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ȚÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegațiile guvernamentale participante 

la ședința a 42-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

ANCHETA NOASTRA 
PRINTRE 

CONDUCĂTORII 
ÎNTREPRINDERILOR 

MINIERE

Azi, răspunde ing. VIOREL BOANTA, directorul I.M. Lonea

„Ne vom depăși sarcinile de plan 
la producția de cărbune"

ILa zi, pe acest an am 
extras peste preve

derile de plan aproape 
28 000 tone de cărbune, sîri- 
t.em la plan cu lucrările 
de deschideri și avem un 
plus de 351 ml la lucrări
le de pregă
tiri. Ne-am re
alizat și depă
șit productivi
tatea .mun
cii planificată 
în cărbune, în abataje, pe 
subteran și la nivelul în
tregii activități. Pînă la 
sfîrșitul anului sperăm să 
ridicăm plusul obținut ‘la 
30 000 de tone, la pregă
tiri vom realiza 400 ml 
peste sarcinile planifica
te, iar la deschideri, să
pări, vom depăși prevede
rile cu 10 nil. Practic în 
perioada care ne-a mai 
rămas pînă la sfîrșitul a.

I. M. Valea de Brazi

Urgentarea lucrărilor miniere
De Ia tînăra mină Valea 

de Brazi aflăm un fapt 
de muncă semnificativ. Cu 
cîteva ore în urmă — deci 
în cursul schimbului III 
de azi-noapte — a fost 
străpuns suitorul de atac 
spre cel dintîi abataj fron
tal aflat în pregătire în 
perimetrul sectorului III. 
Abatajul este situat în 
panoul I — Sud, pe stra_ 
tele 17—18 și va fi echipat 
cu complex mecanizat pen
tru susținerea frontului.

In cursul zilei de ieri, 
directorul întreprinderii, 
ing. Carol Schreter ne-a 
vorbit despre înalta dărui

1) Cum apreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu
lui pe 1987, încă din prima lună a anului ?

nului nu vom slăbi rit
mul realizărilor, ritm care 
ni I_am impus de la înce
putul anului și pe care l-am 
menținut constant cam la 
aceeași cotă. Față de anul 
1985 vom obține o produc

1&86—producții cît mai mari

1987—pregătit cît mai bine

ție mai mare cu peste 
42 000 tone de cărbune de
și condițiile geotectonice 
de zăcămîht de la mina 
noastră, pe zi ce trece, sînț 

tot măi dificile. Toate a_ 
ceste rezultate sînt urma
rea abnegației, dăruirii în 
muncă, ambiției cu care 
ă acționat, în permanen
ță, întregul colectiv. .

O Prin realizarea și de- 
pășirea, sarcinilor de

re muncitorească cu care 
brigăzile conduse de Za_ 
haria Costache și Nicolae 
Dinescu, au acționat, din 
sensuri opuse, pentru gră
birea străpungerii suito
rului.

Aflăm, de asemenea, că 
toate formațiile de lucru 
din această întreprindere 
acționează cu abnegație și 
răspundere pentru urgen
tarea lucrărilor din pro
gramul de pregătire a ca
pacităților de producție, 
pentru intrarea lor în ex
ploatare înainte de ter
men. (I.M.) 

plan la lucrările de des
chideri și pregătiri ne-am 
asigurat indicele de nor- 
malitate atît la rezervele 
deschise cît și la cele pre
gătite.

Vom extinde, în continua
re, metoda de 

exploatare 
cu tavan de 
rezistență ca
re și-a dove
dit eficiența.

Ne_am propus să extra
gem 70 la sută din pro
ducție folosind această me
todă. Vreau să precizez că 
în 1985 extrăgeam doar 
30 la sută din producție cu 
tavanul de rezistență, iar 
în 1986 vom ajunge la 55

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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In climatul autoconducerii 
muncitorești, sub semnul 
angajării plenare pentru 

înfăptuirea sarcinilor- 
și indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

în adunările 
reprezentanților 

oamenilor muncii au loc

DEZBATERI RODNICE, 
CONSTRUCTIVE, 
ORIENTATE SPRE 

CREȘTEREA 
REALIZĂRILOR 
ECONOMICE

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a primit, marți, .4 noiem
brie, delegațiile guverna
mentale participante la șe
dința a 42_a a Sesiunii 
Consiliului: de Ajutor Eco
nomic Reciproc, ale cărei 
lucrări se desfășoară la 
BUctlrești.

Au participat delegați
ile conduse . de : Gheorghi 
Atănasov, președintele
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria; Lubomir 
Strougal, președintele Gu
vernului R.S. Cehoslovace; 
Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Repu
blicii Cuba ;’ Willi Stoph, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Ger
mane; Dumaaghin Sodnom, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole ; 
Zbigniew. Messner, pre
ședintele Consiliului de

Lucrările celei de-a 42-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R.
La București au conti

nuat. marți, lucrările ce
lei de_a 42-a ședințe a Se
siunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîntul Nikolai 
Rîjkov, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Gheorghi Atăna
sov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, Lu
bomir Strougal, președin
tele Guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliu
lui .de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republi
cii Cuba, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului ■ de 
Miniștri al Republicii.,'De
mocrate Germane, Duma-

Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace 
a României socialiste

Să se treacă de la vorbe la fapte!
Strălucita inițiativă de 

pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, repre
zintă p nouă expresie a 
înaltei responsabilități, a 
grijii permanente față de 
destinele patriei, față de 
viitorul întregii omeniri. 
Iată de ce, la referendu
mul de la 23 noiembrie, > 
într_o deplină unanimitate 
de voință și acțiune, ală
turi de toți oamenii mun
cii din patria noastră și 
noi, constructorii, vom 
sptfne „DA“, convinși că 
astfel oferim un exemplu 
concret pentru popoarele 

Miniștri al R.P. Polone; 
Gyofgy Lazar, președin
tele Consiliului de Miniș
tri :al R.P. Ungare; Nikolai 
Rîjkov, președintele Consi
liului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; Vp Chi Cong, 
prim-vicepre.ședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S. 
Vietnam.

A luat parte, de aseme
nea, delegația guverna
mentală a Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, condusă de lane/ 
Zemliarici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Fe
deral, care participă la lu
crări în Conformitate cu 
convenția încheiată între 
CAER și guvernul acestei 
țări.

Au fost prezenți repre
zentanții țărilor ce iau par
te la actuala ședință a Se
siunii CAER în calitate de 
observatori : Sultan Aii 
Keshtmand, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Afganistan; Henry 
Ruiz Hernandez, ministrul 
colaborării economice ex
terne, reprezentantul Re

aghiin Sodnom, președin
tele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare 
Mongole, Zbigniew Mes
sner, președintele , Consi
liului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, 
Constantin Dăscălescu, 
prim_ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului, de 
Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, Vo Chi 
Cong, prini-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
Vietnam.

