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Vizita de lucru 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
județul Maramureș/XinTovarășul, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a încheiat, marți, vizita de lucru în județul Maramureș.Secretarul general al partidului a fost însoțit pe parcursul fructuosului dialog purtat cu destoinicii locuitori ai „țării de piatră" de tovarășaCeaușescu, tovarășii Banc, Gheorghe Oprea, Mihai Gere, Hie Radulescu.■Și cea de-a doua zi pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a petrecut-o în mijlocul locuitorilor acestei străvechi vetre a neamului românesc a reprezentat o puternică mărturie a bucuriei sincere și căldurii cu care oamenii muncii din această parte nordică a țării, demnj continuatori ai tradițiilor revoluționare și ~Tte muncă și de luptă ale minerilor băimărenî, o poartă celui care. în fruntea ■ partidului și a țării, își dăruie toată forța de muncă,. întreaga ființă cauzei fericirii poporului și a propășirii patriei noastre socialiste.în drum și .pînă la înscris în tei de marți, exploatarea minieră Șuior, coloana oficială străbate principalele

artere ale municipiului Baia Mare. Mii și mii de locuitori ai orașului, tineri și vîrstnici, femei și bărbați, 'au ieșit în întâmpinarea oaspeților dragi cu toată căldura ’inimii lor. Pe străzile cu aspect sărbătoresc, ei au dat din nou glas bucuriei de a-f avea în mijlocul • lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu.E lena Aceeași atmosferă se re- Iosif găsește pe întregul-traseu străbătut. La Baia Sprie, în centrul orașului,, are loc un moment emoționant j primarul orașului, Augustin Cînță, transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu un fierbiiîte salut în numele locuitorilor — mineri din tată-n fiu — care au înscris de-a lungul istoriei nemuritoare pagini de eroism în mtțncă și luptă.Mulțumind pentru această frumoasă primire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- dresîndu-se celor prezenți, a spus : „Vă adresez tuturor multă sănătate și fericire ! Noroc bun“.La sosirea la exploatarea minieră Șuior a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, din mii de piepturi izbucnesc puternice urale, se scandează lozinci, se a- plaudă îndelung. O mare
de la reședință primul obiectiv programul vizi-

pancartă exprimă nemărginita încredere și dragostea minerilor față de conducătorul iubit al poporului nostru, dorința lor vie și unanimă : „Pentru al patriei , 'progres — Ceaușescu reales la al XII-lea CongresSecretarul partidului, Ceaușescu în incinta șii Vasile trul minelor, petrolului geologiei, de dr. ing. Valter Gabrian, directorul general al Centralei minereurilor și metalurgiei neferoase din Baia Mare, de cadre de conducere și de specialiști.Pe platoul din fața intrării în subteran sînt expuse utilaje noi, realizate prin autodotare de colectivele de mineri și de constructorii de mașini din județ. Secretarul general al partidului este informat că aceste utilaje au performanțe superioare, îndeosebi în ce privește creșterea productivității muncii. Noile utilaje permit reducerea de aproape trei ori a cheltuielilor de producție și u- șurează simțitor eforturile minerilor. Gazdele subliniază că aceste noi utilaje sînt astfel concepute pentru a răspunde exigențelor noilor tehnologii de mare productivitate ce urmează să

general al tovarășa Elena sînt întînțpinati minei de tovară- Patilineț, minis- și

(Continuare în pag, a 4-a)
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CONGRESUL

însemnate sporuri de 

producțieIn luna septembrie, la zi, planul la producția fizică de cărbune, la mina Lu- penî a fost realizat în proporție de 101,1 la sută.Situația realizărilor lunii septembrie la nivelul sectoarelor se prezintă astfel : I — plus 419 tone la producție și plus 1179 kg/post la productivitatea muncii planificate în cărbune ; III — plus 160 de tone ; IV 1 622 tone ; V — plus 540 tone ; VI — plus 1939 tone, iar la sectorul VII — plus 731 tone de cărbune.

30 bani

La sectorul I, al I.M. Vulcan

Rezultate de prestigiu In creșterea 
producției de cărbune 

și a eficienței economice
• De la începutul anului toate brigă- 

'zile sectorului și-au depășit lună de luna 
sarcinile de plan.

i # S-au obținut economii la material 
lemnos de 94,7 mc la 1 000 tone de cărbu-' 
ne extras.

S-au redus costurile de producție cu 
. 5,68 lei/tonă.

Harnicul colectiv de la 
sectorul I al minei Vulcan 
sub conducerea organizației 
de partid, a încheiat cele 
opt lunj ale anului cu im
portante cantități de căr
bune extras peste plan. 
Demn de remarcat este fap
tul că toate brigăzile din 
sector și-au depășit sarcini
le de plan. Plusurile pe 
brigăzi de la începutul a- 
nului sînț următoarele: 
brigada condusă de Ștefan

Gantz — 4 2*3 tone ; Mb> 
hai Dudescu — 3 635 de 
tone ; Gheorghe Sava — 
2 822 de tolto; Florin Șer- . 
ban —• 2 398 de tone; Con
stantin 2165
de tone și Mihai Neștian 

— 1 365 to.' Priritr-o organiza
re exemplară a muncii, 
printr-un efort care se ri
dică la cel mal înalt nivel 
al conștiinței minerești, oa
menii muncii din sectorul 
I au obținut importante e- 
conomii Ia material lemnos 
contribuind și la reducerea 
costurilor de producție pe 
tona de cărbune extras.
Și în luna septembrie con
tinuă succesele-în muncă. 
După prima decadă colec
tivul sectorului a scos Ia 
suprafață din abataje cu 
400 de tone mai mult decît 
prevederile planului.
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Studenții pe ogoare, 
la muncă patrioticățeg și Mintia. In viitoarele trei săptămîni vor mai pleca la aceste întreprinderi agricole, pe o perioadă de șapte zile, 1 136 studenți din anii I—II ingineri, I—II subingineri și de la secția topografie.Sub puternica impresie a cuvîntării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marea adunare populară de. la Timișoara, unde a fost inaugurat noul an de învățămînt, activitatea de învățămînt superior de la Institutul de mi-

încă din prima zi a a- cestei săptămîni, studenții Institutului de mine din Petroșani se află la activități de muncă patriotică ce se vor desfășura pe ogcarele județului pentru a ajuta la strîngerea, la timp și fără pierderi, , a recoltelor acestei toamne.— Timp de o săptămînă1 ne-a spus tovarășul conf. dr.'ing. Nicolae Dima, decanul Facultății de mine, 350 de studenți din anii III ingineri și II subingi- •neri efectuează aceste acțiuni de muncă patriotică la întreprinderile 'agricole de stat Simeria, Ha- (Continuare în pag., a 2-a)

HI?

