nicolae Andrașic și 
ortacii lui din brigadă 
execută celelalte opera
ții necesare la locul de 
muncă, dar mereu întorc 
ochii spre transportorul 
care geme sub 
tea încărcăturii, 
ar da salutul 
cărbunelui 
necontenit 
taj.

Combina
intează metru 
pe lungimea 
iar în spatele 
complexului S.M.A.-l, pă
șesc supuse sub 
manda unor mineri 
multă experiență 
sînt Constantin 
Constantin 
Costache Mazga, 
Pop, Victor Băban 
mai tinerii 
Ghcorghe Vîrlan, 
re Bîrlan, 
Curie, Vasile 
Octav an ȘLefan, 
Neamțu.

Cine este de fapt Nico
lae Andrașic ? (Jnul din
tre pionierii mecanizării 
la I.M. Paroșeni și chim 
in Valea Jiului. Peste 15 
ani a lucrat numai în a- 
bataje dotate cu tăiere și 
susținere mecanizată. De

Angajament îndeplinit

Schimbui si metrul de
•

La mina Paroșeni, lu
crărilor de pregătire le ■ 
este acordată atenția cu
venită. De executarea 
lor la timp și de buna 
calitate depinde produc
ția viitoare a minei și 
de aceea în cele trei 
sectoare de producție, la 
lucrările de pregătiri, lu
crează nu mai puțin de 
15 brigăzi. Toate acestea 
sînt brigăzi bune, rezul
tatele obținute de-a lungul 
acestui an și in mod deo
sebit în luna octombrie 
(plus 128 ml) 
firme acest 
fapt deosebit 
să ne opr’m 
găzii conduse 
Cojocaru, din

șef 
la 
de 
lui

vin să oon- 
lucru. Un 
ne-a făcut 

asupra bri
de Vasile 

sectorul I.

Acest tînăr și inimos 
de brigadă lucrează 
I.M. Paroșeni numai 
un an. Specialitatea 
era exploatarea abata
jelor dotate cu tăiere și 
susținere mecanizată. Cu- 
noseîndu-i-se capacitatea 
organizatorică și puterea 
de muncă 
mat spre 
pregătiri, 
conducerii 
mai puțin 
sile Cojocaru a reușit să 
formeze o brigadă care, 
acum concură la un 
fruntaș în întrecerea so
cialistă din sector 
chiar pe mină. Lună 
lună, brigada și-a reali
zat și depășit sarcinile 
de plan, iar în octombrie

a fost îndru- 
lucrările de 
Cu sprijinul 
sectorului, în 

de un an Va-

loc

Și 
de

co- 
cu 

cum 
Sarbu, 

Aursulesei, 
Iulius 

sau 
lor ortaci 

Grlgo- 
Constantin 

lonescu, 
Ionel

5 ani a fost promovat ca 
șef de brigadă la un ast
fel de abataj. Brigada ? 
Oamenii se cunosc, se a- 
jută și se respectă reci
proc. Nou eosiții în rîn
durile brigăzii, sînt bi
ne veniți Șeful de briga
dă și șefii de schimb 
Vasile Lung, Costache 
Babei și Vasile Gontaru 
sînt primii care le dez
văluie tainele acestei 
meserii bărbătești. îi în
țeleg, îi ajută să se pos
tă integra în mecanismul 
brigăzii. Puțini sint cei 
care încearcă să piece dm 
acest colectiv, deși une
ori brigada trece prin 
momente mai difin le. Un 
exemplu elocvent în 
cest sens este faptul 
în luna iulie brigada 
buia să se mute la 
nou loc de muncă 
care lucrează și in 
zent) în stratul 5, blocul 
V, la același sector de 
producție, adică II. un
de productivitatea mun
cii obținută de . cealaltă 
brigadă era mult sub cea 
planificată, înregistrînd 
zilnic nerealizări la pro
ducția fizică de cărbune. 
Condițiile de muncă 
rau cu 
la noul 
Nimeni 
să să 
strîns 
iar producția 
început să crească.

a- 
că 

tre- 
un 
(în 

pre-

e- 
mult mai grele 
loc de producție, 
nu a încercat în- 
dezerteze. S-au 
rîndurile brigăzii, 

extrasă a

înaintare !
MINERI, TEHNI

CIENI ȘI INGINERI!
muncii a 

cu 25 la
astfel 30 

de pregă- 
de 

acti-

productivitatea 
fost depășită 
sută, realizînd 
ml de lucrări 
tiri peste sarcinile
plan. Pe schimburi 
vitatea de producție este 
coordonată și îndrumată 
de Apostu Popa, loan 
Kcreș și Constantin Stoi- 
cu. Deviza fiecăruia 
tre ei este schimbul 
metrul de înaintare.