In cuvîntul lor. Vorbito
rii s_au referit la rezulta
tele tratativelor dintre or
ganele centrale de planifi
care. pentru cincinalul 1986 
—1990, precum și la pro
iectul programului de lu_ 

lumii, un îndemn la acți
uni ferme pentru dezar
mare și pace. Astfel ne 
exprimăm atașamentul 
profund față de înțeleap
tă politică internă și ex
ternă a partidului și sta
tului. nostru al cărei geni
al creator este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, personalitate politică 
proeminentă a lumii con
temporane, erou al păcii 
recunoscut și stimat. de 
toate popoarele lumii.

Am aflat cu satisfacție 
că pentru dezvoltarea ur

publicii Nicaragua în Co
misia mixtă CAER — Ni
caragua; Faraj Bin Gha_ 
nem, ministrul planifică
rii al R.D.P. Yemen; Addi- 
sour Tedla, vicepreședin
te al Comitetului Național 
pentru Planificarea Cen
tralizată al Etiopiei Socia
liste ; Thongșavath Kliayk- 
hampli vithoun, ambasado
rul R.D.P. Laos în Ronț li
nia.

La întrevedere au parti
cipat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Cornel Pa
coste, Ion Ursu.

A fost prezent V.V. Sî_ 
cibv, secretarul Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc.

Tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu i-au fost trans
mise, din partea conducă
torilor de partid și ele stat 

.ai țărilor reprezentante la 
ședința de la București, 
un cald salut tovărășesc, 
împreună eu urări de să-

(Continuare în pag. a 4 a) 

cru al Sesiunii Consiliu
lui de -Ajutor Economic Re
ciproc pe anii 1987—19.88.

După-amiază, conducăto
rii delegațiilor țărilor 
membre ale CAER s_au în- 
tîlnit pentru a face un 
schimb de păreri cu privi
re la primele rezultate ale 
realizării Programului com
plex al progresului tehni- 
co-științific al țărilor 
membre ale CAER pînă in 
anul 2000.

Lucrările con tin uă,.

☆
Participanții la " actuala 

ședință a Sesiunii Coiisi- 
liului de Ajutor Economic 
Reciproc au asistat, marți 
seara, la un concert sim
fonic. organizat în onoarea 
acestora, la Ateneul Ro
mân.

banistică a localităților din 
municipiul Petroșani au 

fost alocate noi și însem
nate fonduri de investiții 
din care se prevede con
struirea a cîte 8000 apar
tamente, an de an, pîhă în 
1990, pentru a asigura mi
nerilor locuințe în pas cu 
creșterea producției de 
cărbune energetic și ,co<- 
sificabil. Ne vom mobili-

Dumițru BĂLAN, 
secretarul comitetului de 
partid al A.C.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de minerul Nicolae Dinescu constituie, prin experiența și tinerețea ortacilor, o ga
ranție a viitoarelor succese la cea mai nouă mină a Văii Jiului: Valea de Brazi.

Foto P.AI. TĂTAR
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• Dacă, de regulă, în Va. 
lea Jiului iarna intră cu... 
sfială, anunțîndu.și, în 
general, sosirea, la Obo- 
roca oamenii se trezesc 
cu ea pe cap (și pe uti
laje), cînd se așteaptă mai 
puțin. De filele lui no
iembrie abia dacă ne-am 
atins și, totuși, 
ra 
minei Lupeni) prima ză
padă „și-a pus semnătu
ra în cartea de pontaj". 
Gluma are haz și, rosti
tă de Cristian Ghițules- 
cu, ne introduce în at
mosferă. El este, ca și 
sing. Petre Vlaic și Du
mitru Stelian, „adjunctul" 
șefului carierei. ing. 
Gheorghe Mogoș. O cari
eră cu vechime, cu pres
tigiu măsurat în sute de

pediat spre fufrialele „ce
tăților de oțel".

Zilnic, din carieră plea- i 
că tonele de „lumină și I . 
căldură11 spre punctul: de 
sortare și încărcare dc < 

în carie- Ia puțul Est. Cale de 5 | 
Victoria (aparținînd kilometri, ' pe un drum r 

poetic — vara și „de. cal- J 
var" — iarmu rodul mun. , 

.cil celor din carieră, este t 
transportat eu autobăs-

’“t

mii de tone de cărbune | 
extras. Cărbune de caii- 4 
tate, cărbune mult, ex_ ?

- ț

colae Simulea, 
Hănganu, Sandu 
peanu, Mihai

Mihai FILIP

culante. Nume ca Nicolae |
Bondoc, Dorin Suciu, Ni- i 

Li vi u.
Cîm- ț 

Patriciii,' I

V
i
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Notele de constatare nu repară 
apartamentele degradate!

(Urmare din pag. I)

„Ne vom depăși sarcinile 
de plan6*

Mergând pe- urmele sesi
zărilor primite la redacție 
vizînd întreținerea spațiu, 
lui locativ, ne-a fost dat 
să. întâlnim multe aspec
te negative. Defecțiunile i- 
vite erau cînd „opera" 
constructorilor, cînd a lo
catarilor, cînd a neglijen
ței și delăsării lucrători
lor EGCL, plătiți - pentru 
întreținerea fondului loca, 
tiv. Iată însă că, aprofun- 
dînd problema întreținerii 
fondului locativ depistăm 
aspecte care denotă ires
ponsabilitate, sfidarea e_ 
forturilor ce Se depun în 
vederea creării, de condiții 
cît mai bune de locuit pen
tru oamenii muncii. In rîn- 
durile ce urinează, cîteva 
astfel de cazuri.

EA FAȚA LOCULUI, 
INCREDIBIL, dar Adevărat

Cel mai elocvent exem
plu de. (ne)întreținere a 
spațiului locativ l.am în
tâlnit în cartierul „Aero
port" din Petroșani, pe stra- 
da Saturn, la blocul 7. 
Pe dinafară, pereții blocu
lui arată jalnic. Pereții la
terali sînt „roși" de • igra
sie de sus pînă jos. Pe 
acoperișul blocului au cres
cut... buruieni. Acestea, pe 
dinafară. Să vedem pe di. 
năuntru...

Pătrundem în scara I. 
Miros insuportabil. Apa, 
care a inundat subsolul, 
șe aude clipocind. Uși rup
te, calorifere aruncate prin 
holuri, conducte cu izola
ția ruptă, tencuială căzu
tă... Apartamentul nr. . 1...

Aceeași situație, și în 
apartamentul 2. Sunăm la 
ușa unui apartament lo
cuit și ne răspunde Ion 
Iriza, muncitor lă I.M. 
Livezeni.

— Sînt demult părăsite. 
Fiecare a luat ce-a vrut 
din apartamente. Iarna, 
din cauza instalațiilor se 
face gheață pe coridoarele 
de la parter, ne spune in
terlocutorul.

In scara a Ii-a, locata
rul Marinei Manole, mun
citor la I.M. Livezeni ne 
explică situația aparta

mentelor 31 și 32, care nu 
e cu nimic mai bună de- 
cît cea a „suratelor" din 
scara I. Acesta este blo
cul 7 de pe. strada Saturn.