Harnicul miner șef de 
brigadă Gheorghe Dineu 
de la mina Paroșeni dis
cută cu ortacii Costache 
Caragea și Nicolae Mi- 
răuți, după ieșirea din 
șut, despre noile reali
zări obținute.
Foto : Șt. NEMECSEK

ANCHETĂ FCONOWlCĂt

Utilaje, valorînd milioane de lei, 
au devenit „obiecte de decor", 

în loc să producă bunuri materiale.In depozitul de la gară, unde se află o parte dm materialele necesare desfășurării activității întreprinderii miniere Bărbăteni, intrăm nestingheriți, muncitorii își văd de treabă, paznici n-am văzut ; probabil se socotește suficientă inscripția „Intrarea persoanelor străine, interzisă". Trei mașini M.I.L., cu în-w cărcare laterală, două mașini de încărcat M.I.P.-2, 28 de ventilatoare noi, la care se vede că... s-a lucrat ceva, o mașină de încărcat și două concasoare din import, două mașini de curățat vagoneți și alte piese și utilaje. Depozitul, desigur, are rolul' ai le păstreze, să asigjrte la nevoie cerințele întreprinderii. Ne-am adresat contabilului șef Victor Răgușitu, scopul de a afla de timp staționează aceste cu cît u-

valoare se2 milioanetilaje, a căror ridică la peste de lei. Documentele vorbesc convingător. Unele u- tilaje stau de cîțiva ani nefolosite, în timp ce întreprinderea plătește "amortizări anuale care se cifrează la peste 15 milioane de lei. Amortizările trebuie plătite, dar utilajele, ca cefe pe care le-am văzut îh depozit, stau în ploaie ' $i, ca să fie „tacîmul" complet, lîngă ele, gata să ruginească, stă și... o instalație de bucătărie.Contabilul șef al întreprinderii. ne explică : „Co
menzile sînt făcute cu un 
an și jumătate înainte, pe 
baza studiului tehnico-eco- 
nomic, dar în ■ momentul 
cînd utilajele vin, stadiul 
lucrărilor din subteran nu 
se ridică la. nivelul pre
văzut în S.T.E. și atunci o 

parte din utilaje stau imo
bilizate".

Ing. Dimitrie Simota, di
rectorul întreprinderii, ne precizează că acesta este adevărul și că mina are la ora actuală peste 200 de 

Să fim gospodari exigenți în păstrarea și 
folosirea bunurilor întreprinderii I

muncitori lipsă la efectiv, datorită acestui fapt o serie de lucrări de investiții nu pot demara. Numai trei mașini M.I.L. valorează a- proape o jumătate de milion, dar stau în depozit, cînd la fronturi pr putea fi folosite. „Nu folosim
Gheorghe POPESCU

(Couiiuuare in pag. a 2-ai

șeful sectorului de transport a indicat un vinovat:

„Starea necorespunzătaare a traseafor <e traaspart",
întrebam, însă: aceste trasee nu sînt tot ale minei Anlnoasa ?Parcul de vagonete al minei Aninoasa numără 4 000 de vagonete. In acest parc rulează însă doar 50 

la sută, adică, 2 000 de vagonete — 1 500 în subteran și aproximativ ' 500 la suprafață, după afirmațiile șefului sectorului transport, ing. Gheorghe Lupu.De ce i-am solicitat a- ceste date și pentru ce vi le-am comunicat și dumneavoastră, stimați cititori? : s-ar ridica la 32 000 bucăți,Pentru că la 2 000 de va- ceea ce ar asigura schimba-;

traseele de Intr-un cuvînt, grele în care nevoiți să facem

rea completă^a două seturi de rulmenți pentru fiecare vagonet. •— Această situație spune ing. Gheorghe Lupu s-a datorat condițiilor grele de rulaj, numeroaselor tam- ■ ponări la care sînt supuse vagonetele, fr-înelor foarte dese de pe transport, condițiilor sîntem j transport, galeriile neîntreținute. corespunzător. Din cauza nedrenării apei și ne- evacuării acesteia, pe unele trasee din subteran- nici nu se vede linia de rulare,

gonete s-au consumat în opt luni și jumătate 22 432 de rulmenți. Ce reprezintă această cantitate ? Valoric, peste 1000 000 de lei, iar fizic ar însemna că la toți cei 2 000 de vagoneți li s-au schimbat complet setul de rulmenți (8 rulmenți pentru fiecare vagonet), iar la încă 800 pentru a doua oară a fost schimbat, de a- semenea, întregul set.„Prevăzători", cei care răspund de această activitate de transport au cerut suplimentarea cu încă 8 000 de rulmenți a planului inițial (24 000 -■ rulmenți), așadar, la sfîrșitul anului (dacă se opresc aici!) cifra Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Creșterea calității muncii de partid 
conduce Ia rezultate superioare 

în producție cupărilc pentru aplicarea cu rezultate bune a noului mecanism - economico- -financiar, producția . netă globală fiind depășită cu 22 338 tone, datorită eforturilor proprii ale colectivului îndreptate spre valorificarea integrală a masei combustibile. Totodată s-au obținut importante e- conomii la energia electrică. Nu același lucru se poate spune despre recuperarea în cărbune special, indicator rămas sub loarea planificată.

Moment deosebit în via
ța organizației de bază nr. 
3 spălare, de la secția de preparare Lupeni, adunarea de dare de seamă și alegeri a analizat modul cum biroul a acționat pentru mobilizarea comuniștilor, a întregului colectiv la realizarea sarcinilor de plan, la înfăptuirea politicii partidului. Din da- 'rea de seamă prezentată în fața comuniștilor a reieșit că s-au obținut unele rezultate pozitive în acest an comparativ cu perioada similară' a anului trecut, însă activitatea preparatorilor nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul rințelor. Este adevărat că la acesta au contribuit întreprinderile miniere, re nu au livrat întreaga cantitate de cărbune brut planificată, însă nici activitatea strict' tehnologică a ■ preparatorilor nu a ireproșabilă. Față de lipsurile manifestate, comuniștii au luat poziție critică și autocritică, solicitînd ca biroul organizației de bază să manifeste mai multă exigență, să ia măsu- . rile cuvenite, astfel îneît asemenea neajunsuri să fie eliminate din activitatea de viitor.In discuția comuniștilor au fost evidențiate preo-

va-
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comuniș- neconteni- partidului
Vînzătoarele Veronica Altman și Viorica Suciu oferă cu multă amabilitate 

diversele produse ale noului magazin foto-muzica nr. 135 din Vulcan, nume
roșilor cumpărători. Foto : Șt NEMECSEK

ce-șica-
fost

Studenții 
pe ogoare (Urmare din pag. 1)

ne din Petroșani este o- rientată spre o integrare armonioasă în viața so- cial-economică a județului. Colectivul de cadre - didactice și studenții întreprind, încă de la începutul acestui an universitar, acțiuni diverse, menite să contribuie la sporirea calității educative, a participării entuziaste și nemijlocite la activitatea productivă a oamenilor muncii. In contact direct cu munca — a început și practica de ox lună a studenților Făcui-x tații de mașini și instalații miniere, desfășurată in atelierul de producție lanul III ingineri), în'-întra- prinderi miniere din Valea Jiului și în cadrul institutului (anul III sub- îngineri) — studenții se formează ca specialiști în industria extractivă.

