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CALITATEA CĂRBUNELUI
mui0ica&ca\

Ce se mai poate întreprinde, 
ia fiecare loc de muncă, 

pentru calitatea cărbunelui ?
<9 O oscilație 

puncte (reducerea 
mai, la + 3,2 puncte 
în luna următoare, la 
de la o lună la alta, 
căm intui ?

@ Alte oscilații:

care nedumerește: de 
conținutului de cenușă)

(depășirea aceluiași indicator) 
mina Lupeni ! Ce s-a schimbat 
în activitatea colectivului ? Ză-

la —3,3 
în luna

obținerea cărbunelui pen- 
cum îl cer 

Au 
cu

în Capitală

în 5 luni din 9, mina Uricani 
s-a încadrat în parametrii calitativi ; de la o lună 
la alta mina Bărbăteni înregistrează diferențe de 
5—6 puncte I Tot 
consecvențe ?

In mod firesc, tot 
mulți sînt preparatorii 
socotesc calitatea cărbune
lui livrat drept un rezul
tat al calității muncii pres
tate pentru obținerea lui. 
Un rezultat al calității o- 
mului. La Lupeni, în ca
drul colectivului de prepa
ratori, asocierea făcută în 
acest sens, între cauză și 
efect, are o notă de răs
pundere în plus ; cocsul. 
De aici, un întreg șir de 
preocupări stimulate de 
dorința de a răspunde 

permanent la acest coman
dament economic : ce mai 
outeni face, prin propriile 
noastre resurse, pentru îm
bunătățirea calității pro
ducției ?

zăcămîntul determină aceste

mai
care

cîte 
in-

nu-Pot fi întreprinse 
meroase măsuri — tehnice, 
tehnologice, organizatorice 
— dar cîmpul de acțiune, 
cu caracter nelimitat, îl 
constituie tocmai atitudi
nea omului, comportamen
tul, răspunderea, calitatea 
celui care realizează pro
ducția.

O recentă discuție, pe a- 
ceastă temă, între prepara
tori — inițiată de comite
tul orășenesc de partid Lu- 
peni — a pus în evidență 
noi posibilități de îmbună
tățire a calității cărbunelui. 
A fost de mai multe ori 
amintită disciplina, cu re
feriri concrete la locurile 
cheie ale producției. Dis
ciplina este hotărîtoare

tru cocs așa 
normele de calitate, 
fost făcute propuneri 
privire la întărirea contro
lului pe faze de lucrări, la 
antrenarea inițiativei între
gului colectiv al prepara- 
ției. La discuția care a a- 
vut loc au luat parte cadre 
cu experiență — Iacob Că- 
tineanu, Ilie Kalanyos, 
Gheorghe Enciu, loan Tur- 
cilă, Vasile Maioga, Con
stantin Filip, Oliviu Florea, 
ing, Francisc Appel, șeful 
secției, precum 
tinere, inginerele 
Calistru, Maria 
Dorina Oțetaru, 
Popescu — care 
în mod complex și profund 
răspunderea ce revine pre
paratorilor pentru calitatea 
producției livrate.

în cadrul secției 
parare există, deci, 
nente preocupări 
îmbunătățirea calității căr-

Ion MUSTAȚA

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut sîmbătă dimi
neața, o vizită de lucru în 
principalele piețe agroali- 
mentare din Capitală și o 
serie de magazine comer
ciale, precum și în unele 
unități economice bucu- 
reștene.

Secretarul general al 
partidifiui a fost însoțit 
în această vizită de to
varăși din conducerea 
partid și de stat.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu în piețele Bucu- 
reștiului a avut ca scop 
analiza modului cum se 
înfăptuiesc hotărîrile con
ducerii de partid și de stat 
privind asigurarea unei a- 
provizionări corespunză
toare și raționale a popu
lației cu mărfuri agroali- 
mentare cu produse din 
carne șl pește, cu ouă, lap
te și produse din lapte, pre
cum și cu legume 
și f r u c t e de sezon, 
îmbunătățirea organizării 
activității de comerț, mo
dernizarea procesului de 
servire a cumpărătorilor, 
folosirea cît mai rațională 
a spațiiloi- de depozitare

de

și desfacere a mărfurilor, 
înscriindu-se în perma

nentul dialog pe care tova
rășul Nicolae Ceaușeseu 
îl poartă cu făuritorii de 
bunuri materiale din țara 
noastră, vizita constituie o 
nouă șl pregnantă mărtu
rie a grijii deosebite pe 
care secretarul general al 
partidului o poarta satis
facerii cît mai depline a 
cerințelor de bunuri ma
teriale, creșterii bunăstării 
tuturor celor ce_ muncesc 
din patria noastră.