La blocul 14, a- 
partamentul nr. 1 este, de 
asemenea, părăsit. „De un 
an și ceva, ne explică lo
catarul . Tudor Ionda, mun
citor la JACMM, pe sub 
ușa apartamentului 1 cur
ge apă. Nu știm ce să ne 
mai facem". Intr-adevăr, 
băltoaca de pe hol și pă
ianjenii de la ușă dove
desc adevărul celor spuse.

:■ CE ZICE 
BENEFICIARUL ?

Beneficiarul — EGCL 
Petroșani *— are în admi
nistrare aceste aparta
mente și percepe taxe ce
lorlalți locatari din blocu
rile amintite (în condiții 
de confort normal I). La, 1 
iulie 1986, a întocmit, note 
de constatare I Ce scrie în 
notele de constatare ? Că 
apartamentuul 1, din
blocul 7, strada Saturn a 
fost locuit de Ion Poma
nă, de la I.M. Dîlja, apar
tamentul 2 de Mihai A- 
domnică, de la I.M. Live- 
zeni, iar apartamentul 31 
de Vasile Stan, de la 
1ACMM. Și mai consem
nează ce lipsește din a- 
partamente. Adică... tot. 

A consemnat tot, dar n_a 
rezolvat nimic.

Nota de constatare era 
întocmită în vederea ..în
ceperii reparațiilor. Din iu- , 
lie pînă acum sînt 4 (pa
tru) luni. . Doar la feres
tre s_au pus niște „zăbre
le" din fier-beton. Puțin 
de tot Mai ales că apar
tamentele sînt părăsite (se 
și vede după cum arată) 
de Iutii întregi. Pe unde 
or*fi foștii locatari ? EGCL 
de ce nU-i urmărește să-i 
pună la plată ? Cine plă. 
tește pagubele și repara
țiile ? Cum se ocupă EGCL 
de întreținerea spațiului;lo
cativ ? :

Mircea BUJORESCU

Vibrantă adeziune la noua inițiativă de 
pace a României socialiste

Să se treacă de la vorbe 
la fapte!

(Urmare din pâg. I)

za în mod exemplar pen
tru realizarea acestor sar
cini, astfel încît prirt fap
tele noastre de muncă să 
contribuim la ridicarea 
continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, 
la amplificarea mărețelor 
realizări dobfndite în pe
rioada pe care cu justifi

Cărbune peste plan
In ziua de 3 noiembrie

1986, minerii de la Lonea, 
Paroșeni, Lupeni și Cîmpu 
lui Neag au extras supli
mentar sarcinilor de plan 
2000 tone de cărbune. Prin 
aceste cantități suplimen
tare minerii unităților res
pective raportează extra
gerea în plus în această 
lună a 3294 tone (Paroșeni),

i ISTORIA DE FIECARE ZI A CARIEREI
(Urmare din pag I)

Vasile Dup, Petru Kul- 
csar și Nicolae Toma, în
seamnă sig'Uranță, ope
rativitate și eficiență Ia 
volanul basculantelor de 
16 tone care, cîteodată, 
de la carieră Ia puț tra
versează... două anotim
puri.

Cine ar spune că în 
carieră lucrul este ușor? 
Sînt și aici dificultăți, 
este și aici nevoie de 
răspundere și pasiune, de 
dăruire și pricepere. Ast
fel, producția zilnică de 
800, 1200 sau chiar 1600(1) 
de tone ar fi doar o do
rință. Dat este, în reali
tate, un adevăr palpabil. 
O demonstrează tehnici
anul loan Untea, șeful 
sectorului, care citează

cată mîndrie' patriotică și 
nemărginită satisfacție o 
numim „Epoca Ceaușescu". 
Sînteni pe deplin convinși 
că prin aprobarea reduce
rii cheltuielilor militare 
cu 5 la sută exprimăm vo
ința de pace a poporului 
român, oferind un exem
plu concret de acțiune, prin 
fapte, tuturor popoarelor 
lumii. .

933- tone (Cîmpu lui Neag), 
240 tone (Lonea) și 83 to. 
ne (Lupeni). Plusul obți
nut la cărbunele cocsifi- 
cabil și energetic vine să 
sublinieze hotărîrea mine
rilor Văii Jiului de a livra 
economiei naționale canti
tăți tot mai mări de căr
bune. (T.A.) 

numele celor ce fac mi
nerit pe „acoperișul Lu_ 
peniului". Ion Lucuță, 

Gheorghe Burdangiu, Con
stantin Moraru, Henric 
Becsuk, Ion Cioflica, Pe
tre Făgăraș, Vasile Maco- 
vei și Ion Stratina — 
mineri, Nicolae Bolovan, 
Florin Mitrea, Gheorghe 
Julecătean și Florin 
Ilatără — electricieni, 
Blasiu Kclemen și Iosif 
Semeș — lăcătuși, Emil 
Asandei și Ion Precup — 
forezori — iată o listă de 
nume pe care o avem gra
vată în „istoria de fieca
re zi" a cărbunelui de 
Lupeni.

Desigur, ar fi nedrept 
să-i omitem pe cei ce, cu 
brațe vînjoase și cu inte
ligența minții, strunesc 
Caii-putere ai, excavatoa

la sută. Prin această me
todă, care corespunde cel 
mai bine condițiilor noas
tre de zăcămînt, deosebit 
de dificile, specifice cîm- 
pului minier Lonea, am 
obținut productivități cu 
2 tone mai mari decît în 
abatajele cameră clasice.

Am acționat cu perse
verență - și acționăm în 
continuare pentru comple
tarea efectivelor ți îmbu
nătățirea structurii pro
fesionale a acestora la fron
turile de lucru prin califi
carea și perfecționarea pre
gătirii personalului mun
citor in meseriile de mi
ner, electrician și lăcătuș.

Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării sectoarelor și 
formațiilor de lucru și 
pentru asigurarea evacu
ării ritmice a producției 
de cărbune extras avem 
în derulare un program de 
măsuri concret, cu terme
ne și responsabilități pre
cise, pentru punerea în or
dine a lucrărilor miniere, 
pentru crearea condițiilor 

relor din carieră. Ne re
ferim la Anton și Va
lentin Ilieș, Gheorghe și 
Marian Caranfil, Costel 
Sămărtineanu și Florin 
Țăpurică.

Dacă am fi tentați să 
credem că oamenii din 
carieră se mulțumesc doar 
să încarce (după desco- 
pertare, bineînțeles) căr
bunele în basculante am 
greși. Iată și argumentul: 
de curînd, o gravă defec
țiune, la un excavator de 
mare capacitate, Ș scos 
utilajul din funcțiune. 
Pentru remediere s_a 
preconizat transportarea 
undeva în țară, la un a_ 
telier specializat. Ar: fi 
costat cîteva sute de 
mii de lei 1 Echipa con
dusă de sing. Petre Vlaic 
s-a apucat de lucru. Mai 

necesare unor intervenții o- 
perative și eficiente, pen
tru repararea și întreține
rea corespunzătoare a uti
lajelor și instalațiilor de 
transport.

