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ȚÂRII. CIT MAI MUL1 CĂRBUNE!
Două sectoare de la

I.M. Lupei)»

Plus 3800 tone

Minerii Vulcanului, 
[în primele rînduri ale bătăliei 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor de extracție

(In pag. a 3-a)

Adunări de dare de seamă 
și alegeri pentru comisiile 

și comitetele de femei

MINERI, OAMENI Al MUNCII DIN PREPARAȚI!!
Răspundeți prin fapte chemărilor Comitetului Politic Executiv al

C.C. al P.C.R. acum cînd țara are nevoie de mai multă energie și căldură .' 
Faceți dovada înaltului patriotism mărind producția de cărbune, con

tribuind astfel la satisfacerea cerințelor de combustibil ale economiei na
ționale !

(

Ancheta noastră Ia început <Ie an
1. Măsurile întreprinse, condițiile 

create vă asigură posibilitatea înde
plinirii integrale a prevederilor de 
plan pe anul 1985 ? Cum veți în
cheia luna ianuarie și trimestrul I ?

2. Cum vor acționa consiliul oa
menilor muncii și comisiile pe pro
bleme pentru creșterea producției,

Azi, răspund cadre

productivității și eficienței activită
ții economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi în
treprinse de organizația de sindicat 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor plani
ficate ?
de conducere de la

1. Ing. ION DABULEANU, directorul întreprinderii; 2. PETRU 
ȘOȘOI, președintele consiliului oamenilor muncii; 3. IOSIF GURAN 
președintele comitetului sindicatului

principala cale de sporire
Ing. ION DABULEANU: 

1) Anul 1985 constituie 
prima etapă a unui am
plu program de măsuri 
tehnico-organizatorice, e- 
șalonat pînă în 1988, pen
tru modernizarea căilor 
de transport și a fluxului 
producției pe benzi trans
portoare. încă din ulti
mele luni ale anului tre
cut s-a trecut la înfăptu
irea acestui program prin 
sporirea de la două la

V -----------

Hotărîre, voință unanimă
* J

pentru depășirea 
prevederilor de plan

Ședința Comitetului Po
litie Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 13 ianuarie a 
elaborat pe baza indica
țiilor și orientărilor se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un 
amplu program care cu
prinde măsuri ferme și 
eficiente de organizare a 
producției și de utilizare 
cu maximum de spirit 
gospodăresc a energiei 
electrice, măsuri care 
să asigure depășirea greu
tăților create de condiți
ile grele ale acestei ierni, 
dar și sarcini deosebit 
de importante pentru mi
nerii Văii Jiului. Bineîn
țeles, aceste sarcini ni 
le-am însușit întru totul

i. M, Aninoasa Foto : Al. TATAR

Colectivul I. M. Vulcan

Viorel STR.ĂUȚ

Mitologie contemporanăINSCRIPȚII

(Continuare in pag. a 2-a) i

șapte a brigăzilor de ' la 
investiții Vom menține 
și în acest an cele șapte 
brigăzi la lucrările de in
vestiții pentru a recupe
ra din rămînerile în urmă. 
Concomitent acordăm im
portanța cuvenită realiză
rii ritmice a planului pro
ducției de cărbune. In ca
drul sectorului I va creș
te producția zilnică cu 
circa 400—500 tone de 
cărbune prin punerea în 
funcțiune în aceste zile 

cu conștiința și răspunde
re^ oamenilor care știu 
că prin activitatea lor pot 
și trebuie să vină în spri
jinul industriei, al econo
miei noastre naționale, 
care sînt hotărîți să de
pună eforturi stăruitoa
re pentru a crește pro
ducția de cărbune extras, 
astfel incit să dăm posi
bilitatea centralelor e- 
lectrice pe cărbune să 
funcționeze în bune con- 
dițiuni și să asigure eco
nomiei cantități impor
tante de energie, mai 
multă decît pînă acum.

Ing. Iosif BOCAN, 
directorul întreprinderii 

miniere Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)

a producției
a celui de al doilea com
plex de susținere și tăie
re mecanizată. In toate 
abatajele de pe stratul 3 
va fi generalizată metoda 
de exploatare cu tavan 
de rezistență și grinzi în
gropate în vatră, metoda 
care și-a dovedit eficien
ța în condițiile de zăcă- 
mînt de la mina Aninoasa.

Mobilizați plenar de ho- 
tărîrile înaltului forum 
comunist al țării — Con
gresul al XIII-lea al parti
dului — minerii din bri
gada pe care o conduc au 
obținut în prima jumătate 
a lunii ianuarie, din cele 
două abataje frontale
chipate cu susținere indi
viduală și grinzi îngropate

•e-

Ștefan ROTARU, 
miner șef de brigadă 
sectorul IV, I.M.

la
Petri la

(Continuare în pag. a 2-a)

Buldozerele mișcă ade- 
vărați munți de zăpadă, 
tăind in troianul de pe stră
zile orașului căi albe, ne
tede. In urma lor, oamenii. 
Cu lopeți, cu mașini cu 
tot ceea ce este necesar 
degajării străzilor de ză
pada căzută în cantități 
rar întîlnite. Autogredere- 
le, tractoarele cu plug, 
mașinile de transport for

Ieri dimineața, două 
sectoare de producție, sec
toarele III și V, de la I.M. 
Lupeni, au raportat, îm
preună extragerea a peste 
3800 tone de cărbune coc- 
sificabil in plus față de 
sarcinile de plan de la în
ceputul lunii curente.

Acest frumos succes a 
fost obținut pe seama creș
terii productivității mun
cii cu 500 kg pe post în 
abatajele frontale cu sus
ținere individuală conduse 
de Vasile Rusu 
Panalogea din 
torului V și cu 
kg pe post 
frontal cu susținere și 
iere mecanizată condus de 
Mihai Blaga din sectorul 
III. (Gh. SPINU)

și Cornel 
cadrul sec- 
peste 2000 
în abatajul 

tă-

locul, 
prin 

focul, 
în

Bărbații subteranului 
I sînt adesea comparați cu 

eroii mitologiei; Atlas 
I susținea planeta, Hercule 
I îi ținea cîteodată 
| Prometeu dăruia, 
I jertfă, oamenilor, 
I Minerul strunește 
I chingi de fier subteranul, 

pentru a scoate din iz
voarele de viață lungă lu- 

' mină și căldură. In el, 
I anonimul contemporan, 
I al nostru, sălășluiesc toți 
I eroii mitici, fiindcă, spre

1 
ț

I 
I
I 
I I

Petrila Zile și nopți în frontul deszăpezirii
mează un convoi neobosit 
ce înaintează impetuos în 
stratul de zăpadă ce a a- 
tins grosimi deosebit de 
nrfari.- Oamenii, utilajele, 
acționează cu îndărătnicie, 
făcînd din noapte zi pen
tru ca întreaga activitate 
economico-socială să-și
continue pulsul normal.