Iată deci că șeful 
brigadă, deși tînăr (doar 
30 de ani), a reușit să 
se adapteze la noile con
diții de muncă de la lu
crările de pregătiri și să 
obțină în puținele luni 
care au trecut rezultate 
deosebit de bune.

din-
Ș>

de

B Respectînd cu 
strictețe normele de 
protecție a muncii, a- 
sigurați condiții op
time de lucru, con
diții indispensabile 
obținerii unor pro
ducții și productivi
tăți superioare pre
vederilor de plan !

■ Numai în depli
nă siguranță munca 
poate deveni mai efi
cientă '
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Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare 

în domeniul geologiei

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

BELGRAD 8 (Agerpres). 
La Drubovnik (R.S.F. Iugo
slavia) a avut loc cea de-a 
46-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în dome
niul geologiei, la care au 
participat delegații din ta
i', le membre ale C.A.E.R., 
precum și din R.S.F. Iu
goslavia. în calitate de ob
servator a participat o de
legație din R.D.P. Yemen.

Delegația română a fost 
condusă de Ioan Folea, 
min.strul geologiei.

Agendă energetică și tehnico-știintifică
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

Specialiștii Institutului pen
tru construcții de mașini 
din Harkov au pus la 
punct un prototip de auto
turism „Volga" alimentat 
cu un amestec de 3 la sută 
hidrogen și 97 la sută ben- 
zir

In urma unei perioade 
de funcționare experimen
tală, specialiștii au consta
tat că noua mașină este 
mai puțin poluantă șl con
sumă la suta de kilometri 
cu patru litri mai puțină 
benzină In comparație cu 
modelul obișnuit.

*
BEIJING 8 (Agerpres). 

Baza energetică din pro
vincia Shanxi — cea mai 
mare din R.P. Chineză — 
se va extinde substanțial 
în anii care vin, urmînd 
să atingă, la sfîrșitul aces
tui secol, capacitatea a- 
nuală de 600 milioane tone 
cărbune extras, ceea ce 
echivalează cu întreaga

Comisia a examinat sta
diul șl rezultatele colabo
rării desfășurate de țările 
membre ale C.A.E.R. în ca
drul programului lucrărilor 
de cercetare științifică și 
de explorare geologică a 
resurselor minerale ale 
mărilor și oceanelor, pro
bleme referitoare la spe
cializarea și cooperarea In 
producția unor mijloace 
tehnice de prospectare Și 
explorare geologică a 
substanțelor minerale so
lide.

producție de cărbune a 
Chinei din anul 1980 — a 
anunțat Departamentul pla. 
niflcării din cadrul Consi
liului de Stat al R.P, Chi
neze, citat de agenția Chi
na Nouă.

★
CIUDAD DE MEXICO 8 

(Agerpres). O echipă de 
cercetători japonezi, de la 
Institutul de specialitate din 
Tottori, a reușit să asigure 
culturi de legume și vege
tale într-o zonă de deșert 
din Mexic, relatează agen
ția Kyodo. Se precizează 
că cercetătorii niponi au 
reușit, utilizînd cantități 
mici de apă și fertilizatori, 
să cultive, pe suprafețe a- 
menajate special, varză, 
castraveți, roșii, pepeni, 
spanac, salată și fasole 
verde.