Prin măsurile pe care 
le-am luat și le vom lua 
în continuare ne-am creat 
condițiile necesare îndepli
nirii sarcinilor de plan sta
bilite pentru 1987. Colec
tivul nostru va ști să de
pășească, așa cum a făcut.o 
și pînă acum, problemele 
pe care le ridică teetoni.' 
ca accentuată a zăcământu
lui și faptul că vom trece 
cu trei sectoare la orizon
turi noi, unde mai avem 
Sncă multe de făcut, înce- 
pînd cu realizarea unor 
lucrări miniere speciale — 
stații de pompe și stații 
trafo, silozuri colectoare — 
și terminînd cu montarea 
instalațiilor electrice și de 
transport.

Cu toate acestea, repet, 
mina are condiții să_și 
realizeze planul din prima 
lună a anului și colectivul 
este ferm hotărî! să o fa
că.

o piesă recondiționată, 
mai alta procurată și re
parația s-a făcut în ca. 
rieră, cu cheltuieli mini
me. Dar, adăugăm nai, cu 
entuziasm tineresc și do
rința de a face un lucru 
bun și, bineînțeles, eu 
multă, multă pasiune I

Să mai adăugăm la a- 
ceste aspecte, o serie de 
acțiuni de pregătire pen
tru iarnă și avem în fa
ță tabloul unei biografii. 
Una „scrisă cu străluci
rea cărbunelui ce-1 tran
sportăm de swb stele în 
inima, orașului" cum -de
osebit de frumos ne-a 
spus șoferul Vasile Coz- 
ma, cei care, Ia volanul 
autobasculantei ne-a 
permis accesul spre pri
ma zăpadă a iernii care 
va veni.

I

Fără 
supărare

despre gospedărire la I. M. Vulcan Mai este încă mult de lucru!

Continuînd seria raidu
rilor noastre pe tema gos. 

l podăririi incintelor, urmă
rind pregătirile pentru 
iarnă, airr poposit zilele 
trecute la I.M. Vulcan. O 
zi frumoasă, ideală pen
tru a desfășura o utilă ac
tivitate în acest sens. Est' 
drept că am și găsit în- 
tr-un colț al incintei un 
grup de muncitori care ' 
ajutorul unei macarale a- 
ranjau piesele metalice 
mari. ':

In general, însă, realiză
rile pe planul gospodăririi 
lasă mult de dorit. La da
ta raidului, în depozitul de 

: lemne, lingă magazia de 
piese de schimb, de-a lun
gul liniilor industriale, 
multă, multă dezordine. 
Or, cum aceste aspecte 
contrastează puternic eu 
celelalte aspecte — dovezi 
certe că există spirit gos
podăresc și la mina Vul
can —. se cere intervenții! 
energică a conducerii mi
nei pentru a finaliza în. 
tr-un ritm mai puternic ac
țiunile începute.,, lent...

Prima zăpadă este 
proape, î.lar utilajele 
mat< rial ,e 1 rebuic puse 
adăpost < ii mai urge 
Munca patriotică, apoi 
uteciștilor și al persona 
lui TES.A — sini num 
cîteva inițiative cate 
alte mine, ca l'ricani < 
Paroșeni, au dat roade

Foto-anehetă realizată de
Alexandru TATAR

< n aspect dezolant, chiar în fața magaziei 
materiale : cabluri, anvelope uzate, fier vechi 
bol țari noi 1

O imagine ^grăitoare despre faptul că pe 
„purtat" pașii.

aici spiritul gospodăresc nu și-a

Scocuri, tamburi, suporți 
de bandă, alte piese me
talice, într-o dezordine e- 
videntă.

Se lucrează și aici, dar ritmul este încă insufi
cient față de aspectul incintei... ... , .aejș,*.

...așa cum o demonstrează și această imagine, 
realizată în depozitul de lemne. '



MIERCURI. 5 NOIEMBRIE 1986 Steagul roșu

în climatul autoconducerii muncitorești, sub semnul angajării plenare pentru 
înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor tovarășului NICQLAE CEAUȘESCU, 

în adunările reprezentanților oamenilor muncii au loc

DEZBATERI RODNICE, CONSTRUCTIVE, ORIENTATE 
SPRE CREȘTEREA REALIZĂRILOR ECONOMICE I

*

Hotărîrea întregului colectiv:
Analiza activității eco

nomice a colectivului de 
la întreprinderea minieră 
Bărbătcni, desfășurată cu 
prilejul adunării genera
le a reprezentanților oa
menilor muncii, a reliefat 
multiplele aspecte care 
pun în evidență atît re
zultatele obținute de co. 
lectivul minei, cît și re
zervele încă nevalorifica
te, rezerve pe care mobi
lizarea colectivului le poa
te valorifica în 1987.

Punerea în funcțiune a 
patru abataje frontale în 
sectoarele IA, IB, II și III, 
succesele obținute de co
lectivul sectorului de in
vestiții (șef sector ing. 
Stan Iureș), economiile re. 
alizate la 1000 lei pro
ducție marfă (cu 46,67 lei), 
precum și obținerea unei 
bonificații la calitate de 
17 705 tone prin reducerea 
cenușei cu 1,6 puncte și a 
umidității cu 1,7 puncte 
sînt rezultate care, în pri
mele 9 luni ale anului în 
curs, onorează colectivul 
minei. Sînt cifre grăitoa
re despre puterea de mo
bilizare, despre posibilită
țile de care dispun oame
nii muncii de la Barbă.

. teni.
Dar, pentru că adunarea 

generală s_a desfășurat în 
spirit obiectiv — critic, au
tocritic — nu au fost oco
lite nici nerealizările. Nu 
a fost omis din darea de 
seamă faptul că mina a 
rămas, în primele trei 
trimestre, datoare econo, 
miei naționale cu o mare 
cantitate de cărbune cocsi
ficabil. Totodată, nereali- 
zări sînt constate, în ace.

eași perioadă, la . lucră
rile de pregătiri la J pro- 
ducția netă fizică, neomi- 
țîndu-se nici faptul că în 
9 luni „absentomanii" mi
nei au realizat o cifră re
cord care a dijmuit rezul
tatele colectivului.

Referindu-se la cauzele 
rămînerilor în urmă, atît 
darea de seamă, cît și dez
baterile au accentuat nea
junsurile din activitatea 
unor colective și formații

I.M. BARBATENI

de lucru, criticînd aportul 
scăzut de care s-a dat do
vadă îndeosebi la nivelul 
grupelor și revirelor. O 
principală cauză a rămîne. 
rilor în urmă o constituie 
abaterile de la disciplina 
muncii și de producție — 
nerespectarea tehnologi
ilor de armare și a norme
lor de lucru, slaba calitate 
a-unor lucrări, lipsa de o- 
perativitate în aproviziona
rea tehnico-materială și 
transport, nefolosirea opti
mă a efectivelor și timpu
lui de lucru. S.a arătat că 
numai datorită absențelor 
nemotivate, s-a pierdut o 
importantă cantitate de 
cărbune, aproape ‘ echiva
lentă cu restanța înregis
trată pe 9 luni.