„Comandamentul spe
cial, constituit la nivelul

Din acest început de 
săptămînă, viața politică 
a țării cunoaște un nou 
moment plin de semnifi
cații, înscris pe coordo
natele profundului demo
cratism al oi'înd'iirii noas
tre socialiste. Momentul 
însumează, pe o perioadă 
cuprinsă între 15 ianuarie 
și 25 februarie, desfășu
rarea adunărilor și con
ferințelor de dare de sea
mă și alegeri pentru co
misiile și comitetele de 
femei din întreprinderi, 
instituții, cartiere și 
calități. Dezbaterile 
vor avea loc cu 
prilej vor da o nouă și 
puternică expresie parti
cipării active a femeilor, 
la înfăptuirea obiective
lor adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, 
a sarcinilor și indicațiilor 
trasate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vor (Continuare în pag. a 2-a)

lo
ca re 

acest

Nicolae Mărilă și Emil Gorgan — doi destoinici 
muncitori ce asigură buna funcționare a instalației 
de spălare a cărbunelui, în Uzina de preparare Lu
peni.

își dăltu- 
în calendarul 
al cărbunelui, 
breasla lui e 
slăvi, pentru 
deschizătorul 

Și

binele tuturor, 
ieste zilele 
continuu 
Iată de ce 
ridicată in 
că el este 
de drumuri, prin crez 
faptă, al destinului socia
list al patriei. Sînt însă 
și cumpeni de drum, na
tura nu se lasă întot
deauna strunită ; cînd au 
fost inundații, cînd a fost 
cutremurul, acum în a- 
ceastă iarnă deosebit de 
aspră, acest om al adîn- 
curilor a înfruntat cu 
•bărbăție vicisitudinile, 

orașului — ne informează 
tovarășul Ion Gingu, se
cretarul consiliului popu
lar Petrila — a luat din 
timp măsurile necesare, 
mobilizînd forțe umane și 
mecanice pentru ca arte
rele de circulație să poată 
fi folosite in mod normal. 
Un sprijin deosebit, pe 
lingă cel al E.G.C.L.mlui 
au acordat întreprinderile

evidenția preocupările 
stăruitoare pentru crește
rea rolului și contribuției 
femeilor la dezvoltarea 
bazei materiale a societă
ții, intensificarea cerce
tării științifice și progre
sului tehnologic, perfec
ționarea procesului edu
cativ și de formare a ti
nerei generații, întărirea 
familiei..

In climatul exigent de 
desfășurare a adunărilor 
și conferințelor se va fa
ce bilanțul realizărilor 
dobîndite pe plan națio
nal și local, sub conduce
rea organizațiilor de 
partid, vor fi evidențiate 
direcțiile de dezvoltare 
economică și socială a 
patriei și în profil teri
torial în cincinalul 1086— 
199C și în perspectiva a- 
nului 2000. Referiri am-

prin faptele sale demne 
de epopeea cotidiană a 
înfăptuirilor socialiste, 
s-a înălțat prometeic în 
ajutorul oamenilor săi. 
Miile de tone de cărbune 
în plus, pe care minerii 
țării, ai Văii Jiului, le 
dau în aceste zile, pentru 
ca țara să învingă tro
ienele și gerul se consti
tuie într-o pilduitoare 
mărturie a faptului 
destinul le este crez, 
merită prețuirea de 
clieri ai drumului 
propășirea și fericirea pa
triei. (Ion VULPE)

că 
că-și 

fă- 
spre

miniere Petrila și Longa, 
care nu numai că au ac- ț 
ționat în sectoarele de in
tervenție repartizate con
form Legii 10, dar au ac
ționat și în alte sectoare
ale orașului, cu mijloace .
umane și mecanice pentru 
a da o mînă de ajutor la 
degajarea zăpezii. Acționînd

(Continuare în pag. a 2-a) j



2 Steagul roșu MIERCURI, 16 IANUARIE 1985

„MCI SIlîll 01 MOHHMMICMIf...” 
sii cum se cîșt'gă audiența și receptivitatea 

in rîndul ascultătorilor
Stația de radioamplifi

care din cadrul minei Pe- 
trila a ocupat locul I la 
concursul propagandei au- 
dio-vizuale pe anul 1984 
pe întregul municipiu.

Merituosul succes, pe 
de o parte, și exigențele 
multiple pe care le ridi
că noul an în fața tutu
ror mijloacelor și forme
lor muncii politico-edu
cative, pe de altă parte, 
ne-au determinat să ne 
interesăm atît despre ex
periența, cît și de preo
cupările de perspectivă 
ale celor care se ocupă 
de emisiunile acestei sta
ții, apreciate mai ales de 
cei cărora li se adresează 
— minerii Petrilei.

O primă explicație a 
reușitelor pentru care s-a 
oferit stației din Petri- 
la locul I pe Valea Jiului 
și a bunei aprecieri a 
programelor sale ar fi, 
pe cît de simplă, pe atît 
de firească: o strădanie 
perpetuă de a conferi e- 
misiunilor diversitate și 
atractivitate și a-i asigu
ra pe această cale ceea 
ce are mai mult nevoie 
ca mijloc de comunicare 
cu oamenii — AUDIEN
ȚĂ, RECEPTIVITATE.

O întrebăm pe Rodica 
Banga, responsabila sta
ției, despre natura străda
niilor în vederea atinge

rii acestui țel. Reținem 
din răspuns, preocupa
rea pentru inițierea unor 
rubrici noi, din care a- 
mintim „Invitații emisiu
nii", care nu sînt alții 
decît mineri fruntași, șefi 
de brigăzi și de sectoare 
cu» rezultate de excepție, 
cadre tehnice, juristul 
întreprinderii, medici, sau 
rubrica „Microstudioul 
vă aparține", prin care

iHUllllluilinmuiiitniKm

O prezență fruntașă in 
propaganda 
audio-vizuală

ZW/ZW/HiWWW/aWttWWfl

și-au exprimat opiniile 
Ștefan Alba, Radu C. Ion 
și alți mineri de elită, ing. 
Bujor Bogdan, șeful sec
torului de investiții, sec
tor fruntaș pe Valea Jiu
lui, au citit poezii în ca
drul unor momente liri
ce dedicate ortacilor lor 
tineri creatori și recita
tori, tot din cadrul mi
nei.

In ceea ce privește pre
ocupările de perspectivă 
un loc prioiitar îl ocupă 
in programele tematice 
susținerea în continua
re, prin emisiuni specia
le, a tezelor Congresu
lui al XLI-lea, urmări
rea înfăptuirii sarcinilor 
ce revin minerilor Petri

lei din documentele înal
tului forum comunist al 
țării în acest ultim an al 
cincinalului. Pe linia a- 
tractivității emisiunilor 
se va prevala, în conti
nuare, dialogul cu oame
nii, cu minerii, deci în 
centrul atenției va sta 
omul cu viața, munca și 
preocupările lui.