în acest sens, vizita___  a 
oferit prilejul unor discu
ții cu numeroși oameni ai 
muncii, a cunoașterii di
recte a opiniilor cetățenilor 
referitoare la aprovizionarea 
populației, satisfacția cu 
care a fost primit recentul 
Decret al Consiliului de 
Stat, măsurile luate pentru 
creșterea permanentă a can
tităților de bunuri agro- 
alimentare oferite spre vîn- 
zare. Pretutindeni, bucu- 
restenii au exprimat mul
țumiri pentru grija pe 
care secretarul general al 
partidului o poartă îmbu
nătățirii continue a apro
vizionării populației și 
și-au manifestat deplinul 
acord și înalta apreciere 
față de măsurile luate

prin Decretul privind pre
venirea și combaterea u- 
nor 
buna aprovizionare 
populației, subliniind 
acesta constituie un fac
tor important în asigura
rea unei aprovizionări ra
ționale, în aplicarea fermă 
a principiilor eticii și eti- 
chității socialiste care tre
buie să guverneze compor
tarea tuturor cetățenilor 
în societate.

Pe parcursul întregii vi
zite, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a fost întîmpinat 
cu bucurie și dragoste de mii 
de bucureșteni aflați în 
orele dimineții după cum
părături. In toate locurile 
în care s-a aflat, mulți
mea a ovaționat pentru 
partid și secretarul său 
general, exprimîndu-și, în 
mod direct, sentimentele 
de adîncă mulțumire pe 
care le nutresc față de to
varășul Nicolae Ceaușeseu 
pentru grija pe care o 
poartă tuturor celor ce 
muncesc, pentru condițiile 
minunate de muncă și via
ță create cetățenilor,' pen
tru largile posibilități de 
dezvoltare și afirmare a 
omului în societate. Nume-

fapte care afectează
a 

că

^Continuare în pag. a 4-a)

și cadre 
Eugenia 
Șerban, 

Marinela 
au tratat

Hezu'tatele întrecerii socialiste
CONSTRUCȚII DE MA

ȘINI
Locul I : I.R.I.U.M. Pe

troșani — 1538,9 puncte.
CONSILII POPULARE
Locul I : I.G.C.L. Pe

troșani — 1332,6 puncte.
Vom reveni cu publica

rea rezultatelor întrece
rii socialiste la nivelul 
sectoarelor, secțiilor și a- 
telierelor, precum și cla
sificarea personală pe lo
curi fruntașe.

I

:

MĂSURĂ EFORTULUI i 
MINERESC

V,

I
1

î

cîte ori stră- 
cîte un ori- 
la mina Paro- 

șeni, și sint multe ori
zonturi (425, 360, 575, 535) 
îți îndrepți gindul spre 
cei care le-au durat, spre 
minerii, care au „bătut“ 
prima galerie de coastă, 
primul puț, primul ori
zont. Cu toate că timpul 
a trecut, uitarea nu s-a 
așternut peste numele a- 
celora 
astăzi in 
vului de 
investiții. 
Paroșeni 
oamenii 
mulți eroi ai epopeei mi
nerești din anul de debut 
— 1965. Examenul com
petiției și competenței 
minerești început cu pes
te 16 ani în urmă s-a fi
nalizat, prin efortul cre
ator al colectivului, în 
multe lucrări de investi
ții, în multe, foarte mul
te utilaje și instalații 
montate în termenul pla
nificat.

ră este vorba de un 
colectiv de elită 

in
se 
de 
la

care mai sint și 
fruntea colecti- 
la sectorul IV 
Am întilnit la 
mulți dintre 

începutului,

minerii sectorului IV au ț 
realizat peste prevederi ț 
1 892 ml lucrări de inves- J 
tiții, depășind, in aceeași ) 
perioadă, productivitatea ț 
muncii cu 112 000 lei pe! 
fiecare om. In acest prim » 
an al cincinalului călită- 
ții și eficienței, harnicii 1 
mineri de aici au depășit J 
la zi sarcinile de plan cu ) 
143 ml lucrări de deschi- l 
deri. Am avelat și de a- I 

„graiul" )
....____ , ,___ _______ _ - i

dau destul de fidel efor- i l-t.) ,.7 ’tul propriu al minerilor, 
dăruirea și pasiunea in 
muncă, pentru a dovedi 
faptul că aici nu se lu
crează in salturi, ci că 
este vorba de o tradiție 
a succeselor, pentru a do
vedi in ultimă instanță 
capacitatea de mobilizare, 
responsabilitatea cu care 
a acționat colectivul pen
tru a învinge greutățile. 
Și, de ce să n-o spunem, 
in minerit există multe 
greutăți obiective /deter
minate de tectonica stra- 
telor) dar și subiective. 
Stăpiniți continuu de do
rința de autodepășire, 
minerii s-au întrecut 
ei înșiși, au ciștigat 
merit un loc fruntaș 
întrecerea socialistă 
se desfășoară in cadrul 
întreprinderii și în Valea 
Jiului.