4r
SINGAPORE 8 (Ager

pres). în cursul anului vi
itor va intra în funcțiune 
primul complex petrochi

Opinii exprimate 
la Conferința F.A.O. 

de la Roma
ROMA 8 (Agerpres). Es

te necesar ca țările occi
dentale industrializate să 
sprijine dezvoltarea țări
le din lumea a treia, în 
prezent confruntate cu 
gravi probleme fjnanciare 
— a sublinjat, în cuvîntul 
său la lucrările Conferin
ței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), care se desfășoa
ră la Roma, fostul cancelar 
federal al Austriei, Bruno 
Krc'sky. în context — re
levă agenția U.P.I. —, el a 
preconizat finanțarea de 
către țările occidentale a 

mic din țările membre ale 
Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-est (ASEAN). 
Situat la Poulau Merbau, 
în Singapore, el se va în
tinde pe o suprafață de 120 
de hectare șl va cuprinde, 
între altele, o fabrică de 
etilenă avînd o capacitate 
de producție de 300 000 
tone pe an.

*
LONDRA 8 (Agerpres). 

Oamenii de știință brita
nici au pus la punct un 
sistem de proiectare a clă
dirilor și construcțiilor in
dustriale cu ajutorul mi
croprocesoarelor. Este vor
ba de o mașină electroni
că în memoria căreia se 
introduce o mare cantita
te de date, inclusiv cele 
referitoare la gradul de 
însorire a apartamentelor în 
diferite anotimpuri. în a- 
cest fel se poate stabili ti
pul materialelor de cons
trucție potrivite pentru 
construcția respectivă. 

unor vaste proiecte de dez
voltare a infrastructurii, a 
agriculturii, a sistemelor 
de irigat, a telecomunica
țiilor, construirea de rețele 
rutiere șl feroviare în lu
mea a treia.

în același timp, Kreisky 
a precizat că Nordul va 
trebui să anuleze o ma
re parte a datoriei țărilor 
în curs de dezvoltare, da
torie ere se ridică, în pre
zent, la 700 miliarde de 
dolari, numai dobînzile re- 
prezentind, anual, 70 mi
liarde de dolari — trans
mite agenția France Pres- 
se.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 8 (Agerpres). 

în ultimele zile, în regiu
nea orașului libanez Tri
poli, în zona taberelor pa
lestiniene Nahr El Bared 
și Baddaoui, s-au desfășu
rat lupte puternice între 
forțele oombatante ale or
ganizației palestiniene „Al 
Fatah" șl dizidențl din 
cadrul aceleiași organizații, 
în cursul ciocnirilor au 
fost utilizate artileria și 
tancuri.

L«. JAKARTA S-A ÎN
CHEIAT consfătuirea mi
niștrilor afacerilor externe 
din țările membre ale A- 
sociației națiunilor din 
Asia de sud-est (ASEAN) 
— Indonezia, Filipine, Ma- 
layezia, Singapore și Thai
landa. Participanțil au

ROMA 8 (Agerpres). — 
La Roma a fost declanșată 
săptămîna de acțiune îm
potriva războiului, ce va 
precede dezbaterile parla
mentare din 14—15 noiem
brie asupra planurilor 
NATO vlzînd amplasarea 
de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în 
țări vest-europene, inclusiv 
la Comiso — Sicilia —, 
unde se preconizează cons- 
t lirea unei putern ee baze 
de rachete nucleare.

„Nu, războiuluiI", „De
zarmarea este o cerință a 
contemporaneității!", „Să 
nu permitem o catastrofă 
nucleară I" — sub asemenea 
lo.inci, în aceste zile, în 
numeroase orașe Italiene se 
desfășoară puternice ma
nifestații și mitinguri. Par
ticipanțil exprimă voința 
poporului Italian, care se 
pronunță împotriva trans
formării țării într-un po
ligon nuclear și a conti
nuării cursei înarmărilor 
nucleare.

într-un apel adresat de 
Comitetul italian de lup
tă pentru pace și dezarma
re tuturor celor ce mun
cesc se evidențiază impor
tanța participării masive la 
acțiunile de protest împo
triva amplasării de rache
te nucleare în Europa. „Pa
cea este o năzuință a în

semnat un acord cu pri
vire la realizarea unor pro
iecte industriale comune, 
document apreciat drept o 
bază pentru extinderea co
operării economice între 
6tatele acestei organizații 
regionale.

ÎN TIMPUL UNUI CU
TREMUR de pămînt care 
s-a produs, în noaptea de 
luni spre marți, în regiu
nea Lieges din Belgia. o 
persoană și-a pierdut via
ța și mai multe au fost ră

tregii umanități, și pentru 
menținerea ei se impune 
unitatea de acțiune a tu
turor forțelor progresiste 
ale planetei" — se spune 
în apel.