— E bine să vorbești 
despre munca minerului, 
despre tonele lui de căr
bune date peste plan, dar 
cînd mai spui că minerul 
e așteptat acasă de pa
tru copii, și că munca lui, 
dăruirea lui în abataj e 
legată de viitorul copiilor 
și al țării, e parcă alt
ceva, e mult mai mult, 
mai frumos.

Și în încheiere, tot o 
profesiune de credință a 
interlocutoarei noastre, 
Rodica Banga :

— In orice emisiune, 
în toate programele mă 
gîndesc la ascultători, mă 
străduiesc să le placă fieca
re emisiune — și ce le 
spun, și muzica de fond, 
și cum sau prin cine le 
vorbesc..., să-i văd mul
țumiți cînd trec printre 
ei, în sala de apel, să-i 
văd adică interesați cînd 
dau genericul „Aici stația 
radioaplificare a minei 
Petrila...".

Ioan DUBEK

C.C.S.M. Pe
troșani. In ca
drul laborato
rului de electro- 
securitate, tî- 
năra Jeana Io- 
nescu, secre
tara comitetu
lui U.T.C., ve
rifică alături 
de colegul ei, 
ing. Adrian Du- 
șencu, o scrie 
de subansain- 
ble ale unei 
stații telegri- 
zumetrice.

Adunări de dare de seamă și alegeri
(Urmare din pag. I)

ple, în dările de seamă și 
informările comisiilor și 
comitetelor de femei, vor 
fi făcute cu privire la ac
tivitatea desfășurată în 
cadrul colectivelor de 
muncă, la experiența do- 
bîndită și inițiativele pro
movate în formațiile de 
lucru și schimburile a că
ror forță de muncă este 
predominant feminină. In 
acest context, se vor regă
si cu o participare bogată 
și cu realizări de seamă 
colectivele de femei din 
Valea Jiului, muncitoarele 
care depun o activitate 
rodnică în atelierele mine
lor, secțiile de preparare a 
cărbunelui, întreprinderi
le constructoare de mașini, 
utilaje și piese de schimb, 
de tricotaje, confecții și 
prelucrarea lemnului, în 
cercetare și proiectare, în- 
vățămînt, ocrotirea sănă
tății și celelalte domenii 
ale vieții economico-socia- 
le a municipiului. Anali-

(Urmare din pag. 1)

Avem pentru trimestrul I 
în pregătire alte două aba
taje frontale în blocul II 
stratul 3, care din trimes
trul II vor fi dotate cu 
combine de tăiere. Prin 
intensificarea ritmului lu
crărilor de investiții din 
ultimele luni, în curînd se 
va termina adîncirea pu
țului principal Nord, la c- 
rizontul 11. Odată cu a- 
aceasta se va lichida 
punctul de strangulație de 
la puțul 7. Astfel, încă din 
luna februarie transportul 
de materiale, de personal 
și al producției se va des- 
fa.vra mai bine. Estimăm 
o îmbunătățire considera
bilă a întregii activități de 
producție prin străpunge
rea, în trimestrul I, între 
orizontul 9 și orizontul 11 
a unor suitori și concen
trarea producției sectoa
relor I și V pe benzi, în 
flux continuu.

Vom acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru recupera
rea minusului, iar pînă la 
sfirșitul lunii ne vom rea
liza planul. In trimestrele 
I și II consideram, de ase
menea, că planul produc
ției de cărbune va fi reali
zat.

PETRU ȘOȘOI: 2. încă 
din luna decembrie a anu

lui trecut consiliul oame
nilor muncii a stabilit mă
suri pentru asigurarea li
niei de front în cărbune, 
pentru creșterea produc
tivității muncii în vederea 
realizării producțiilor me
dii zilnice planificate în 
trimestrul I al acestui an. 
Printre aceste măsuri, în 
prim plan figurează exlin-

confruntăm cu unele pro
bleme pe linia încadrării 
în consumurile planificate 
de energie electrică la ni
vel de întreprindere. Este 
în curs de aplicare un pro
gram detaliat pînă la nivel 
de brigadă pentru reduce
rea consumurilor și spori
rea eficienței economice. 
Considerăm că avem con-

MECANIZAREA 
prsKicîpala cale de sporire 
a prodsacțsei de cărbune

derea tehnologiilor moder
ne de lucru în subteran. 
Depunem toate strădani
ile pentru înfăptuirea in
dicațiilor date de tovarășul 
N'icolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
cu privire la promovarea 
tehnologiilor moderne de 
extracție și de creștere a 
poductivității muncii. Ac
ționăm ferm pentru întă
rirea disciplinei tehnologi
ce și a muncii, pentru re
alizarea producției de căr
bune în condiții de depli
na securitate a muncii și 
de eficiență sporită. Ne

diții pentru înfăptuirea sar
cinilor de producție ale a- 
cestui an în condiții de e- 
ficiență economică.

IOSIF GURAN : 3. Am 
dezbătut sarcinile de plan 
cu toate sectoarele pînă ia 
nivelul brigăzilor. Propa
ganda vizuală a fost-reactu- 
alizată cu sarcinile ce ne 
revin în anul 1985, și în 
perspectiva cincinalului 
x iitor așa cum au fost sta
bilite în documentele Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. Vom promova 
inițiativele care s-au dovedit

acum : 
răspun- 

„Con- 
economii 

„Judecata 
Rezultate- 
producție 

sînt popularizate la 
tul zilei" în sala de 
iar săptămînal, cu 
apare „Sărbătoritul 
tămînii". In această 
am lansat inițiativa 
mai bună brigadă care și-a 
depășit planul lunii". Ur
mărim indeaproape între
cerea socialistă, o stimulăm 
cu acțiuni concrete. Acor
dăm o atenție deosebită 
condițiilor de muncă. La 
baia minerilor s-a instalat 
un uscător de haine și us- 
cătoare pentru păr. S-a în
ființat o cameră de aștep
tare incălzită în stația de 
autobuze. A fost extinsă 
baia maiștrilor și ingineri
lor.

In organizațiile de sindi
cat pe sectoare și pe schim
buri dezbatem problemele 
cu care ne confruntăm și 
stabilim măsuii corespun
zătoare.