Constantin GRAURE

:

• Cant irmare in pag

t

de pre- 
perma- 
pentru

deri. Am apelat și de a- 
ceasta dată la 
cifrelor, pentru că ele re-

:

Facem cunoscute citito
rilor rezultatele întrece
rii socialiste pe cele 9 
luni trecute din acest an.

ÎN INDUSTRIA CĂR
BUNELUI

Locul I : I.M. Bărbăteni
— 551,1 puncte

I.ocul II : I.M. Lupeni
— 318.38 puncte

Locul III : I.P.C.V.J. 
Petroșani — 281,1 puncte.

oc- 
secto- 

a 
de

Nivele înalte ale 
productivității 

muncii
Imegistrînd de la înce

putul acestei luni continue 
„urcușuri" în extracția de 
cărbune, în ziua de 9 
tombrie, colectivul
rului III al I.M. Dîlja 
realizat planul zilnic 
extracție in proporție de 
106 la sută. Printr-o con
centrare a forței de mun
că disponibile în fronturi
le direct productive s-a 
obținut de la începutul lu
nii o însemnată depășire 
la indicatorul productivi
tatea muncii pe sector . — 
de 375 kg pe post. In 
fruntea întrecerii vredni
celor brigăzi din abataje
le sectorului se află orta
cii șefului de brigadă 
Gheorghe Opreanu, care 
au extras peste prevederi, 
de la începutul lunii 300 
tone de cărbune, raportînd 
depășirea cu peste 2 tone 
pe post a nivelului plani
ficat al productivității 
muncii.

Mineri din brigada 
condusă de Ioan Bud, 
de la mina Vulcan, iau 
cunoștință de prevede
rile prezentului De
cret ai Consiliului de 
Stat.

\
i
I

I

Un „NLi“ hofărît tendințelor de agonisire
nejustificată a alimentelor

ră este vorba _
colectiv de 
format și călit 

subteran, acolo unde 
plămădesc caractere, 
un colectiv format 

înalta școală a muncii 
educației comuniste, care 
este MINA, ne-o dove
desc succesele în 
producție obținute in 
continuă creștere. De pil
dă în cincinalul trecut Continuare în pag. a 2-a) ț 

l

pe 
pe 
in 
ce

In pag. a 3-a

De la o duminică la alta

Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. privind 
măsuri pentru prevenirea și combaterea unor fapte 
care afectează buna aprovizionare a populației este 
menit să înlăture tendințele egoiste de suprastocare 
și speculă cu produse alimentare, practici care se 
mai intilnesc, și care determină deficiențe și goluri 
in aprovizionarea ritmică cu produse alimentare. Pen
tru a întări cele afirmate trebuie să amintim că în 
Valea Jiului, în trimestrul III al anului 1981 s-a Ues- 
făcut către populație, spre deosebire de aceeași peri
oadă a anului precedent peste 50 tone zahăr, 80 tone 
ulei, 25 tone făină griu. Iar in trimestrul IV al acestui 
an în comparație cu aceeași perioadă a anului 1980 
se vor pune la dispoziția populației peste 1500 tone 
produse alimentare (zahăr, ulei, făină grîu, mălai, 
carne și preparate din carne).

Am întreprins, ieri, un raid-anchetă prin unitățile 
de alimentare din orașele Petroșani și Petrila. Tema 
— Aprovizionarea populației cu produse alimentare, 
respectarea normelor eticii și echității socialiste în 
comerțul din Valea Jiului.

Redăm mai jos păreri și propuneri ale interlocu
torilor noștri — șefi de

PETRU SATMARI, res
ponsabilul unității Nr. 42 
autoservire Petrila: „Mai

unități și oameni ai muncii, 

intîi trebuie să vă spun că 
Decretul Consiliului de 
Stat este binevenit, este în

al
po-

interesul populației, 
nostru, al întregului 
por. De fapt, la noi, în 
Valea Jiului, organele lo
cale au luat din timp u- 
nele măsuri de înlăturare 
a practicilor care îngăduie 
suprastocarea de alimente. 
Avem tot ce este necesar 
pentru a asigura o apro
vizionare fluentă și in can
tități suficiente. Este însă 
necesar, și acest lucru de
pinde de Direcția comer
cială de a face o mai bună 
șl operativă repartiție a 
produselor alimentare pe 
unități. Se întimplă uneori 
să primim mărfuri numai 
în a doua sau a treia deca
dă a lunii, lucru care ne 
încurcă și care poate fi 
înlăturat".