*
Adunări de alegeri 

în organizațiile 
de partidUn_. loc aparte l-au avut dezbaterile pe tema calității cărbunelui, cunoscut .fiind faptul că principala răspundere privind calitatea în fața beneficiarilor o au preparatorii. S-a a- rătat că organizația de partid a pus și pune în permanență în centrul a- tenției mobilizarea comuniștilor pentru realizarea producției nete, ridicarea calității produselor, reducerea la minim a pierderilor de cărbune în sterilul evacuat, în acest fel realizînd recuperări superioare.Rezultatele, în general bune, obținute în activitatea economică reflectă eficiența muncii desfășurate de organizația de partid, hotărîrile adoptate cu pri

lejul adunărilor generale 
fiind aplicate cu operativi-

tate in practica. Acestea au fost evidențiate de numeroșii participanți la dezbateri — Gheorghe Enciu, Iosif Ghiciu, Gheorghe Trifoi, Ștefan Gyorgy, Clara Gabor, Ioan Burlacu, Victor Corpadca. Totodată, din cuvîntul lor s-a desprins ideea că trebuie intensificate preocupările pentru întărirea disciplinei de _partid și de muncă, ridicarea nivelului de pregătire politică, ideologică și profesională a tilor, întărirea tă a rîndurilor . cu cei mai buni oameni ai muncii, capabili să ducă la îndeplinire sarcinile ce revin colectivului.Cu maturitate politică, comuniștii s-au angajat ca în întlmpinarea Congresului al XII-lea al partidului să obțină noi realizări peste sarcinile de plan ; depășirea recuperării cu 1,01 puncte, echivalînd cu o producție de 5 000 tone de cărbune spălat ; economisirea a 309 900 lei la cheltuielile materiale, prin mărirea duratei de funcționare a instalației ; economisirea a 10000 kWh e- nergie electrică prin respectarea cu strictețe a programului de pornire și o- prire a utilajelor din fluxul tehnologic; reducerea umidității cărbunelui spălat cu 0,5 puncte față de opt re-a■ re- j în- teh-
.realizările primelor i luni ale acestui an ; ducerea cu 25 la sută cantității de cărbune ■ spălat, prin respectarea tocmai a disciplinei 
nologiee.

Constantin lOVANESCU

\'
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Pentru buna aprovizionare cu combustibili a populației în perioada toamnă—iarnă, în depozitele din Petroșani și Lu- peni există stocul necesar, de lemne de foc, brichețe. și huilă spălată. Acestui stoc i s-a adăugat recent repartiția pentru ultimul trimestru al anului — 900 tone lemne de foc, 70 tone brichete și 13 708 tone huilă spălată — însumînd cantități care vor satisface pe deplin necesitățile de încălzire ale populației. (V. S.).

Săptămînalul bulgar de I umor și satiră „Stîrșel" este cel de-al treilea periodic d’in. străinătate, după „Osten" (Iugoslavia) și ..Foaia noastră" (Ungaria), care îi are, în" numărul 1751 din acest an, printre colaboratori pe cari■ caturiștii din Valea Jiului Ion și ‘Mihai Barbu. (I.V.).
★In încăperile fostei crame din Petroșani se fac în prezent amenajări înaintea punerii în funcțiune a secției de preparat răcoritoare a I.C.S.A. și A.P. Se preconizează ca la sfîrșitul acestei săp- tămîni să se producă pri mele cantități de răcoritoare. (T.V.)
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obiectivele ce se pregătesc pentru iarna

O scrisoare adresată redacției de un grup de murr- , citori de la I.M. Dîlja relata unele neajunsuri de la baia și cantina minei. Deoarece anotimpul friguros se apropie, iar în perioada de iarnă băile ridică probleme mai deosebite, am lărgit aria anchetei noastre și la alte întreprinderi miniere din Valea Jiului.De la bun început ținem să arătăm că, deși nu poarjtă nici o semnătură, scrisoarea grupului de muncitori de la LM. Dîlja conține mult adevăr, lucru constatat pe viu la baia Și cantina minei împreună tovarășii Victor Negru, președintele comitetului calului minei și administratorul precum și din discuțiile avute cu
cu sindi- Delmondo Bruno unii muncitori.Gheorghe Marasac, muncitor la sectorul VI transport : „Apă caldă avem suficientă, dar mai sînt dușuri cu duze lipsă sau înfundate. Cît despre curățenie, este încă loc pentru mai bine".Andrei Beko, miner, sectorul I : „De apă caldă nu ne putem plînge, este suficientă. Dar Uneori, apa e prea rece, alteori te frige.'E necesară o mai mare a- tenție la reglarea temperaturii apei. Cît privește vestiarul eu hainele de șut, . mă refer la cel de da parter, ventilația nu asigură uscarea hainelor ude, cum Ie depunem în dulapuri, la fel le îmbrăcăm a doua zi Ceva trebuie făcut în acest , sens, fiincă, mai ales iarna, riscăm să ne,îmbolnăvim".Exceptînd aceste neajunsuri, se poate spune că la I.M. Dîlja s-au făcut unele lucruri bune la baia minerilor.In această privință, tov. Victor Negru, președintele comitetului sindicatului minei ne precizează: „Au existat în permanență strădanii pentru ca la baia minerilor să fie asigurate . condiții mereu mai bune. Baia a fost dotată cu o mașină de spălat și uscat hainele de șut, servită în

schimb de douăfiecaremuncitoare. Avem o mașină de cusut și personal pentru executarea unor mici reparații. In scopul asigurării căldurii în vestiare și uscării hainelor de șut sînt montate țevi de
Pe urmele 

unor scrisori

condens cu apă caldă. Au fost' puse geamurile sparte, înlocuite țevi, precum și caloriferele defecte. In prezent sîntem preocupați să înlocuim duzele defecte, să montăm,o ușă metalică la intrarea în baie, să schimbăm grătarele defecte",
ir. “O situație oarecum similară am constatat și la baia de la LM. Livczeni. Tovarășul (oștea Af tonic, miner șef de brigadă în sectorul II al minei, ne-a declarat: „Acum, necazuri cu apa. hainele de șut bine în vestiare.se oprește arâtînd cu mina spre intervalul dintre vestiare, unde curățenia cam lăsa de dorit. în baie se mai puteau, vedea duze lip-

nu avem caldă, iar se uscă în rest..."