Vom acționa cu toată fer
mitatea pentru buna mobi
lizare a colectivului în ve
derea realizării exemplare 
a sarcinilor de plan in con
diții de eficiență econo
mică ridicată.

eficiente și pînă 
„Brigada înaltei 
deri muncitorești", 
tul colector de 
al sectorului", 
muncitorească“. 
le deosebite în

zele ce vor fi întreprinse 
vor reliefa în mod concret 
contribuția colectivelor de 
femei, a comisiilor și co
mitetelor la obținerea rea
lizărilor economice și so
ciale pe întreprindere, ins
tituție, cartier și localitate, 
aportul acestora la înde
plinirea exemplară a in
dicatorilor de plan la pro
ducția fizică, în mod deo
sebit pentru export, la rea
lizarea prevederilor din 
programele de creștere a 
productivității muncii și 
îmbunătățire a calității 
produselor, de economisire 
și gospodărirea avuției în
credințate colectivelor, de 
întărire a autoconducerii 
și autogestiunii. Un loc de 
seamă va fi acordat, în 
dările de seamă și infor
mările ce vor fi prezentate, 
rolului educativ al femeii, 
atît în societate cit și în 
familie, preocupărilor do
vedite pentru înfăptuirea 
politicii demografice a 
partidului și statului, răs
punderii față de nobila 
misiune a femeilor de a 
da viață, de a crește și e- 
duca tînăra generație in 
spiritul dragostei și respec
tului față de muncă, în 
lumina idealurilor înălță
toare ale partidului.

Se prevede ca, în între
prinderile și instituțiile 
unde comisiile de femei 
au fost alese cu prilejul 
adunărilor de dare de sea
mă ale grupelor sindicale, 
să se organizeze și de a- 
ceastă dată, în colaborare 
cu sindicatul, adunări ale 
femeilor unde se va pre
zenta o informare asupra 
activității desfășurate de 
la alegeri pînă în prezent.

Pornind de la experien
ța acumulată și rezultatele 
înregistrate, în baza sarcini
lor ce le revin în continuare, 
în cadrul colectivelor de 
muncă, adunările și confe
rințele de alegeri vor adopta 
programe de măsuri vi- 
zînd creșterea preocupă
rilor și întărirea răspun
derii, a rolului și contri
buției femeilor la înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, a indicați
ilor și orientărilor trasate 
de secretarul general al 
partidului. Cu deosebită 
răspundere se va face a- 
poi alegerea noilor comisii 
și comitete de femei, a 
delegatelor pentru confe
rința comitetului superior 
și vor fi desemnate femei
le care să candideze pentru 
a fi alese în comitetul de 
nivel superior.

„Fap- 
apel, 
poză, 

. săp- 
lună 
„Cea

Zile și nopți în frontul deszăpezirii
(Urmare din pag. 1)

zi și noapte, cu toate mij
loacele umane și mecanice 
disponibile am reușit să 
asigurăm condiții opt:me 
de funcționare a Întreprin
derilor și de aproviziona
re a orașului, cetățenii ne- 
avînd de suferit cu nimic 
de pe urma căderilor maci 
de zăpadă".

Cu promptitudine, cu

hotărîre, oamenii au reușit 
să învingă dezlănțuirea 
iernii, drumurile publice 
de pe raza localităților Pe
trila și Lonea fiind la ora 
actuală în stare perfectă. 
Doar grămezile mari de 
zăpadă depozitate în lo
curi necirculabile mai a- 
mintesc că acum cîteva 
zile stratul de zăpadă îm
piedica circulația. (Gh. 
CHIRVASA)

Majorani plusul de cărbune
(Urmare din pag. 1)

Productix i- 
a 

kg 
decît 

iar

în vatră, rezultate pe mă
sura dotării tehnice de ca
re dispunem, 
tatea muncii realizată
fost în medie cu 300 
pe post mai mare 
sarcina planificată, 
producția extrasă suplimen
tar în această perioadă se 
ridică la peste 400 tone de 
cărbune.

La obținerea acestor re
zultate au contribuit toți 
minerii din cele două aba*

ie
Și

I de-a treia serie de specta- 
Icole „cu mască și fără mas

că", realizate de artiștii 
| Casei de cultură a sindica- 
■ telor din reședința noastră 
I de municipiu, în colabora- 
• re cu actori ai scenelor

profesioniste bucureștene 
și din Valea Jiului, se în
cheie astăzi prin reprezen-

.tațiile programate, înce- 
pînd cu"6reîe 17, respectiv,

20 la clubul muncitoresc 
din Petrila și la Casa de 
cultură din Petroșani. (I.V.)

• IDEE. Rigorile iernii 
fără precedent în ultimul 
deceniu ne afectează, dar 
bunii gospodari demons
trează că în orice rău e și 
un bine. Relansăm ideea 
amenajării unor ghețării 
„materie finită,, se găsește 
din belșug, fără consum de 
energie electrică. Ce ziceți, 
gospodari de la I.C.S.A. 
Petroșani și I.C.S. Mixtă 
din Eu peni și Vulcan ?

• TABÂRA. In aceste 
zile, 39 de elevi de la C.S.Ș.

Petroșani se află în tabără 
la baza didactică din Pa
ring unde, sub îndrumarea 
profesorilor Victor Mihuț, 
Zoltan Toth și Alfred lul
ling au început antrena
mentele la schi alpin și 
schi fond, iar 10 schiori 
de performanță se află la 
Poiana Brașov pentru a 
participa la tradiționala 
„Cupa Brașovia". (Gh. B.)

0 INTRE 7—15 ianuarie 
un grup de pionieri de la 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani, condus de înv. Na- 
prodean Florica, a efectuat 
o excursie în munții Re-

cabana Pietre- 
fost cazați . ei 

mai multe tra-
Refugiul Den-

Valea Stănișoarei, 
Loloiu. 
LA C.F.R. 
informează

După 
șeful 

Petro-

tezat. De la 
le, unde au 
au efectuat 
see vizitînd 
țian. 
Culmea

e DE 
cum ne
de schimb al RCM 
șani, Valentin Mîndruțiu, 
ieri dimineața între stați
ile Crivadi.a și Subcetate 
un viscol puternic, care a 
atins viteze de peste 100 
km pe oră a creat greutăți 
în circulația trenurilor 
de călători și de marfă. 
S-a acționat rapid pentru

desfășurarea normală a tra
ficului feroviar. (Gh. S.)

0 TEATRUL DE STAT 
.(Valea Jiului" anunță pen
tru săptămîna următoare 
un turneu cu piesa „Varia- 
țiuni pe tema dragostei" 
de Samuil Alioșin în toate 
localitățile municipiului. 
Protagoniști Florin Plaur, 
Simona Gălbenușă și Doru 
Zamfirescu.

Rubrică
(II. A.) 
realizată
SPINU

taie frontale pe care 
exploatăm, coordonați 
îndrumați pe schimburi de 
cunoscuții și experimenta
lii șefi de schimb Emil 
Ignac, Nicolae Cazan, Mir
cea Tașcă, Andrei Nagy, 
Constantin Florea și Uie 
Eăpădatu.

Ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a stabilit cu clarvi
ziune sarcinile ce ne revin 
nouă minerilor în această 
perioadă, pentru depăși
rea condițiilor deosebit de 
grele cu care se confruntă 
economia națională din 
cauza căderilor abundente 
de zăpadă și a gerului.

Pentru a depăși greută
țile acestei ierni grele, mi
nerii pe care îi conduc sînt 
hotărîți să facă totul pen
tru a menține in această 
lună și pe întregul an 1985, 
productivitatea muncii la 
un nivel superior sarcini
lor planificate astfel incit 
plusul la producția de căr
bune să crească 
nit. Totodată noi 
creat toate condițiile 
tru a păși în viitorul 
cinai cu noi sporuri 
producția de cărbune.

neconte- 
ne-am 

pen- 
cin- 

la
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Răspuns muncitoresc chemării tovarășului Nicolae Ceausescu i

Minerii Vulcanului, in primele rinduri ale bătăliei > 
pentru îndeplinirea sarcinilor de extracție I

Prioritatea priorităților

Tot mai mult cărbune 
pentru- țară

— Operativ, a doua zi 
după ce a avut loc ședin
ța Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
ședință în care s-a stabi
lit, pe baza indicațiilor 
și orientărilor secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, programul de 
măsuri care să asigure 
depășirea greutăților crea
te de iarna aspră din a- 
cest an, am întrunit in
tr-un util schimb de ex
periență toate cadrele cu 
munci de răspundere din 
întreprinderea noastră — 
mineri șefi de brigadă și 
șefi de schimb, maiștri, 
tehnicieni și ingineri, șefi 
de sectoare, secretari de 
partid, președinți de sin
dicat, secretari ai organi
zațiilor de tineret, ne co
munica Arpad CRIȘAN, 
secretarul comitetului de 
partid de la I.M. Vulcan.

Discuțiile purtate în ur
ma prezentării măsurilor 
și sarcinilor trasate de 
Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a 
situației realizării preve
derilor de plan de la 
începutul anului și a mă
surilor ce trebuie luate 
pentru creșterea continuă 
a producției de cărbune 
extras au avut un puter
nic caracter mobilizator, 
angajant. Prezenți la dez
baterile care au avut loc 
minerii șefi de brigadă, 
dintre care amintim pe 
Ion Cojocaru, Florin Șer- 
ban, Ioan Bud, Ioan Ca
lotă și Traian Borșa, s-au 
angajat în fața celor pre
zenți — 180 de partici
pant — să nu precupe
țească nici un efort pen

Pagină realizată de :
Dorin GIIEȚzX

Foto : loan BALOI 
Alexandru TATAR

Hotărîre, voință
(Urmare din pag. 1)

Avînd în față această 
mare și importantă sar
cină cu un profund ca
racter patriotic, colectivul 
minei Vulcan, care de la 
începutul anului continuă 
să se mențină pe un loc 
fruntaș în cadrul între
prinderilor miniere din 
Valea Jiului, a trecut la 
acțiuni ferme și hotărîte 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului de pro
ducție, pentru creșterea 
productivității muncți, și 
a cantităților de cărbune 
extras. Noi, minerii cu
noaștem, mai bine decît 
mulți alții, valoarea a- 
cestor măsuri, pentru că 
noi, cei care dăm cărbu
ne pentru energie, sîn
tem, la rîndul nostru, im
portanți consumatori de 
energie și aceasta ne de
termină la o activitate și 
mai susținută. Minerii 
noștri au înțeles încă de 
la ivirea primelor greu
tăți create de asprimea a- 

tru îndeplinirea integrală 
și depășirea prevederi
lor de plan, solicitînd din 
partea conducerii sectoa
relor și intreprinderii să 
ia măsuri mai ferme, mai 
hotărîte pentru creșterea 
operativității în aprovi
zionarea cu materiale a 
formațiilor de lucru di
rect productive, pentru 
a le fi munca mai spor
nică. Maiștrii prezenți în- 
tr-un număr ridicat la a- 
ceastă întrunire cu carac
ter de lucru, dintre care 
îi nominalizăm pe Vasile 
Brie, Constantin Popes
cu, Victor Botez, Jenică 
Salcie și Constantin Baj- 
matără au dat asigurări 
că vor depune toate stră
daniile, alături de cadrele 
tehnico-inginerești, să 
creeze formațiilor de lu
cru condițiile necesare 
îndeplinirii și depășirii 
ritmice a sarcinilor de 
plan.

Totodată s-a făcut un 
apel la cadrele din acti
vul de bază al minei, la 
toți cei prezenți la întru
nire să facă o largă popu
larizare a programului 
și măsurilor stabilite în 
ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., să contribuie în 
mod eficient la mobiliza
rea tuturor oamenilor 
muncii la acțiuni rodnice 
și hotărîte pentru crește
rea producției de cărbune 
extras, venind în felul 
acesta în sprijinul indus
triei românești, căreia au 
obligația patriotică de 
a-i asigura cărbunele ne
cesar, cărbunele pentru 
lumină și forță.

brigăzii 1
din 1 

pregă- 
frontul pentru puș- 
pentru extragerea 

noii fîșii de căr’ou-

In abatajul 
lui Iraian Borșa, 
sectorul III, se 
tește 
care, 
unei 
ne.

cestei ierni ce sarcini, ce 
răspunderi le revin și au 
acționat in consecință. 
Astfel, minerii sectoru
lui V au extras peste 
prevederile de plan de 
la începutul anului 200D 
tone de cărbune, cei de 
la IV aproape 1000 de 
tone, iar 300 de tone au 
extras peste sarcini cei 
de la 111. Depășiri rapor
tează și minerii sectoare
lor VI, VII și VIII. Im
portant este, și aceasta-i 
una dintre cele mai eloc
vente dovezi că minerii 
și-au înțeles menirea, că 
producțiile obținute su
plimentar au fost reali
zate pe baza sporurilor 
de productivitate. Spre 
exemplu, colectivul sec
torului IV și-a depășit 
productivitatea muncii 
planificată în cărbune cu 
1140 kg pe post, în aba
taje plusul este de aproa
pe 900 kg pe post, iar la 
nivelul întregii activități 
productivitatea realizată 
a fost superioară sarcinii

Condițiile deosebite ale 
acestei ierni care au creat 
greutăți în desfășurarea 
normală a activității în in
dustrie sau în alte domenii 
economico-sociale, măsu
rile stabilite în recenta șe
dință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
au constituit pentru colec
tivul sectorului nostru, în
demnuri spre o activitate 
mai susținută, mai rodnică.

Sîntem conștienți că ne 
îndeplinim o înaltă înda
torire patriotică dînd cît 
mai mult cărbune pentru 
centralele electrice, pentru 
uzinele care folosesc aceas
tă materie primă pentru 
obținerea energiei electri
ce necesare desfășurării 
normale a activității eco
nomice și sociale.