Faptul că, pentru tri
mestrul IV și anul 1987 co
lectivului îi revin sarcini 
majore în domeniul extra
gerii cărbunelui cocsifica
bil, . impune o mobilizare 
exemplară. La acest lucru,

prin angajamente și pro
puneri s-au referit toți cei 
ce au luat cuvîntul.

. îmbunătățirea dotării e. 
lectromecanice a sectoru
lui de investiții, îmbună
tățirea aerajului, rezolva
rea mai promptă a defec
țiunilor electromecanice din 
subteran, o mai bună apro
vizionare a locurilor de 
muncă, respectarea întoc
mai a disciplinei tehnolo
gice, reducerea absențelor 
și îndepărtarea din colec
tiv a absentomanilor, creș
terea efectivului Ia capito
lul „mineri", aproviziona
rea minei cu pompe pen
tru evacuarea apei din 
subteran, covor cauciuc și 
soluție de lipit benzi, cu 
lanț TR-2 și plasă de sîr. 
mă, motorină, îmbunătăți
rea efectivelor cu electro
mecanici, soluționarea sis
temului de retribuire în 
funcție de policalificare, 
sprijin din partea CMVJ 
privind realizarea obiecti
velor de suprafață (siloz, 
„bruți", depozit materia
le) — iată principalele 
probleme la care s.au re
ferit în cuvîntul lor loan 
Lițcan, Ștefan Conduruță,. 
Ioan Kramer, ~ 
Cimponer, 
Victor Stoi, Ion 
Gheorghe Moroe,

Constantin 
Ion Gavrilă,

Mărcus, 
Enache 

Haralambie și Gheorghe 
Modoi.

Probleme majore, de im
portanță vitală pentru cre
area condițiilor optime 
pentru ca în anul 1987 co
lectivul minei ■ să-și poată 
alinia eforturile la cerin
țele crescînde ale econo
miei naționale, prin creș
terea producției de cărbu
ne cocsificabil.

Alexandru TATAR

Planul la apartamente trebuie 
și poate să fie realizat!

CU 
via- 

a 
și 

a-

Activitatea constructori
lor se măsoară prin numă
rul și calitatea aparta
mentelor — așa cum este 
cazul colectivului de mun
că de la ACM Petroșani. 
De la acest indicator, 
rezonanță imediată în 
ța economieo.socială . 
Văii Jiului, au pornit 
dezbaterile din cadrul
dunării generale, aspecte
le sale multiple fiind sub
liniate atît de darea de 
seamă, prezentată de ing. 
Gheorghe Matei, directo
rul antreprizei, cît și în 
cuvîntul participanților, 
șefi și adjuncți de șefi de 
brigadă, muncitori cu înal
ță calificare — Mihail Ra
du, Petru Panaite,. Valen
tin Chira, Andrei Gabor, 
Constantin Hadâ, Ștefan 

Matiaș, Ion Păduraru, 
Teodor Trîncă. La sfîrșitul 
celor nouă luni din 
an, din cele 1 226 de 
parlamente prevăzute pen- 

i tril 1986, au fost date 
folosință doar 670. 
aceea, așa cum s-a arătat, 
trebuie depuse toate efor
turile pentru finalizarea, 
în bune condiții, a lucră
rilor la blocurile aflate în 
construcție, pentru a se a- 
tinge, < U bune rezultate in.

Deja, 
a- 

______ __ la 
producția globală cu 16,5 
milioane maț mult decît 
anul trecut, că productivi-, 
tatea muncii a înregistrat o 
creștere de 11.370 lei pe 
muncitor demonstrează că 
brigăzile antreprizei se 
află pe un drum ascendent 
al împlinirilor. Dar bilan
țurile trebuie aduse la ni-: 
velul sarcinilor stabilite —

acest 
a_

în 
De

dicatorii stabiliți, 
faptul că, în perioada 
nalizață s-a realizat,

iei din acest an

este necesară, pe lingă per
fecționarea organizării ac
tivității, îmbunătățirea a-, 
provizionării cu maiori-, 
ale de construcție, spori-

șirea product
imbold pentru succesele din 1987

,In trimestrul IV a] ponsabil, revoluționar, an
gajau! în care colectivul 
acestei unități privește în
deplinii ea producției din 

1 i și 
pregătirea celei prevăzu
te pentru 1987.

Darea de seamă a pus 
accentul pe cauzele care 
au condus la nerealizările 
planului pe primele 9 luni, 
ale anului incurs: lipsa

anului viitor, în fața noas
tră stau sarcini deosebit 
de -mobilizatoare, pentru 
îndeplinirea cărora trebuie acest ultim trimestru 
să acordăm atenție reali
zării ritmice a prelimina
rului lunar și celui trimes
trial" (Constantin Toneea, 

adjunct șef. brigada nr. 1), 
• „O problemă care se ce
re urgent rezolvată este a.
ceea a dotării atelierului 

cu utilajele și dispozitive
le necesare" (Iordan Barbu, 
forezor), • „Sîntem ho ță
ri ți ca, din acest trimes
tru, să pășim cu fruntea 
sus, la fel ca și colegii din 
brigada 1“ (Cornel Biho- 
lar, conducător formație de 
lucru, brigada 4). • „Să re
cunoaștem că n-am făcut 
tot ce trebuia pe linia uti. 
lizării raționale a diferite
lor piese de schimb, a eco
nomisirii, De aceea, pro
pun ca' noiembrie să fie 
declarată, la noi, „luna bu
nei gospodăriri" (ing, me
canic Eliodor Mihăileanu).

Am prezentat. eîteva din 
opiniile exprimate în cu- 
vîntul lor de către parti. 
cipariții Ia adunarea re
prezentanților ■ oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea minieră 
Neag, 1 
de a reliefa modul

și, în primul rînd, trebuie 
accelerat ritmul lucrări
lor, in cele două luni ră
mase pînă la finele anu
lui.

S-a arătat, de către vor- rea zestrei tehnice de u-
bițori, că realizarea planu- tilaje — programul stabi.
lui pe acest an este nu lit prevăzînd sporuri im-
numai necesară, ci și po- portante la aceste capito-
sibilă. Pentru aceasta, în- te. De asemenea, , se impu
să, se impune o mai bună ne dotarea formațiilor de

lucru cu mai multe și mai 
diverse dispozitive de mi
că mecanizare, care să 
facă posibilă creșterea 
productivității muncii și, 
implicit, scurtarea ter
menelor de dare în folo
sință a obiectivelor prevă. 
zute. In același scop, s-a 
evidențiat necesitatea pro
movării cu curaj a uno?

~ tehnologii de construcție de 
înalt randament, o colabo-

■ rare mai strînsă cu pro- 
iectanții pentru împlinirea 
acestui deziderat.