, să, dușuri defecte și alto neajunsuri.Cu privire la măsurile ce se vor lua pentru remedierea lor am avut o scurtă discuție cu tovarășa!
Nfcolae Dâvînefi, adminis^" tratorul minei : „Am înlocuit o parte din duzele de plastic cu altele metalice, acțiune care continuă și în prezent. Avem deja confecționate 30 de grătare. Intenționăm să le schimbăm pe toate cu altele noi. Se muncește în permanență la punerea la punct a centralei termice, la radiatoarele din vestiare, efectuăm reparații la cușetele metalice ale băncilor rabatabile din vestiarele cu haine de șut, am confecționat 300 de umerașe pentru costumele de stradă".

★
Intr-o discuție avută cu artificierul Trifon Rău am 

aflat că și la I.M. Vulcan, 
deși se apropie anotimpul friguros, încă n-au fost înlocuite geamurile sparte de la baie și vestiare, numeroase plăci pe pereți au za lucrului tate, lipsesc rașe și papuci, iar instalația de uscare a rufelor nu funcționează bine, deoarece personalul de aici nu-și face în mod conștiincios datoria. Cît privește scările dintre baie și lămpărie, a- cestea sînt murdare.

Anotimpul friguros se 
apropie și, după cum se 
poate Vedea, la băi și ves
tiare, mai sînt unele nea
junsuri ce se cer operativ 
remediate. Sperăm ci a- 
cest „S.O.S.“ va fi recepțio
nat și se vor lua măsuri 
în consecința și Ia între
prinderile miniere care nu 
au fost vizitate.

D. CB1ȘAN

de faianță de căzut din cau- de slabă cali- grătare. ume-

Utilaje, valorînd milioane de lei Consum exagerat de nilmonți
(Urmare din pag. 1)

M.I.L.-urile și pot spune că 
nu le vom putea folosi prea 
repede, afirma directorul, 
deoarece nu avem presiu
ne de aer suficientă. Am 
încercat una la galeria de 
coastă, aproape de stația 
de compresoare, dar n-a dat 
randament. După ce vom 
monta o nouă stație de 
compresoare le vom intro
duce in subteran".Tot în depozit mai sînt două concasoare din import, venite din anul 1975, pentru stația de rambleu la care se lucrează și care se speră să fie terminată abia la sfîrșitul anului 1979. Dar, credem, vor sta încă mult timp în aceste condiții, deoarece nu mai corespund scopului pentru care a fost construită stația, a- dică nu pot granula la dimensiunile prescrise pentru rambleu. Au fost date disponibile, dar nu s-au găsit

beneficiari și pînă s-or găsi, la valoarea lor de 622 900 lei, întreprinderea plătește amortizări anualede 40 000 lei. Iată cum și pentru neflincționarea acestora se plătește. ȘL încă destul de mult.Mai departe aflăm necazuri șl de altă natură, pe cale să nu impulsioneze eu nimic activitatea întreprinderii, ca să se poată încadra în prevederile noilor cerințe cu privire la economisirea de energie electrică, In depozit așteaptă mohtarea un turbocompre- sor, venit din luna decembrie 1978. „l.C.M.M.-ttl, ne-a spus tovarășul director trebuie să execute lu
crările necesare montării a- 
gregatului, dar modul în 
care se lucrează nu ne dă 
speranța ca termenul de 31 
decembrie să fie respectat. 
Avînd un asemenea com
presor, putem înlocui cinci 
compresoare de tip vechi, 
care sînt mari consumatoa

re de energie electrică. Ma
șina de încărcat adusă din 
import, pe care ați văzut-o 
în depozit, am folosit-o cît- 
va timp, dar acum a fost 
reparată la l.U.M.P. și cînd 
s-o punem din nou in func
țiune, pentru încercare, am 
constatat că-i lipsesc piese. 
Așteptăm ca acestea să fie 
aduse". Iată însă ce ne-a declarat maistrul Gheorghe Cioarciî de la I.U.M. Petroșani ; „Nu este adevărat, 
de peste un an noi am tri
mis-o completă".Care să fie adevărul ? Un lucru este cert : o fnașinâ în valoare de pește o jumătate de milion stă fără să producă nimic.Alte 28 de ventilatoare hoi așteptau în depozit pentru că nu corespund din punct de vedere al securi- - tații muncii în subteran. S-a apelat la furnizor, care a promis că va trimite un reprezentant ; pînă atunci și aceste importante utilaje zac nefolosite. Ne permitem 

să întrebăm :. cine le-a recepționat, cum au ajuns pînă în depozitul minei Bărbătenj, fără să le vadă nimeni ? S-a afirmat că au avut vicii ascunse, pe care nu le-a putut descoperi nimeni și desigur specialiștii care au văzut defecțiunile sînt electricienii de la mina Bărbăteni. Nu s-a putut găsi oare un specialist care să fie delegat la furnizor ? La contractare nu s-a ținut seama de caracteristicile tehnice sau nu s-au cunoscut ? Unde este adevărul ? Pînă să-1 aflăm, se plătesc cote de amortizare pentru utilaje care sînt o- biecte de „decor". Sub cerul liber stau milioane de lei, așteptînd semnalul folosirii. La” acest „inventar" se adaugă și două mașini de curățat vagoncți, venite după ce conducerea de la mina Bărbăteni luase măsura construirii cu mijloace proprii a unei asemenea instalații.

(Urmare din pag. 1)iar uneori rulmenții sînt chiar în apă...— Care este perspectiva ?— Acum se poate spune că am pus transportul la punct. Numărul rulmenților pe care îi vom consuma va fi în continuă scădere. S-a luat și măsura ca pe fiecare schimb să existe o echipă care să ungă, să greseze vagonetele.— Prin urmare, nu veți mai avea probleme, nu veți mai fi nevoiți să consumați rulmenți în asemenea cantități ?— Dacă se îmbunătățește situația traseelor de transport totul va fi bine, dacă nu, vom avea din nou necazuri.Să fie anul- 1979 pentru transportul minei Aninoa- sa un an de excepție în ceea ce privește consumul de rulmenți ? Așa se para. 

comparînd cifrele ultimilor ani. Respectiv în 1977 rulmenții consumați atingeau cifra de 20 000, în 1978, trec de 23 000, iar în acest an, - cum mai spuneam, în nu- . mai opt luni și jumătate au atins aproape cifra totală - a anului 1978, ajungînd la 22 432 rulmenți, repetăm, consumați doar pentru jumătate (2 000) din parcul de vagonete al minei (4 000 de vagonete).Este adevărat, un rulment nu costă decît 45 de lei. Atît valorează unul, dar cînd sînt consumați* cu zecile de mii valoarea lor se ridică la milioane de lei. • Șeful sectorului de transport a indicat Un vinovat — starea nesatisfăcătoare a traseelor de transport din subteran. Dar aceste trasee sînt tot ale minei Aninoasa. Din păcate, ele nu pot fi trase la răspundere, ci tot oamenii, cei care au tolerat ca aceste trasee să arate așa cum arată.
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Garanții ale activității rodnice în subteran, în deplină siguranță 