Minerii din cadrul sec
torului nostru au extras 
de la începutul anului 
peste prevederile de plan 
115 tone de cărbune, în 
conduiiie în care producli-

unanimă i
I 

cu peste 700 kg de eăr- j 

bune pe post. Același as- I 
pect îl evidențiem și la I 
sectoarele V și VIII.

Ne-am angajat că vom | 
spori și mai mult pro- _ 
dueția extrasă suplimen- I 
tar și o vom face pentru ' 
că avem un colectiv har- I 
nic, mineri de nădejde, | 
cum sînt cei din brigăzile ț 
conduse de Calotă, Bud, ■ 
Soradoc, Boghianu, Neș- J 
tian, Ciurăscu, Axinte, I 
Stoineanu și mulți alții. •

Dar pentru ca munca I 
lor să fie mai rodnică, I 
iar contribuția la depăși- , 
rea greutăților acestei • 
ierni să fie mai substan- 1 
țială, dorim un sprijin I 
mai mare în aproviziona- I 
rea ritmică a întreprin- I 
derii cu vagoane. Știm că | 
aceste condiții grele a- ■ 
fectează și transportul fe- | 
roviar, dar avem nevoie 
de mai multe vagoane, I 
pentru a livra ritmic tot I 
mai mult cărbune pen- I 
tru marile centrale și I 
uzine electrice pe cărbune, i 

v itatca muncii planificată 
a fost depășită la toate 
categoriile acestui indica
tor. Astfel, în abataje plu- 
■sul realizat s-a ridicat la 
aproape 400 kg de cărbune 
pe post și la plus 200 kg pe 
post în cărbune.

Planul lunii va fi depășit 
cu 500 tone

Semnificativ este faptul 
că toate formațiile de lu
ciu din cadrul sectorului, 
atît cele din abataje cît 
și cele de la pregătiri, și-au 
îndeplinit și depășit pre
vederile de plan. 'Aceasta 
demonstrează odată in 
plus răspunderea și dărui
rea cu care acționează mi
nerii, întregul colectiv pen
tru a-Și aduce contribuția 
la depășirea greutăților

Brigada condusă de 
minerul loan Bud, din 
cadrul sectorului V al 
minei Vulcan, o forma
ție care și in această 
lună se distinge prin re
zultatele obținute. 

create de iarna aspră Care 
a cuprins întregul teritoriu 
al țării.

Este adevărat că plusul 
acumulat de formațiile 
noastre de lucru, de fieca
re în parte, nu este spec
taculos, dar acum, în a

ceste condiții grele, sîntem 
convinși că orice tonă de 
cărbune livrată suplimentar 
planului înseamnă forță 
și lumină în plus pentru 
economia noastră națională.

Minerii din formația con
dusă de loan Șinca au ex
tras, de la începutul lunii, 
100 tone de cărbune peste 
sarcinile planificate din- 
tr-un abataj cameră pe 
seama sporirii productivi-

Vom
producția

spori
realizata

realizări- 
ne 

colecti- 
minei 
secto-

Deși situația 
Ier de pînă acum nu 
situează printre 
vele fruntașe ale 
Vulcan, colectivul 
rului nostru este puternic 
mobilizat pentru sporirea 
producției de cărbune ex
tras. Am avut în perioa
da care a trecut din a- 
cest an unele greutăți crea
te de condițiile de zăcă—- 
mint — șpițuri și denive
lări — la care au ajuns 
abatajele noastre, dar în 
bună parte sînt depășite 
și vom intra în normal cu 
întreaga activitate de ex
tracție.

Vom crește producția 
și ne vom îndeplini inte
gral prevederile de plan 
pentru că avem datoria 
să dăm țării cît mai mult 
cărbune, mai ales acum 
cînd economia națională, 
industria românească are 
tot mai multă nevoie de 
rodul muncii noastre.

Mobilizați de îndem
nurile secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, eu 
hotărîrca fermă și conș
tienți că trebuie să înde- 

tații muncii cu aproape 100 
kg de cărbune pe post. La 
rîndul lor, minerii brigăzii 
conduse de Costaclie Rusu 
și-au depășit și ei prevede
rile de plan stabilite pen
tru abatajul cu front scurt 
pe aceeași bază — crește
rea productivității muncii.

Realizări peste prevede
rile planificate au înregis
trat și minerii din forma
țiile de la pregătiri con
duse de Vasile Constanti- 
nescu, Emil Teleman și 
Ludovic Paczay.

Un aport substanțial la 
obținerea acestor realizări 
peste sarcinile de plan au 
avut maiștrii Constantin 
Drenchea și Vasile Merfu.

Ilotărîrea noastră, a în
tregului colectiv al sectoru
lui este de a ne amplifica 
eforturile astfel încît să' 
încheiem luna ianuarie u, 
un plus de peste 500 tone 
de cărbune.
Sing, l’ompiliu B XRBU, 

șeful sectorului VIII

plinim exemplar măsuri
le de mare importanță 
pentru depășirea greută
ților create de iarna grea 
din acest an, măsuri sta
bilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în ședința din 13 
ianuarie, minerii din bri
găzile conduse de Petru 
Ailincăi, Romaniuc Ana- 
nia, Dumitru Hușmăniuc 
și Paraschiv Ciurăscu, 
formații de bază din ca
drul sectorului nostru, 
își vor îndeplini și de
păși prevederile de plan, 
ridicind- prin realizările 
lor și sectorul la un 
vel superior 
lunare.

Avem această 
dine, cunoscînd 
ța și puterea de 
a minerilor 
meni dintre 
vechime de 
peste 20 de 
acestui 
tea și omogenitatea 
gazilor, hărnicia și price
perea minerilor, acestea 
sînt cele mai certe pre
mise ale îndeplinirii pla
nului.

ni-
sarcinilor

certitu- 
experien- 

■ muncă 
noștri, oa- 
care unii au
20
ani

sector.

și chiar 
în cadrul 
Stabilita- 

bri-

Vaier POT, 
maistru minier, 

sectorul II
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nuclearâ

STOCKHOLM 15 (Ager
pres). Tot mai mulți cetă
țeni britanici aderă la 
mișcarea națională împo
triva cursei înarmărilor 
nucLare — a declarat, în 
cadrul unui interviu acor
dat ziarului suedez „Da- 
gens Nyheter", Bruce Kent, 
secretar general al Mișcă
rii pentru dezarmare nu
cleară din Marea Britanie. 
In prezent — a spus el — 
această mișcare cuprinde 
1400 de grupări din care 
fac parte aproape 400 000 
de persoane.

După cum a apreciat el, 
în afara creșterii rîndurilor 
partizanilor britanici ai 
păcii, este deosebit de sem
nificații' și faptul că astăzi 
protestele împotriva cursei 
înarmărilor și, în special, 
a dotării flotei britanice 
ci submarine avînd rache
te nucleare de tipul „Tri
dent" se fac auzite în cele 
mai largi cercuri ale popu
la’iei țării.