Concluzia dezbaterilor 
din adunarea generală a 
oamenilor muncii de la 
ACM Petroșani este clară: 
accelerarea’ ritmului lu
crărilor pentru realizarea 
planului la apartamente pe 
acest an, pentru finaliza, 
rea celorlalte . obiective 
prevăzute și, paralel, pre
gătirea temeinică a activi
tății pentru anul viitor.

A.C.M. PETROȘANI

organizare a aprovizionării' 
cu materiale, o utilizare 
judicioasă a utilajelor din 
dotare, folosirea integrală, 
de către fiecare muncitor, 
de fiecare formație, a tini. ' 
pului de lucru. Ritmul 
mtlncii începe cu discipli
na muncii, depinde de mo
dul cum sînt respectate 
graficele de predare a o- 
biectivelor, de corelarea 
activității dintre echipele 
specializate — de la cele 
de instalatori pînă la cele 
de zugravi.

Planul pentru anul 1987 
prevede, pentru brigăzile 
antreprizei, sarcini sporite, 
atît la numărul de apar
tamente cît și la executa
rea altor obiective de in
teres social. Pentru reali, 
zarea acestor indicatori C.T. DIACONU

Maî buna gospodărire a 
localităților — obiectiv central 
al colectivului de la I.G.C.L.

ar fiind IGCL, aceasta o_ 
bligă colectivul la dezvol
tarea activităților de eli. 
berare a amplasamentelor, 
urmărirea construcțiilor, 
întreținerea fondului lo
cativ proprietate de stat, 
asigurarea agentului ter

mic . pent ru încălzirea ora
șelor și cartierelor termo- 
ficate și a centralelor ter
mice pentru orașele Petri, 
la și Uricani, asigurarea a- 
pei potabile la nivelul ce
rințelor ș.a. Sînt 
deosebite impuse 
sitațea creșterii 
ei vie cărbune, 
tratate cu toată 
rea de consiliul 
muncii, de către

Poate mai mult ea în al ți 
ani, mai mult ca în adu
nările precedente, recenta 
adunare generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la 
Petroșani 
dat problemele mai bunei 
gospodăriri a localităților 
Văii Jiului, în perspectiva 
realizării planului pe a- 
cest an și pregătirii temei, 
nice a activității anului 
viitor. Rezultatele econo
mice obținute în perioada 
scursă din acest an — ve
nituri totale 112,4 la sută 

' ' " pn-
apă 
co~ 

munală, gospodărire loca- 
tivă, prestări în construc
ții — activitatea de

I.G.C.L. 
a abor-

te al c.o.m., pe această 11- voie de meseriași bine pre
gătiți. Piesele de schimb 
necesare le putem avea, 
dar cu condiția să punem 
accent pe acțiunea' 3R.
Ceea ce am făcut noi, pî
nă acum, nu cred că se 
poate numi recondiționa- 
re“ (loan Cojocea, mecanic 
utilaj), „De modul în care 
se realizează întreaga pa
letă de indicatori econo., 
mici, depind — să nu ui
tăm — beneficiile realiza
te" (economist Paul Afu- 
rnatu, contabil șef).

Ca o apreciere generală, 
se poate spune că aduna
rea oamenilor muncii de 
la I.M. Cîmpu lui Neag 
și-a atins scopul. Îndepli
nirea încă din luna ianua. 
rie a prevederilor de plan 
reieșite din producția pla
nificată pe 1987, concomi
tent cu realizarea ' vaste
lor lucrări miniere de in
vestim prevăzute pentru 
exploatarea zăcămîntuiui 
de cărbune din perimetrul 
minier Cîmpu lui Neag, 
constituie scopul in vede
rea realizării căruia sini 
mobilizate toate forțele 
colectivului. Prin întărirea 
ordinii și disciplinei și 
iczoivarea neajunsurilor 
semnalate, acest: dezide
rat va fi înfăptuit.

Gheorghe OLTEANU

nie, e necesar să facem 
mai mult. Problemele oa_ ' 
menilor muncii trebuie re
zolvate operativ, în vede
rea creării unei atmosfere 
bune de lucru, de întraju
torare tovărășească, din 
care vă cîștigaîntregul co 
.lectiv, noi toți. Rezolvarea 
acestora va conduce ia 
îndeplinirea, și depășirea

I. M. CÎMPU LUI NEAG

pieselor de schimb datora
tă reparațiilor de calita
te necorespunzătoare, stag
narea unor utilaje și, în
deosebi, cazurile de indis
ciplină (brigada nr. 2), ne
glijență în executarea u. 
nor lucrări importante și 
aceeași stare disciplinară 
necorespunzătoare (briga
da 3). Totodată, a fost re
cunoscut faptul că nu au 
fost rezolvate toate proble
mele de ordin social (grup 
social pentru ' muncitorii 
care lucrează în zona Ba. 
lomir, procurarea întregu
lui echipament de protec
ție necesar, locuințe etc). . 
„De aceea, sublinia pe

Cîmpu Iui bună dreptate, în cuvîntul 
tocmai din dorința său, ing. Silviu Constanți.

nescu, prim vicepreședinres-.

sarcinilor de plan".
Problema recuperării mi

nusului de peste 30 000 to
ne de cărbune în interva
lul rămas pînă la încheie
rea anului și raportarea 
unui plus de 2000 de tone 
— așa după cum se anga
jase aee.st colectiv în pri
ma lună din 1986 — a
constituit' punctul pe care 
s-au axat, în intervențiile 
lor, toți cei care ' s_au 
înscris la cuvînl. „Este po
sibil să încheiem anul așa 
cum ne-atn propus și să a- 
bordăm temeinic 
ția lui 1987, 
maistrul Mibai 
Pentru aceasta trebuie 
rezolvăm grabnic 
ffia indisciplinei din 
ăul brigăzilor".

produc- 
remarca 

Iacobuță. 
' ’ să

probi e. 
rîn- 

„Avem ne-

care include activități 
vind furnizarea de 
potabilă, gospodărire

■ con.
strucțn montaj 107,2 la
sută și altele.

Darea de seamă și discu
țiile purtate de luliu Pop, 
Dumitru Grunță, Frede
ric Daradici, Nicolae Chir- 
culeseu, Petru Culda, Ion 
Bulgaru i și Nicolae Arde- 
leanu — director tehnic 
ai GIGCL Deva — au pus 
accentul' pe necesitatea, ca 
întreprinderea să fie de
grevată de lucrări ce. nu-i 
sînl specifice și să se o. 
cupe cu toată răspunderea 
de gospodărirea și întreți
nerea celor peste 42 000 de 
apartamente, de salubriza
rea orașelor : și realizarea 
lucrărilor, edilițar-gpspo- 
dărești necesare în noile 
cartiere de‘ locuințe.