Îmbogățirea cunoștințelor de tebnica 
securității muncii, întărirea răspunderii
Din concursul de protecție a muncif

trebuie trase

maximumSub directa îndrumare a consiliului municipal al sindicatelor și a comitetului municipal U.T.C., la Petroșani s-a desfășurat concursul pe teme de protecție a muncii „Cine știe, cîștigă", faza municipală. Ea faza de masă au fost antrenați 27 230 de munci- -- tori, maiștri și tehnicieni, ramînînd în concurs pen
tru faza muni- cipaiă 45 de cîștigătofî, re- _ _ _prezentînd îs fax<i municipale întreprinderi r+ din Valeafiului. Concursul a cuprins atît' probe scrise cit și orăle. După proba scrisă, și-au disputat intîieta- v tea în cahștințe de tehnica1 securității și iegislație amuncij opt echipaje, celelalte fieîritrunind baremul minim de 60 de puncte, pentru a participa la probele orale. După. întrebările de baraj, echipajul Întreprinderii miniere I.u- peni s-a clasat pe locul 1, urmînd să reprezinte municipiul Petroșani la faza județeană. I_____ “și ill a fost ocupate reprezentanții minelor nînoasa și Bărbăteni. trei cîștigători de ia Lupeni sînt : Vasile

de foloasenă a echipajelor de la minele Bărbăteni și Uricani.— Ce ne puteți spune despre, ca să mă exprim . exact, lipsa publicului 7
— Concursul a fo6t or

ganizat foarte bine, dar 
absența publicului, cu ex
cepția corpurilor de pro
tecție a muncii din între
prinderi, care au fost pre
zente, denotă- o lipsă de 

—— interes a con.-
— „ ... . ducerilor în-
Reflecțn pe marginea treprinderiior 

pentru aceas
tă problemă. 
Să nu ui- 
concursul de

Locurile 11 de A- Cei l.M.__r— ---- - ----- Anton, miner, Petre Sebeș- teyn, artificier, și loan Raczek, maistru minier. Despre importanța și eficiența concursului precum și a pregătirii concu- renților am solicitat cîteva impresii tovarășului inginer Ristea Uzonovici, inspector la Inspectoratul de stat teritorial pentru protecția muncii Hunedoara—-Deva, membru juriului.— Concursul a scos iveală că majoritatea par- ticipanților au cunoscut foarte bine problemele le-■ gate, în. special, de lucră- de pușcarer- m-a mirat însă faptul că la întrebările despre metan răspunsurile nu s-au ridicat la nivelul cerut, numai trei echipaje reușind să dea răspunsuri corecte. Am remarcat comportarea bu-

tăm că din protecție a muncii se trag foloase, prin cunoștințelor, lui lui lîn orice desprinde ca zle necesitatea corda pe Viitor venita concursului de protecție a muncii pină în faza finală.
Gheorghe POPESCU

P.S. în urma desfășurării fazei județene a concursului de protecție a muncii, echipajul întreprinderii miniere Lupeni care ne-a reprezentat municipiul a obtinut locul 11.

îmbogățirea pînă în fina-caz, se o conclude a se a- atenția cu-

Experiența I. M. Paroșeni confirmă,

Posibilități mari în organizarea unui

instructaj modern, eficient
— Cu ce s-a început la 

I.M. Paroșeni ?— In materializarea măsurilor stabilite prin circulara nr. 20, noi am acționat pentru modernizarea dotării cabinetului de protecție a muncii — a- cesta fiind locul indicat pentru desfășurarea u- nui instructaj diversificat, modern, oferind posibilități de folosire adecvată a unor mijloace de impresionare. De vreo două luni, cu mijloace proprii, a fost amenajat un laborator foto. Intenționăm ca în scurt timp să procurăm un magnetofon și un aspectomat. Cu aceste mijloace procesul de instruire tem să demonstrăm (folosind fotografii, proiecții de filme de scurt metraj, înregistrări pe bandă magnetică etc.) consecințele unui accident de muncă, să arătăm într-un mod expresiv care au fost cauzele determinante și cum puteau fi ele evitate.
— Pe ce elemente orga

nizatorice nbi puneți 
centul la instruire ?— De Vreo trei luni, cest proces are în conți-1 nut o serie de noutăți. S-a

în pu-

ac-

jtWt, tâfatcri

5Tema de față ne-a fost sugerată de concluziile u- nui control efectuat în luna august, la mina Lonea, de organele de protecție a muncii din C.M.V.J. și I.S.T.P.M. Petroșani, din constatările cărora spicuim cîteva aspecte așa cum au fost ele consemnate în procesul-verbal de constatare încheiat. Notăm exemplificări din sectoarele m i n e î Lonea. In sectorul I deși -instalațiile de bonzi sînt dotate cu dispozitive da stingere, la toate transportoarele aceste dispozitive chiar de la montare nu mai sînt racordate la rețeaua de apă. In galeria direcțională vest, orizontul 440, Sectorul IV, conducta de apă montată pe traseul benzii transportoare are secțiunea neco- respunzatoăre (1 țol în loc de 2 țoii) în condițiile cînd această conductă serveș ■

te 3 abataje în funcțiune. La transportorul cu bandă montat în transversala nr. 35, din același sector, releui de viteză a fost găsit în stare de nefuncțio-
galeria direcțională și transversală de la orizontul 480, din sectorul II. La toate benzile de la orizontul 480, ghirlandele de role nu sînt fixate pe ca-

Ce a dezvăluit un recent control pe traseele 
de transport pe benzi cu covor de cauciuc 

de ia l.M. Lonea

nare. Pe nici unui din tea- blurt ceea ce face ca dis- seele de transportoare, ia ‘ ' ” ■ -deversări, nu sînt /asigurate mijloacele de combatere a formării, prafului de cărbune, din care cauză pe galerie, pe cablurile electrice și utilajele energetice din nișe sînt depuneri ' apreciabile de praf de cărbune. Lipsesc sau sînt blocate multe role la transportorul cu bandă montat în galeria direcțională. vest, orizontul 440, sectorul IV, precum și în

tanța dintre ele să fie nijuniformă. . " .Deficiențe de genul ce- lor mai sus ' consemnate s-ar putea exemplifica mult mai multe. Ne oprim însă aicL și concluzionăm qu ' cîteva întrebări la care invităm să reflecteze factorii răspunzători cu montajul, întreținerea și ex- .ploalarea transportoarelor cu bandă de cauciuc de la mina Lonea. Dacă încă de la montarea, benzilor

se face la întreprinderile miniere pentru îmbogățirea cunoștințelor de ' ' 1 prevenirii accidentelor RIDICAREA PE O TREAPTA CALITA
TIV SUPERIOARA A INSTRUCTAJULUI este de o ; însemnătate deosebită. Tocmai în acest scop, prin circulara nr. 20 din martie a.c. s-au prevăzut măsuri exprese vizînd organizarea și desfășurarea instructajului de protecție a muncii într-o manieră modernă, eficientă. Cum s-a trecut și cu ce rezultate la aplicarea acestor măsuri în întreprinderile miniere ? Aceasta a fost tema unei convorbiri cu inginerul Vasile 
Pîrvulesctt, șeful compartimentului protecție a muncii de la l.M. Paroșeni.. . . ■ .________________