BONN 15 (Agerpres). 
Partidul Social-Democrat 
din R.F.G. va continua să 
acționeze în vederea rea
lizării unei dezarmări reale 
— a declarat președintele 
P.S.D., Willy Brandt, în- 
t'.-un interviu acordat a- 
genției DPA. Subliniind că 
social-democrații vest-ger- 
mani nu intenționează să 
renunțe la opoziția lor fa
ță de instalarea de noi

Al doilea val de frig ce 
s-a abătut asupra Europei 
la începutul săptămînii con
tinuă, marți, să se facă 
simțit în cea mai mare
parte a continentului.

Temperaturile polare ca
re se mențin pe continent 
— în Munții Jura, din 
Franța, mercurul termome- 
trului a coborît la minus 
41 grade — provoacă a- 
proape pretutindeni difi
cultăți de aprovizionare, 
relatează agențiile inter
naționale de presă. De ase
menea, se anunță îngheța
rea unei mari părți a căi
lor de transport fluvial — 
rîuri, canale de navigație.

In nordul Italiei s-au
semnalat cele mai mari 

rachete nucleare pe teri
toriul R.F.G., Willy Brandt 
a evidențiat, totodată, ne
cesitatea unor negocieri 
privind modul în care o 
parte din sumele enorme 
cheltuite pentru înarmare 
ar putea fi folosite pentru ’ 
eliminarea foametei și a ’ 
sărăciei din țările „lumii 
a treia".

WASHINGTON 15 (Ager
pres). Cunoscuta organi
zație obștească americană 
militantă pentru pace „Mo
bilizarea pentru salvarea 
omenirii" a inițiat o largă 
campanie de colectare de 
semnături pe un document 
intitulat „Apel la pace și 
dezarmare nucleară". In 
document, se exprimă în
grijorarea profundă In le
gătură cu ritmul și am
ploarea cursei actuale a 
înarmărilor nucleare și se 
adresează un apel factori
lor de răspundere ai sta
telor și opiniei publice la 
mobilizarea eforturilor pen
tru preîn timpi narea unei 
catastrofe nucleare pe ca
lea înfăptuirii dezarmării 
și întăririi păcii. „Atita 
timp cit aceste arme nimi
citoare nu au fost încă
lansate, se arată în apel, 
este imperativ necesar să 
se pună capăt nesăbuinței 
care duce la sporirea con
tinuă a arsenalelor nuclea
re.

Starea vremii în Europa
ninsori din ultimii 20 de 
ani, ele provocînd pertur
bări în traficul rutier și 
feroviar și închiderea tem
porară a unor aeroporturi.

Zăpada a acoperit și în
tinse regiuni din Marea 
Britanie, îngreunînd mult 
traficul.

Turcia, care pînă zilele 
trecute fusese cruțată, a 
fost și ea atinsă, marți, de 
valul de frig, zăpada aco
perind țara atît în partea 
europeană, cit și în cea a- 
siatică.

Dificultăți provocate de 
frig și iarna grea continuă 
să fie semnalate, practic, 
în toate țările continentu
lui — de la Baltica la Mc- 
diterana.

Ședința Comitetului CAER 
pentru colaborare în domeniul 

activității de planificare
PRAGA 15 (Agerpres). La 

Praga a avut loc ședința a 
34-a a Comitetului CĂER 
pentru colaborare în dome
niul activității de planifi
care, la care au participat 
delegații din țările mem
bre ale CAER din R.S.F. 
Iugoslavia, precum și ob
servatori din partea R.D.P. 
Yemen.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Ște
fan Bîrlea, președintele 
Comitetului de Stat al 
Planificării, reprezentan
tul țării noastre în Comitet.

In vederea îndeplinirii 
hotărîrilor Consfătuirii e- 
conomice la nivel înalt a 
țărilor membre ale CAER, 
la ședința comitetului au

Guvernul israelian a aprobat 
„o retragere în etape“

TEL AVIV 15 (Ager
pres). întrunit în ședință 
extraordinară, guvernul is
raelian a aprobat, după 
dezbateri prelungite, cu 16 
voturi pentru și 6 împotri
vă, propunerea ministru
lui apărării, Yitzhak Ra
bin, privind „o retragere 
în etape" a armatei israe- 
liene de ocupație din su
dul libanului — informea

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). In scopul realizării 
unor economii severe la
consumul de energie, în
condițiile acestei ierni grele, 
Consiliul de Miniștri al
R.P. Ungare a hotârît să
impună respectarea strictă 
a limitelor prevăzute pen
tru încălzitul instituțiilor 
și locuințelor, scurtarea 
programelor televiziunii, 
și încheierea lor la ora 
22,00. Alte măsuri determi
nate de condițiile climate- 
î ice deosebite provocate 
de scăderea accentuată a 
temperaturii au în vedere 
situația existentă în dome
niile minier, petrolier, al 
energiei electrice și gaze

fost examinate acțiuni de 
colaborare legate de solu
ționarea problemelor asi
gurării necesarului de com
bustibili, energie și mate
rii prime, de antrenarea 
complexă și mai intensă 
în circuitul economic a 
surselor noi de energie, 
precum și de dezvoltarea 
legăturilor directe de co
operare în producție între 
unități economice.

Au fost examinate, de a- 
semenea, probleme ale ex
tinderii coordonării inves
tițiilor în domenii de in
teres reciproc și ale in
tensificării schimburilor de 
experiență în domeniul 
perfecționării sistemelor de 
conducere și planificare a 
economiilor naționale.

I 
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ză agențiile France Presse 
și Reuter.

După cum a precizat Yit
zhak Rabin, retragerea se 
va desfășura în trei etape, 
al căror calendar precis 
nu a fost încă stabilit. Pri
ma fază a retragerii, a spus 
el, va avea loc peste apro
ximativ cinci săptămîni, 
iar retragerea finală se va 
realiza „în cîteva luni".

lor naturale. Instituțiile și 
populația sint chemate să 
acționeze pentru economi
sirea severă a energiei, 
pentru a se face față difi
cultăților în producția de 
energie.

Ca urmare a gerului 
puternic, Dunărea a înghe
țat pe mai multe porțiuni 
ale sectorului ei din R.P. 
Ungară, relatează agenția 
MTI. Nivelul scăzut al Du
nării — precizează agenția 
— provoacă greutăți , în 
buna funcționare a centra
lei termoelectrice Szazha- 
lombata. De asemenea, unii 
afluenți ai Dunării au în
ghețat, grosimea stratului 
de gheață ajungînd la 25— 
30 cm.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Lupii mărilor ;
Unirea: Un marinar ră- 
mîne la țărm ; Parîngul : 
Glissando, I-II.