Vizînd perspectiva viito. 
rilor am din actualul ciiț- 

. cinai în care se vor con
strui în medie pe an 3000 
de apartamente, benefici-

probleme 
de nece- 
producți- 
probleme 

răspunde- 
oamenilor 
colective, 

le din exploatările .de gos. 
podărie comunală din Va
lea Jiului. Așa cum s-a 
subliniat în adunare în 
acest cincinal se va cons
trui anual; înraetic,: cîte un 
bras că Uricaniul. Aceas
ta implică: realizarea'doțâ. 
rilor cn î 'ti li tățile nece
sare, fiind necesara acti
vizarea gînd'rii tehnice, a- 

■naliză atentă a structurii 
.forței de muncă. , califica
rea, ridicarea calificării si 
policalificarea întregului . 
personal și. în mod deose
bit. îm bun ătă t’rea activi,
tătii de ‘’alutv-iz'ire a ora
șelor. Sînl tot atîtea căi 
de acțiune care, completa
te eu asigurarea de către 
forul tutelar a unei apro
vizionări corespunzătoare si 
îmbunătățirea 
nice, vor dn--o

'efiț'eă întșegți; 
ei'îșț'trcpri nderii.

dotării teh- 
l.'i î'nbnn

■JptîWSți. .. a

Draw>ș CĂLIN
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
delegațiile guvernamentale participante 

la ședința a 42-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

l

Economic Reciproc
(Urmare clin pag. I)

nătate, de noi succese in 
întreaga activitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit și a 
rugat să se transmită con
ducătorilor de partid și de 
stat salutul său călduros 
și cele mai bune urări.

La începutul întrevede
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat, în nu. 

«jniele conducerii de partid 
și de stat, a țării noastre 
și al său personal, pe toți 

- participanții la actuala șe.

dința a Sesiunii CAER și 
a urat ca lucrările aces
teia să se încheie cu re
zultate cit mai bune.

In continuare, au luat , 
cuvîntul 'tovarășii. Willi 
Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane,- 
și N.I. Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
-al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Informînd despre desfă
șurarea lucrărilor 
actual ei ședințe

f TELEX TELEX • TELEX

ele Ajutor Economic Reci
proc. S-a exprimat convin
gerea că transpunerea în 
viață a hotărîrilor celei 
de_a 42 _a ședințe a Sesiu
nii CAER va constitui un 
nou pas înainte spre întă
rirea colaborării dintre

a Sesiunii CAER, ei au 
scos în evidență locul im
portant acordat prezentă
rii succeselor obținute de 
popoarele din fiecare țară 
in construcția socialistă, în 
înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-șo- __ ______
cială, adoptate de congre. țările noastre, 
sele partidelor respective. 
Vorbitorii au arătat că în 
cadrul reuniunii de la 
București au fost dezbătu
te aspecte importante ale 
colaborării dintre statele 
membre,. ale perfecționă
rii .în continuare a activi
tății în cadrul Consiliului

Pe stadionul Steaua din 
Capitală se va disputa as
tăzi meciul-retur dintre 
echipa Steaua București 
și formația belgiană An; 
derîecht Bruxelles, contînd 
pentru turul II al „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal. Partida va începe 
la ora 13,30.

; u

In „Cupa UEFA", Uni
versitatea Craiova va evo
lua pe teren propriu, de 
la ora 13,00, în compania 
echipei scoțiene Dundee 
United. In cadrul aceleiași 
competiții, echipa Sportul 
studențesc va întîlni în 
deplasare formația 
Gantoise din orașul 
gian Gând.

La 
bel-

In încheiere, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ăl Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a rostit 
o cuvîntare, urmărită cu 
deosebit interes de toți 
cei prezenți.

memento programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci- 

județene

ZJCTUZ1LITATEA ÎN LU*t€
■ ;

Important eveniment în viața internațională NAȚIUNILE UNITE

FILME
PETROȘANI - 

iembrie: Din prea mul
tă dragoste; Unirea: Ulti
mul mohican ; Parîngul: 
Lupii mărilor.

PETRILA: Barajul.
LONEA: Adolescenții

revoluției.
VULCAN — 

rul : Și viață, 
și dragoste.

LUPENI — 
Lupii albi.

URICANI: Timpuri de 
vitejie.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

VIENA 4 (Agerpres), A 
treia conferință pentru se
curitate și cooperare în 
Europa și_a început lucră
rile, marți, 4 noiembrie, la 
Palatul Hofburg-din Vie- 
na. Eveniment de deosebi
tă importanță în viața po
litică internațională, con
ferința reunește reprezen
tanții statelor europene, 
S.U.A. și Canadei, fiind 
menită să asigure continui
tate și să aprofundeze' pro
cesul inițiat în urmă cu 11 
ani, prin semnarea, la cel 
mai înalt nivel, a istoricu
lui Act final de la Helsin
ki, document ce consacră 

■ principiile noi de relații 
intereuropene și care defi
nește, totodată, un. amplu 
program de acțiune comu
nă pentru edificarea unei 
Europe a păcii, securității 
și colaborării.

Importanței acordată fo-

rumulUi întrunit -în capi
tala Austriei este ilustra
tă de participarea, la des
chiderea lucrărilor, a mi
niștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante, ca 
și a reprezentanților unor 
organizații și organisme 
internaționale.

In ședința inaugurală, 
cancelarul federal al Aus
triei, Franz . Vranitzky, a 
adresat participanților sa
lutul guvernului și poporu- 

. lui austriac. ..
In deschiderea dezba

terilor generale, a luat cu- 
vîntul conducătorul dele
gației țării noastre, minis
trul afacerilor externe, Ioan 
Totu, care a prezentat po
ziția României, aprecierile 
și considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la realizarea de. 
zarmării, securității și co
operării în Europa.

Dezbateri pe tema 
înarmărilor

tența unor arsenale nu
cleare colosale, capabile 
să distrugă de mai multe 
ori întreaga planetă, tre
buie să se treacă neîntîr- 
ziat la dezarmare, la ela
borarea și punerea în a. 
plicare cu prioritate a u-, 
nor măsuri de dezarmare 
nucleară, de reducere și 
lichidare a armamentelor 
nucleare, așa cum preconi
zează numeroasele rezolu
ții adoptate de-a 
anilor de O.N.U. și
prevede în mod expres 
Tratatul- de neproliferare 
a armelor nucleare.

opririi cursei
NAȚIUNILE UNITE 4 

(Agerpres). N, Chilie trans
mite : In Comitetul pentru 
probleme politice și de 
securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra diferi
telor'puncte de pe ordinea 
de zi referitoare la proble
mele importante și urgen
te .ale opririi cursei înar
mărilor și realizării dezar
mării. O idee centrală evi
dențiată în luările de cu- 
vînt este aceea că, ținînd 

.seama de gravitatea peri
colului nuclear, de exis*

lungul 
cum

Lucrările celui de-al lX-lea Congres 
al Partidului Muncii din Albania

Rezultatele alegerilor legislative din S.U.A.
WASHINGTON 4 (Ager

pres). N. Chilie transmite : 
După o campanie electora
lă agitată, la 4 noiembrie 
au avut loc alegerile legis
lative parțiale care să des.- 
fășoară în mod tradițional 
la jumătatea mandatului 
prezidențial de patru ani. 
Corpul electoral al țării a 
fost chemat la urne pen

a 
gu_ 
ca-

fost chemat la urne
tru desemnarea a 34 din 
cei 100 de membri ai Se

natului, a celor 435 de de- 
putați în Cameră Repre
zentanților, precum și 
unui mare număr de 
vernatori, membri ai
merelor legislative ale ce
lor 50 de state din compo
nența S.U.A., și ai organe
lor locale ale puterii de 
stat, a altor funcționari 
publici ale căror posturi 
sînt eligibile.