în efortul cedin Valea Jiului tehnica securității muncii în vederea

trecut la instruirea și re- instruirea jnuncitorilor, a personalului tehnic, trimestrial. Atît instructajul cît și verificarea cunoștințelor se face pe catego-, rii de muncă și meserii. In prima parte a trimestrului se face instruirea, respectiv, reinstruirea, zilnic pe pe de trimestrului are loc verificarea cunoștințelor (testarea) în așa fel ca cei găsiți mai puțin pregătiți să fie reinstruiți și testați din nou. Bineînțeles că instructajul făcut muncitori- -lor la cabinetul de . pre

trecînd prin cabinet, baza unei programări sectoare, serii ■— serii oameni. La sfîrșitul

u-a-ur-a-

tecție pletat riodic făcut
a muncii este com- de instructajul pe- la locul de muncă de maistru.

Alte amănunte ?— Referindu-mă tot la activitatea din cabinet, timp de 30 de minute pînă la o oră se face un instructaj tehnic, de lucru pentru reîmprospătarea cunoștințelor și 1 reinstruirea din normele de protecție a muncii. Sînt prezentate diferite dispozitive, echipamente, utilaje miniere și electromecanice din dotarea întreprinderii, noutăți introduse în tehnologiile de lucru. Se face, de asemenea, o prezentare de sinteză a unor

încălcări de norme, a nor accidente, cauzele pestora, explicîndu-se mările sociale, cum aufectat ele persoana în cauză, familia. Sînt folosite mijloace de impresionare : diapozitive și fotografii cu aspecte concrete ale unor accidente și încălcări de norme.In perspectivă intenționăm ca în cadrul cineclu- burilor să realizăm filme de scurt metraj în care să surprindem pe peliculă încălcări de norme, accidente — aspecte de impresii onare care vor face obiectul proiecțiilor la cabinet.
— Despre efectul mo

dernizării, îmbunătățirii 
instructajului, ce ne pu
teți spune ?— In acest trimestru, de prin între din noas-
exemplu, au trecut instructaj și testare 
900-1000 de oameni cadrul întreprinderiitre, în special din subteran. Efectul ? In ultimele luni, în medie, numărul de accidente a scăzut cu circa 6—7 la sută pe întreprindere. ,
Convorbire consemnată de 

I, balan

Munca de artificier 
este incompatibilă cu indisciplina!

• Artificierul Andrei Csibi de la sectorul IV al l.M. Petri la a executat lucrări de pușeafe la un suitor în steril fără a proteja instalația de aeraj parțial, oare în urma efectelor dinamice- produse a fost distrusă. Contrar normelor de protecție a muncii în vigoare, după declanșarea găurilor, artificierul

fiind

*au fost „scăpate" deficiențe (chiar dispozitive de protecție lipsă) atunci de ce oare nu au fost remediate pe parcursul exploatării benzilor ? S-a așteptat oare ca un control din afară să Vină și să constate neregulile, să impună pe loc măsurile cuvenite de remediere și termene precise pentru a- ceasta ?■ Așa s-au și întâmplat lucrurile. La ’ sectorul I, de exemplu, "pentru lipsurile constatate la instalațiile de transport cu bandă, organul de contrei a . dispus, prin pVoeesul ' verbal nr. 3886 încheiat la ’ 20 august, sistarea activității de transport pînă la remedierea deficiențelor. Asemenea măsuri a luat organul de control și în alte sectoare. Este o. lecție din care trebuie trase învățăminte, și nu numai la mina Lonea.
I. BRADEANU

In general, la minele din Valea Jiului artificierii 
își fac meseria cu simțul responsabilității, conștienți 
de riscurile pe care le-ar implica indisciplina lor.

Și totuși, să nu uităm proverbul: „nu există pă
dure fără uscături". Cîțiva artificieri au ținut proba
bil să dovedească ceea ce spune proverbul. Au făcut-o 
prin faptele lor reprobabile, in flagrantă contradicție 
cu normele de protecție a muncii.n-a mai efectuat controlul frontului de lucru în scopul înlăturării operative a deranjamentelor ivite, ci a plecat la suprafață sfîrșit de schimb.După circa 80 de minute activitatea în front a fost reluată de o nouă formație de lucru în care scop doi din cei patru muncitori plasați au urcat inițial în suitor, pentru stabilirea programului de lucru. In atmosfera viciată, într-o perioadă scurtă, au fost puternic gazați, apoi' colegii de-muncă i-au transportat la suprafață. După mai multe zile de spitalizare, cei doi muncitori s-au întors în cadrul colectivului de muncă. Oare cînd îi întîlnește. artificierul Andrei Csibi nu-și face procese de conș- știință ?• La aceeași mină, artificierii Mircea Dorofte și Victor Sularea, ambii din cadrul sectorului III, parcă înțeleși, la locuri de muncă diferite frontal nr. 336, abatajul frontal din stratul 3) aubateri similare de la normele de protecție a muncii, în timpul lucrărilor de împușcare. Nici unul și nici celălalt n-au pus posturi de pază în punctele fixate, iar la încărcarea găurilor din front s-au lăsat „ajutați14 de către toți muncitorii plasați Ia lucru, indiferent de calificarea acestora. La nici linul din fronturi, pentru combaterea prafului care

(abatajul respectiv ar. 333 comis a-

însoțește efectul de rupere a rocii, nu s-au folosit fiolele cu apă și nu s-au montat pulverizatoarele de ceață. Și pentru ea noianul de nereguli să ’ culmineze, unul din artificieri și anume Victor Sularea, n-avea asupra lui nici detectorul pentru măsurarea concentrațiilor de metan.• La mina Dilja, artificierii Ștefan Prelipceanu și Dumitru Macarie din cadrul sectorului I, deși au în destinație firide de explozivi, separate, ca „buni ' amici*1 folosesc doar una din firide dar în care, depozitează o cantitate de exploziv mult mai mar_e decît cea admisă prin decretul în vigoare.Atitudinea de nesocotire a rigorilor securității muncii în subteran de către artificierii mai sus menționați a fost sancționată cu multă severitate, unele cazuri fiind de natură infracțională, au fost înaintate pentru cercetare penală.Cazurile relatate, de încălcare gravă a normele^ de protecție a muncii în activitatea artificierilor trebuie să fie un semnal de alarmă pentru conducerile sectoarelor și ale minelor. /Pentru combaterea acestora este necesar ca, pe lîngă intensificarea propagandei de protecție a muncii, să se formeze o puternică și intransigentă opinie de masă în colectivele miniere.
Ing. Ion MINULESCU, 