PETRILA : Albinuța.
LONEA: Rîsul iese pe 

cărare.
ANINOASA : Mi-e tea

mă, I-II.
LUPENI — Cultural : 

Arma misterioasă.
URICANI: Ultimul tren.

TV
• 20,00 Telejurnal 

color).
■ 20,20 Tribuna TV.

menrțenlo

U.M.T.C.F. DEVA
ÎNCADREAZĂ

Q mecanici auto pentru atelierul cen
tral din Iscroni (Valea Jiului) și Deva.

Retribuirea în acord global.
încadrarea se face la biroul P.I.R. al 

U.M.T.C.F. Deva din strada C.A. Rosetti nr. 
2 (alături de fabrica nouă de pîine). Se asi
gură cazare și masă la cantină contra cost.

întreprinderea de exploatare 
și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice 

și de distribuire a energiei 
electrice și termice Deva

încadrează imediat

pentru Centrul de distribuție energie 
electrică autocoloană Petroșani

Bl 1 șofer macaragiu automacara 5 tone.

Persoanele interesate se pot adresa la 
sediul centrului — Petroșani, telefon 41830.

Mica publicitate

Emisiune de dezba
teri politico-ideolo- 
gice.
F.D.U.S. — organism 
politic larg demo
cratic, expresie a 
unității întregului 
popor.

20,35 Din marea carte a 
patriei.

20.50 Film artistic. „A- 
devărul". Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor din 
R.P. Bulgaria.

21.50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Armele nucleare: Un nou avertisment
Anul acesta, cînd se vor 

împlini patru decenii de 
la încheierea celui de-al 
doilea război mondial și, 
totodată — cutremurător 
memento ! —, de la lansa
rea bombelor atomice asu
pra orașelor Hiroshima și 
Nagasaki, conștiința ome
nirii devine mai sensibilă, 
mai preocupată, mai îngri
jorată în legătură cu pers
pectiva declanșării unui 
conflict mondial, care ar 
depăși — la dimensiuni cu 
totul incomparabile — 
pierderile de vieți ome
nești și distrugerile mate
riale ale căror victime au 
fost cele două localități de 
pe arhipelagul nipon. A- 
peluiile la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmare 
nucleară, își găsesc, de a- 
ceea, un ecou cu atît mai 
amplu în rîndurile opiniei 
publice internaționale, ca
re se pronunță cu toată fer
mitatea pentru încetarea 
cursei extrem de pericu
loase a înarmărilor, pen
tru măsuri menite să asi
gure pacea, securitatea, su
praviețuirea planetei. Cons
tituirea de zone libere de 
arme nucleare în diverse 
regiuni ale lumii se înscrie 

în mod firesc în acest con
text, locuitorii lucizi ai 
planetei fiind convinși că 
astfel s-ar ridica o stavi
lă deloc neglijabilă în ca
lea izbucnirii unui conflict 
nimicitor. In țările din zo
na Pacificului — transfor
mată, din motive așa-zis 
strategice, intr-un poligon 
de încercare a potențiale
lor arme de distrugere în

Notă externă
masă — cercurile cele mai 
largi se pronunță hotărît 
pentru curmarea acestor 
testări, extrem de pericu
loase, prin scopul și chiar 
urmă iile lor concrete.

Recent, în fața unei co
misii neguvernamentale din 
Australia, Barrie Roberts, 
fost administrator al Co
misiei britanice pentru e- 
nergia atomică, depunea 
următoarea mărturie ; In 
anul 1961, în apropierea 
poligonului nuclear din de
șertul australian Maralin- 
ga, a observat, la linia o- 
rizontului, o diră de lumi
nă verzuie, cu totul neo

bișnuită pentru acel as
fințit de soare. Intrebîndu-i 
pe cei din jur despre ce 
este vorba, a aflat că lu
mina stranie provine din 
craterul rămas în urma li
nei experiențe nucleare, e- 
fectuată înainte cu cel pu
țin... 5 ani. „Efectul radio
activ va continua, astfel, 
și peste 1 000 de ani" — 
i-au răspuns „inițiații". Tot 

atunci, autorul depoziției, 
care — potrivit agenției 
Associated Press — a lu
crat la poligonul de la Ma- 
ralinga cîteva luni, a aflat 
că în craterele lăsate de 
experiențele nucleare e- 
fectuate de armata britani
că între 1952 și 1963 au 
fost găsiți aborigeni: lipsiți 
de un acoperiș deasupra 
capului, ei s-au adăpostit 
acolo, consecințele pentru 
sănătatea lor fiind cele 
previzibile. Roberts a afir
mat că autoritățile învă- 
luiau operațiunile din zonă 
în cel mai strict secret, 
militarii bazei nefiind la 

a

curent cu pericolele pe ca
re le presupunea viețuirea 
lor la proximitatea zonei 
exploziilor nucleare. „Pen
tru uzul nostru — mărtu
risea cetățeanul britanic — 
a fost elaborat un manual, 
în care se dădeau instruc
țiuni cum pot fi vindecate 
mușcăturile de șarpe din 
deșert, se avertiza asupra 
nocivității consumului de 
alcool, dar nu se spunea 
nici o vorbă despre peri
colele iradierii".

Agenția citată mențio
nează, de asemenea, depo
ziția anterioară a sergentu
lui britanic Redvers Ang
win — decedat între timp, 
ca urmare a unui cancer 
contractat după serviciul 
prestat la această bază. A- 
cesta a mărturisit că lucra
se la degajarea reziduurilor 
nucleare, fără să fi cunos
cut natura acestora...

Pentru cîteva zile, co
misia australiană și-a ami
na! audierile. In fața ei 
urmează să ia cuvîntul, în 
curind, sir W illiam Penney 
— actualul responsabil al 
programului nuclear brita
nic...

Ion SAVASTRE

VIND Dacia 1310 (zero 
km), Alba lulia, telefon 
28147. (mp)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de că
min pe numele Cadîr Mus- 
tan, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule. (3154)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Mureșan Alexan- 
dru-Vasile, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (3155)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Grigo- 
raș Dumitiu și Mărmurea- 
nu Daniela, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(3156)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia nemîngîiată anunță eu adincă durere 
încetarea fulgerătoare din viață a scumpului nostru 
soț, tată, cumnat

Prof. PRICOP CONSTANTIN
înhumarea va avea loc joi, 17 ianuarie, ora 13,00, 

de la domiciliu.

Foștii colegi de muncă de la Districtul TTR— 
CI R Petroșani, regretă dispariția fulgerătoare din 
viață a fostului lor coleg

POPESCU SILVIU
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (3171)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Tiba losif, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3158)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borbely 
losif, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nulă. 
(3168)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Șerbul iac 
Tudor, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3169)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pleșa Ni
colae, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (3170)
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