TIRANA 4 (Agerpres). A- 
genția albaneză de presă 
-t-ATA — informează că la 
Tirana au început lucrări
le celui de_al IX-lea Con
gres al Partidului Muncii 
din Albania. In prima șe
dință a fost prezentat ra_

portul asupra activității 
Comitetului Central și a 
sarcinilor ce stau în fața 
partidului în perioada 
următoare, de către Ramiz 
Alia, prim.secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din 
Albania.

R. S. A. Aur
Apartheidul nu ucide nu

mai pe străzile ghetourilor 
pentru locuitorii_ de culoa
re ai Republicii Sud-Afri- 
eane : el ucide de aseme-

a- 
de 
în-

ned, adînc în subteran, 
colo unde muncitorii 
culoare recrutați din 
treaga Africă de Sud tru
desc scoțînd metalul gal
ben pe care s-a ridicat bo
găția minorității albe. La 
16 septembrie, un incen- 

. diu devastator s-a declan
șat la .mina de aur Kinross f 
de la Evander, la 100 kilo
metri de Johannesburg, 177 
mineri, toți, c^i excepția a 
cinci, de culoare, au murit, 
în principal din cauza in
halării de fum toxic, 
ceâstă tragedie este
scrisă drept „accident". Se, 
poate spune că așa a fost, 
cel puțin în sensul că ni
meni din administrația mi
nei nu a intoxicat delibe
rat muncitorii. Dar într-un 

. sens mai adînc, tragedia

nu a fost un accident. E- 
venimerite. de genul ce
lui petrecut în infernul 
de la Kinross sînt previ
zibile intr-un sistem . care 

. se bazează pe mina de lu
cru ieftină de culoare si

A- 
de_

SCĂDEREA PRODUCȚIEI DE OTEL 
IN ȚĂRILE MEMBRE ALE CEE

BRUXELLES 4 (Ager
pres). Țările membre ale 
CEE vor produce în acest 
an circa 115 milioane tone 
oțel, cu peste 5 milioane 
tone mai puțin comparativ 
cu producția anului tre-

cut, relevă un raport 
Comisiei Pieței comune, 
dat publicității la Bruxel
les. De asemepea, se anti
cipează reducerea cu 7,4 
milioane tone a exporturi
lor de oțel ale CEE.

al

J-

pătat cu singe
de lucru ieftină a 
condiția elementară 
dustriei miniere și în spe
cial a celei aurifere. Ni
meni nu ar fi conceput 
deschiderea unor mine la 
mare adîncime ca cele din

A

fost 
a in-

d DIN presa străină
(AIM — Agenția de Informații a Mozambicului)

mi-

me- 
sub 

indus

■ s

care plasează profiturile 
înaintea securității muncii.

Industria minieră a fost 
întotdeauna un pilon 
dominației rasiale
R.S.A. Minele au fost mo
torul inițial al dezvoltării 
capitaliste a R.S.A., în ju
rul lor fiind creată o struc
tură complexă de recrutare 
a forței de muncă.

O largă piață de mină

. R.S.A-. la nivelul salariilor 
din Europa/ Minele sînt 
foarte adinei — unele . a- 
jungînd la 3—3,5 kilome
tri — iar concentrația de 
minereu este slabă potri
vit standardelor interna
ționale.

In minele de aur sud- 
africane lucrează aproxi
mativ 450 000 de oameni. 
Sistemul forței de muncă 
migratoare domină com-

plet industria minieră, 97 
la sută din minerii de cu
loare venind fie din țările 
învecinate, fie din bantus
tane. Aceștia lucrează pe 
baza unui contract, de 14 
luni, timp în care ei lo
cuiesc în condiții incredi
bil de grele în incinta 
nei.. : V

Iii R.S.A., salariul 
diu al minerilor este 
salariul mediu din
trie. Factorul determinant 
este culoarea pielii. Mine
ri; albi cîștigă de 10 
sau mai mult decît 
culoare, â

De la începutul 
lui, accidentele în 
de aur sud-africane __
soldat cu 46 000 de morți 
și peste un milion de ră
niți grav. Potrivit cifrelor 
Organizației Internaționa
le a Muncii (OIM), 8 500- 
muncitori au murit în ac
cidentele de mină între
muncitori au 1_..„ 
cidentele de mină 
1973 și 1984.

ori 
cei de

secolu- 
minele 

s-au
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TîberiO SPATARU.

nenlatografice 
Hițhedoara.

TV.
- 7'No. 13,30 Fotbal:

— Andcrlecht 
Campionilor 
transmisie ț-, 
20,00 Telejurnal., 20,20 
Viața economică. 20,35 
Luminile patriei, lumini
le păcii (c). Versuri și cîn- 
tece. 20,45 Tribuna TV. 
Emisiune de dezbateri 
politico-ideologice. 21,00 
Film serial. Ambulanța 
(c). Producție a televiziu
nii cehoslovace. Premieră 
pe țară. Episodul 1. 21,50 
Telejurnal. 22,00 închide
rea programului. ]

Steaua 
(Cupa 

Europeni) 
d i r e c t ă.

Luceafă-
și lacrimi,

Cultural :

Petroșani»

strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer

- un paznic (bărbat) cu autorizație port
arma.

f

încadrează direct sau prin transfer

- CONTABIL ȘEF

condițiile de încadrare

- absolvenți aî învățămîntului superior e* 
conomic - vechime 7 ani.

- absolvenți ai învățămîntului mediu, ca* 
re au îndeplinit funcții economice - vechime 
înspecialitate-11 ani.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal-învățămînt al cooperativei, sau 
la telefon 60312-60593.

va « a «• a a a • ■ ta » «•■■■■ a aaaai a » a aaa a a a ta a a a

Mica publicitate
FMP Petroșani. O declari 
nulă. (9225)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Mun
tean Viorel, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (9226)

DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jecan 
Nicolae, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(9221) ; .....

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marti- 
naș Florica, eliberată de

ANUNȚURI

COLECTIVUL IAC.MM—SUT Iscroni este alături 
de ing. Saucă Petrică la greaua pierdere suferită 
prin decesul neprețuitului său tată

ȘAUCA ION
Sincere condoleanțe. (9227)

COLECTIVUL serviciului aprovizionare și des
facere IUM Petroșani este alături de tovarășul 
Groza Eugen la pierderea suferită prin decesul ta- 
tăului său. (9229)

Redacția și administrația » Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr. 2, Telefoane: secreta
riat : 41662, secții : 41663. 42464.
Tiparul: Tipogralia Petroșani, str. Nicolae Bătcescn. nr. 2. telefon 41365.