inspector principal 
I.S.T.P.M. Deva — Petroșani

Pagină realizată ia 
cererea Combinatului 
minier Valea Jiului
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(Urmare din oag. 1)fie aplicate în numeroase exploatări miniere din bazinul maramureșean. Prin intermediul unor machete, sînt prezentate' cîteva dintre aceste ingenioase tehnologii, care asigură o productivitate superioară a muncii, consumuri specifice scăzute de lemn de mină, de energie electrică, ritmicitatea ridicată a producției, diminuind, totodată, considerabil efortul fizic, asigurînd un înalt grad de securitate a muncii.Este prezentat, de asemenea, sistemul de deschidere a zăcămîntului și de transport al minereului de la locul de exploatare prin plan înclinat — sistem conceput sub forma unui tunel și aflat în curs de a- plicare — fere determină o economie totală de investiții, în final, de aproape 95 milioane lei. creșterea productivității muncii însubteran de aproape 2,5ori,- diminuarea simțitoare a cheltuielilor materiale, în-., deosebi a consumului de e- nergie electrică, un hun aeraj și o înaltă securitate a muncii.După încheierea prezentării în expoziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși sînt invitați să viziteze. tunelul și lucrările din subteran. La intrarea în tunel, pe o mare pancartă, se află înscrisă urarea minerească : „Noroc bun minerului nostru de onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu!"După ce au fost parcurși cei aproape 800 de metri cit măsoară, în prezent, tunelul, din cei peste 4 000 cît va totaliza, în final, distinșii oaspeți au fost întîmpi- nați în frontul de lucru de minerii din brigada condusă de Cornel Vecean, căreia i s-a încredințat execuția acestei complexe lucrări. Tovarășul N- i c o 1 a e., Ceaușescu apreciază calitatea utilajelor folosite la excavarea planului înclinat, g-raîlul înalt de meca- nizare a lucrărilor, reco- mandînd, totodată, să ' se dea o deplină utilizare ste

rilului ; extras, ca material de construcții.La încheierea vizitei de lucru la exploatarea minieră Șuior, secretarul general al partidului a adresat minerilor felicitări pentru tot ceea ce au .înfăptuit, urări de noi succese în muncă, în îndepli- , nirea angajamentelor a- sumate, încheind cu tradiționalul salut mineresc „Noroc ,bun“.Următorul obiectiv înscris pe agenda vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Maramureș l-a constituit întreprinderea „Flotația centrală Baia Mare" — importantă construcție a industriei noastre de prelucrare a minereurilor neferoase, înălțată în anii socialismului.Unitatea a fost proiectată de specialiști români și dotată in întregime cu u- tilaje și instalații fabricate în țară.Sosirea tovarășuluiNicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în această modernă întreprindere socialistă a fost întîmpinată cu mare bucu-' rie de către preparatori, care le-au făcut o caldă manifestare de stimă și prețuire, de profundă dragoste. După primirea oficială, corul uzinei a interpretat cunoscutul cîn- tec „Partidul — Ceaușescu — Româhia“. Sutele de mineri au scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu reales la al XII-lea congres !“, dînd astfel glas încrederii nețărmurite a acestui puternic detașament al clasei noastre muncitoare, a .întregului popor If ața- de .tovarășul Nicolae Ceaușescu, care; în’ fruntea partida-’ lui și statului nostru,- constituie o chezășie a înaintării noastre ferme pe calea - luminoasă - a socialismului, bunăstării ■' și fericirii. I - -După întâmpinarea atît de caldă făcută de acest destoinic colectiv muncitoresc, tovarășul Nicolae Ceaușescu ă analizat, îm- preună cu 'ministrul mine

lor, petrolului și geologi ei, cu cadre’ de conducere ale centralei de resort și ale întreprinderii, cu alți specialiști, modul în care acest colectiv cu mare experiență acționează pen- .. tru creșterea gradului de 'valorificare a minereurilor, pentru sporirea eficienței întregii activități prin ridicarea nivelului tehnic ăl producției, ; perfecționarea continuă a tehnologiilor de extracție a minereurilor, introducerea de noi tehnologii, reducerea consumurilor de energie șl materia- . le.Printre acțiunile cele mai importante întreprin- Se au reținut atenția schimbarea tehnologiei. clasice de măcinare a minereurilor prin măcinarea autogenă, proces de o mare eficiență economică.Apreciind această importantă realizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat forurilor de resort să ia măsuri urgente pentru generalizarea a- cestui procedeu,' astfel în- cît să se asigure o utiliza-' re rațională a energiei, o substanțială reducere aconsumurilor de oțel, creșterea randamentului deextracție a metalelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.De aceleași bune . aprecieri s-au bucurat și realizările din domeniul flotației, unde, prin cercetări proprii, s-a reușit o accentuată modernizare a tehnologiilor, ceea ce a permis o creștere de peste trei ori a productivității muncii și reducerea cu 50 la sută a consumului de energie. •Gazdele au înfățișat, de asemenea, și noile . tehnologii din domeniul decuplării concentratelor de plumb și al extragerii me- ; talelor neferoase din mi- nereurile provenite din exploatările Șuior și Cav- nic, care asigură un procent de recuperare a concentratelor utile mai mare decât cel înregistrat pe plan^mondial.Tovarășul N i-c o 1 a e Ceaușescu a trasat sarcina 

ministrului de resort, specialiștilor, uzinei și institutului de specialitate din Baia Mare să acționeze cu și mai multă hotărîre în direcția punerii în valoare a tuturor resurselor de metale neferoase din a- eeastă zonă a țării și dm alte centre miniere, a creării de instalații tot mai moderne de extracție și prelucrare a minereurilor. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat însemnătatea - concentrării eforturilor și în direcția recuperării elementelor utile din zguri și din steriluri.Mulțumind pentru îndrumările și orientările date, gazdele s-au angajat să facă totul pentru a asigura un progres mai ’ rapid al industriei noastre extractive, pentru valorificarea deplină a rezervelor minerale ale j,ării.La plecare, în semn de adîncă dragoste și prețuire, directorul întreprinderii a dăruit tovarășului Nicolae Ceaușescu, în a- plauzele ‘celor prezenți, o machetă reprezentând^ un perforator și o lampă de miner, împreună cu un lingou și o floare de mină, asigurîndu-1 de întregul a- tașament al m nerilor băi- măreni față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.După vizitarea flotației centrale, secretarul general al partidului a fost oaspetele colectivului de muncS al întreprinderii de mașini și utilaje miniere din Baia Mare ,cea mai importantă unitate mara- mUȚeșană de profil. Mir lie’ de muncitori, ingineri iși tehnicieni știu bine că cea mai semnificativă e- tapă din activitatea unității , lor poartă întrutotul amprenta gipdirii,' a vizi- unii- realiste, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la industrializarea susținută a patriei noastre, la creșterea cu precădere a forțelor de producție în județele mai puțin dezvoltate, viziune care se ma