BONN 8 (Agerpres). In 
orașul K6;n s-au încheiat 
lucrările Conferinței re

prezentanților organizațiilor 
de luptă pentru pace din 
R.F. Germania, care s-au 
pronunțat pentru intensif'- 
carea acțiunilor împotr va 
planurilor NATO privind 
amplasarea de noi rachete 
nucleare cu rază medie da 
acțiune în Europa occiden
tală. Particlpanțli au adop
tat o hotărîr- prin care se 
condamnă hotărîrea de a 
se amplasa noi rachete nu
cleare pe teritoriul R.FG.

BONN 8 (Agerpres). în- 
tr-un interviu acordat zia
rului vest-german „Bild- 
Zeitung", cancelarul fede
ral al Austriei, Fred SI- 
nowatz, a arătat că, după 
opinia sa, un eșec al ne
gocierilor sovieto-americane 
de la Geneva ar constitui 
„o lovitură grea dată poli
ticii de destindere în Eu
ropa", transmite agenția 
D.P.A.

Relevînd că securitatea 
nu este asigurată prin 
cursa înarmărilor, el a 
subliniat necesitatea ca ne
gocierile să continue.

nite, a anunțat ministrul 
belgian al afacerilor inter
ne și al funcției publice, 
Charles — Ferdinand Not- 
homb. Cutremurul, cel mai 
puternic înregistrat în Bel
gia în acest secol, a avut 
magnitudinea de 4,9 — 5 
grade pe scara Richter.
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PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un comando 
pentru apa grea, I—II : 
Unirea: Comisarul Mai
gret se înfurie.

PETR1LA: Trei oameni 
periculoși. •

LONEA: Al 6-lea.
VULCAN — Luceafă

rul ; Pe căi nelegale.
LUPENI — Cultural: 

Căderea Imperiului Ro
man, I-II.

URICANI:, Și a fost I 
jazzul.

TV.
16,00 Telex. 16,05 Școli I 

șl tradiții. 16,25 Viața | 
culturală. 16,50 Tragerea | 
pronoexpres. 17,00 Univer- . 
sul femeilor. 17,50 1001 de I 
seri. 20,00 TelejuraL (CP) • 
20,20 Actualitatea în eco- I 
nomie. 20,35 Melodii și in- | 
terpreți. 20,50 Memoria i 
documentelor: 65 de ani I 
de la făurirea statului I 
național unitar român, ■ 
21,05 Stop-cadru pe ma- . 
pamond. 21,20 Film ar- I 
tistic: „Așteptarea". (C) * 
22,30 Telejurnal. (CP) 1

OFICIUL DE GOSPODĂRIRE 
A APELOR 

HUNEDOARA - dEVA
cu sediul în Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 25 

încadrează de urgență următorul personal:
— un draglinist
— un automacaragist pentru automacara 

de 12,5 tone
— dulgheri
— fierar betoniști
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

în Legea 12/1971 și Legea 57/1974.
Iniormații suplimentare se pot obține la 

telefoanele 15445, 12914, 11773, serviciul per 
sonal din cadrul O.G.A. Deva.

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

ii Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosior 
și vitaminele A+D:

a De vmzare în magazinele specializa
te de pescărie, în magazinele „Alimentara" 
și, preparat, in unitățile „GOSPODINA" și 
oe alimentație puDiicâ.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră ul

tracentral cu apartament 2 
camere zonă Hermes sau 
Piață. Informații C. Miile 
nr. 6, ap. 29, Petroșani. 
(1293)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pricop 
Maria, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. 
(1287,

PIERDUT carne&e de 
student pe numele Pru- 
teanu Constantin și Dia- 
oonu Ion, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (1288)

PIERDUT legitimații oi- 
bliotecă (periodice) nr. 
3678 și 3618, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(12891

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rusii 
Ana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1290)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Biro Mirela, elibe
rată de institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă.- (1291)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Morar 
Maria, eliberată de U.M. 
Dîlja. O declar nulă. 
(1294-

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Viorica Lucia, eliberată 
de l.F.A. „Vîscoza" Lu- 
peni. O declar nulă. (1295)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ben- 
chiș Antin, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1296)
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