DUMITRU CEPELIUC, 
responsabil unitatea Nr. 1 
Autoservire, Petroșani :

„Problema aprovizionării 
ritmice ar fi rezolvată da
că și I.C.R.A. s-ar strădui 
îndeajuns să distribuie la 
unități, potrivit comenzi
lor, produsele cerute. De 
pildă, la depozite sint pes
te 140 tone de ulei, iar noi 
aici, deși au trecut zece zile 
din lună nu avem aceșt 
produs".
Păreri asemănătoare 

privind aprovizionarea e- 
șalonată cu produse ali
mentare (zahăr, ulei, făină, 
mălai) am întilnit și la res
ponsabilii Constantin An
gliei, unitatea nr. 22 Pe
troșani, Marioara Barcan, 
unitatea nr. 16, Maria 
su, Unitatea nr. 131 
troșani, loan Bușoniu, 
tatea nr. 150 Lonea.

Sa-
Pe-

uni-

(C'cnunuare in gag. a 2-a)
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Acțiunea Cîmpu lui Neag

Radiografie

i

/Urmare din pag l)

in zona 
cu 

mare

de șantier

de Est se 
excavatorul 

capacitate

♦ 
lucrează, 
de
UNEX-1, la descopertă pe 
treapta 796 m.

vest. Aici

pușcat și, 
de lucru 
și ZEMAG.

Revenim la acțiunea 
noastră de presă cu nou
tăți de la cariera Cîmpu 
lui Neag, unde, peste 20 
de zile, se va încheia pe
rioada de detașare a mun
citorilor din întreprinde
rile județului. Care este 
situația la acțiunea de 
descopertare, în condiți
ile în care, ultimele săp- 
tămini, timpul frumos a 
fost de partea oamenilor 
din șantier ?

+ La extinderea cotei 
800 m se acționează cu 
două excavatoare (P-801, 
S-1202). Prin aceasta se fa
cilitează crearea unei plat
forme pentru 
implicit, front 
pentru UNEX-1

Zona de 
lucrează două utilaje mari 
(UNEX-2 și NOBAS), pri
mul la descopertă de căr
bune, al doilea pentru ex
tinderea acesteia spre N-V.

+ In vederea amenajă
rii frontului de lucru și 
extinderea descopertei se 
execută pușcări pe treap
ta 810 m. Operațiunea se 
efectuează cu două foreze 
de mare capacitate.

4» Situația
Din păcate nu toate 
jele funcționează la 
citate, uneori frontul 
lucru așteptînd prea 
pînă cînd echipele de 
treținere și reparații 
facă datoria.

utilajelor., 
utila- 
capa- 

de 
mult 

în- 
să-și

pofi-

m,Pe treapta 787 
pentru descopertă-cărbu- 
ne, lucrează, de asemenea, 
un excavator de capacita
te (ZEMAG). Aceasta este 
ultima treaptă de avansa
re spre amonte. Tot la a- 
ceastă treaptă s-a finali
zat drumul de la incintă 
spre cota 787, pe plan în
clinat, care ușurează ac
cesul autobasculantelor 
la utilaj.

Parcul auto. In 
da repetatelor intervenții, 
parcul auto se menține ia 
aceeași medie a capacității 
zilnice : 20—22 de 
basculante. Așa se

auto-
face 

că, în loc de 300 de curse 
pe zi, care ar asigura în
deplinirea sarcinilor pla
nificate, se transportă doar 
100—150.

Acestea sînt, 
noutățile de pe 
de la Cîmpu 
Vom reveni.

pe scurt, 
șantierul 

lui Neag.
*

Mircea BUJGRESCU

nul 1981 este pentru 
minerii sectorului 
IV nu numai pri

mul an al cincinalului, ci 
și anul în care ei sînt ho- 
tărîți — și rezultatele o 
confirmă — să-și amplifice 
seria succeselor peste cota 
atinsă în anii precedenți. 
In cele nouă luni care au 
trecut toate brigăzile și-au 
îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. Astfel sînt 
cele conduse de Vasile Cer- 
ceja — plus 540 mc depă
șind în medie productivita
tea muncii cu 14 la 
— Alexandru Laszlo, 
Tamaș, Ion Daniel și 
colae Huluță, formații 
au depășit sarcinile de plan