terializează, în cadruj întreprinderii băimărene» in creșterea de aproape. 10 ori a producției în inter-, valul 1970—1980. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de ..stat au participat apoi la marea adunare populară din municipiul Baia Ma/e, de. pe platoul din fața Casei de cultură a sindicatelor.La această vibrantă manifestare au luat parte aproape 60 000 de cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari și de alte naționalități ,care muncesc, și trăiesc înfrățiți pe cuprinsul acestor străvechi meleaguri românești.Sosirea la tribună a tos varășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlați tovarăși din conducerea partidului, și statului a fost întîmpinată cu îndelungi urale și ovații. Se scandează cu însuflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Maramureșenii dau astfel glas și cu acest prilej sentimentelor lor de profundă dragoste și prețuire, de recunoștință pentru condițiile tot mai bune de muncă și viață create de partidul și. statul nostru. Este o reafirmare a încrederii nestrămutate și atașamentului profund ale locuitorilor acestor ținuturi, ale întregului nostru popor față de politica internă și externă promovată consecvent de Partidul Comunist Român, de România socialistă.Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul Gheor- 'ghe Pop, prim-secretar al : Comitetului județean Maramureș al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean.în continuare au luat cu- vîntul loan Nastai, secreta-- rul comitetului de partid al întreprinderii mecanice de mașini și utilaj minier, Cornel Vecean, miner la Exploatarea minieră Șuior, Liana Pogăcieș, studentă la Institutul de învățămînt superior din Baia Mare, Andrei Rakasz, maistru la 

, întreprinderea metalurgică de metale neferoase, dr. ing. Andrei Lazar, directorul Stațiunii de cercetări și producție pomicolă.Primit cu vii și îndelungi ovații, a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvântarea secretarului general al partidului a fost primită cu vie satisfacție de zecile de mii de participant! la adunarea populară și a fost subliniată cu puternice aplauze, cu ovații și urale..Adunarea populară s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți aclamând minute în șir pentru partid și secretarul său general, dînd expresie hotărîrii lor de a face totul pentru a contri-’ hui într-o măsură și mai mare lă dezvoltarea multilaterală, la înflorirea României socialiste. I
* «După încheierea impresionantei adunări populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu ‘ și tovarășa Elena Ceaușescu; s-au îndreptat spre aeroport.Urale și ovații îndelungate însoțesc plecarea coloanei oficiale din fața Casei” de cultură a sindicatelor. Dintr-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu' și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu multă prietenie manifestărilor pline de căldură ale băimărenilor.La scara avionului,’ primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat din nou vii mulțumiri secretarului general al ' partidului pentru vizita e-‘” fecțuată, asigurîndu-1 în nu- ’ mele tuturor locuitorilor, că băimărenii vor face totul pentru a transpune în via- ‘ ță indicațiile și orientările sale prețioase.în aceeași zi tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a î- năpoiat în Capitală. împreună cu secretarul general al partidului au venit tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, cars l-au însoțit în vizita de lucru efectuată în județele Timiș, Bihor și Maramureș.
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Deschiderea sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — La sediul din New York al O.N.U„ s-au deschis marți lucrările celei de a 34-a sesiuni a A- dunării Generale, eveniment major în viața politică internațională. ,După reglementarea unor probleme organizatorice — alegerea președintelui și a vicepreședinților sesiunii, _ 
a președinților comitetelor — precum și a unor probleme procedurale, timp de două săptămîni vor avea 
loc dezbateri generale în plenul Adunării Generale, în continuare, atît în plenara Adunării Generale, cît și în cele șapte copii tete’

principale se va trece la examinarea diferitelor subiecte specifice de pe ordinea de zi. .în cadrul vastei problematici aflate în atenția sesiunii se detașează, prin importanța lor, punctele referitoare Ia stările de în1 cordare și conflict — O- rientul Mijlociu, Cipru, A frica australă, la oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, lichidarea decalajelor economice și ă subdezvoltării, edificarea noii ordini economice mondiale, eliminarea barierelor din calea comerțului mondial, criza energetică.
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întreprinderea minieră 
Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi :

— maiștri electromecanici
— maiștri minieri

Concursul va avea-Iqc; în ziua de 25 
septembrie a.c., ora 9, la sediul întreprin
derii. <

Condiții de participare la concurs și 
retribuire, conform Legii 12/1971 și Decre
tului 280/1979.

FILME
PETROȘANI— 7 No

iembrie : Masca de a- pă ; Republica : Cadavre de lux ; Unirea : Misiunea Capricorn unu, seriile 1-11.
PETRILA: Alibi pentru un prieten, seriile 1-11.
ILONEA : Dueliștii/

ANINOASA: Un om 
Iîn loden.

VULCAN ; Cum se 
I trezește o prințesă.

LUPENI — Cultural:

ICînd alături e un bărbat ;■ Muncitoresc-:' Mi- | zez pe 13.

TV16,05 Profesorul — promotor al noului.16,25 Corespondenții ju-‘ dețenj transmit...16,45 Fotbal ; F.C. Argeș — A.E.K. Atena, în Cupa Campionilor Europeni. Transmisiune directă de la Pitești. în pauză : | -Tragerea pronoex- • preș. ’18,30 -Atenție la... neatenție !18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.50 Muzică populară.20,00 Telecinemateea : 
„Paralela 49“. Premieră pe țară. Pro. ducție a studiourilor engleze.21,40 Telejurnal.

Lucrările Conferinței Uniunii 
interparlamentare

CARACAS 18 (Agerpres). — La Caracas au continuat lucrările în plen ale conferinței Uniunii interparlamentare, delegații trecînd 
la dezbaterea punctului pri
vind contribuția parlamentelor și parlamentarilor la punerea în aplicare a rezo

luțiilor Națiunilor Unite în problema decolonizării, în luările de cuvînt, pârtiei- panții au condamnat politica de apartheid, practicile regimurilor rasiste din Rhodesia și Africa de Sud, acțiunile lor agresive împotriva statelor vecine.

Mica publicitate s Mica publicitate s Mica publicitatePIERDUT legitimație de PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Jeteliuc serviciu pe numele Moisiu Leon eliberată de I.M. A- Mihai, eliberată de , I.M. Paroșeni. Se declară nulă.ninoasa. Se declară nulă. (797)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Varga Ionel, eliberată de Prepa- rația Petrila. Se declară nulă. (799)
(800)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele . Bălă Dumitru, eliberată de I.M. Lonea. Se declară nulă. (785). - .

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mama- ră Petru, eliberată de E.T. Petroșani. Se declară nulă. (786).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Go- ronea Virgil, eliberată de J.M. Petrila. Se declară nulă. (787)

PIERDUT legitimație d» serviciu pe numele Dra- gomir Florea, eliberată da I.M. Petrila. Se declară nulă. (788).PIERDUT legitimație da serviciu pe numele Pasăre Viorel Dorel, eliberată de I.G.C.L. Petroșani. Se declară nulă. (790) .
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