SEBBSDGHBBia 9 I ■ 8ii9 E I I9If ■II

sută
Ion
Ni

cer e

Un „NU“
(Urmare din pag. I)

S-au închis „porțile" 
hrăpăreților

Iată și părerea cîtorva 
cumpărători întilniți în 
magazinul Alimentara nr. 
1 din Aeroport. Rodica 
Dragotă, administrator la 
căminul de copii nr. 2 din 
Aeroport : „Considerăm
că măsurile prevăzute în 
Decretul Consiliului de 
Stat au venit în sprijinul 
nostru, al gospodinelor, și 
totodată a închis portițele 
unor cetățeni care-și adu
nau acasă stocuri peste 
necesitățile de consum cu
rent al familie i“. 
Magdalena Petrolan, cas
nică i „Datorită recente
lor măsuri primite cu sa
tisfacție de întreaga popu
lație, s-a tăiat calea celor 
care se înfruptau peste 
măsură din avuția comu
nă și se dă prilejul fiecă
rui om al muncii să obți
nă ușor, în limita necesa
rului, alimentele de care 
are nevoie pentru familie, 
îmbrățișăm din toată ini
ma măsurile luate de 
partidul și statul nostru, 
venite în sprijinul nostru".

Sînziana Popescu, revi
zor contabil la C.M.V.J. : 
„Nu putem avea decît cu
vinte de mulțumire față 
de conducerea de partid și 
de stat care, prin Decre
tul dat, a venit în spriji
nul nostru, al tuturor ce
tățenilor. Menționez că la 
noi în Valea Jiului prin

vo informam

cu 4—500 mc, iar produc
tivitatea muncii cu 11—12 
la sută. Cum au fost posi
bile asemenea succese ?

mmeresc
Greutăți au avut destule, 
de pildă Vasile Cerceja 
„bate" un suitor între ori
zonturile 360—425, a cărui 
lungime este de circa 300 
m. Aici se confruntă cu o 
serie de greutăți (infiltra
ții de apă, metan și une
ori lipsă de materiale), dar 
buna organizare a muncii, 
dăruirea și responsabilita-

BSKIlBSBEIBIBOBIIIIIStiBflMIIBEî

tea muncitorească cu care 
acționează toți membrii 
brigăzii au condus nu nu
mai la învingerea lor, ci 
și la substanțiale depășiri 
de plan. Firesc, acesta este 
doar un exemplu, 

demn de subliniat 
conștiinciozitatea 
perea cu care 
toți membrii 
între care 
Constantin Pleșoiann, 
drian Mircea, Ion Zlăgnea- 
nu, ~ 
ghe
cu, Virgil Beșt ea, 
Pop și mulți alți 
de-ai lor.

u putem 
nerariul 
sectorul

însă 
este 

și price- 
acționează 

colectivului, 
amintim pe 

A-

Deneș Meșter, Gheor- 
Amariei, Martin Ale- 

Iosif 
ortaci

N

hotărît tendințelor de agonisire
măsurile luate de Consi
liul popular s-a asigurat 
o aprovizionare corespun
zătoare cu produse de 
strictă necesitate. 
Trebuie să folosim timpul 
rațional pentru a partici
pa în mod eficient la 
deplinirea sarcinilor 
serviciu, 
rea și creșterea 

„noștri. Se dă in 
timp o binemeritată 
tură hrăpăreților, 
care au încercat pînă 
cum să ia mai 
le este necesar 
ce aparține în 
sură tuturor'.

în
de 

dar și la educa- 
copiilor 

același 
lovi- 
eelor 

a- 
mult decît 
din ceea 

egală mă-

Rațional, necesar, 
binevenit

4,La magazinul nr. 
l-am întîlnit pe tovarășul 
Dragoș Cristiniuc, împu
ternicitul Ministerului co
merțului interior pentru 
Valea Jiului. Tată ce ne-a 
spus : „Este o măsură nece
sară, binevenită. De fapt, 
în comerțul Văii Jiului 
desfacerea zahărului, ule
iului și a făinii albe a 
fost soluționată fericit prin 
bonurile de comandă, o mă
sură care a venit în întîm- 
pinarea cererilor justificate 
ale cumpărătorilor. Decretul 
Consiliului de Stat stipulea
ză, cu putere de lege, o mai 
veche doleanță a noastră 
— să nu mai plece produse 
alimentare din Valea 
lui. Am susține, ideea 
facerii făinii de mălai 
cu ajutorul bonurilor 
comandă". Chiar acest

Jiu- 
des- 

tot 
de 

as

I

i
I
I
I

II

PION1EREASCA. în de
corul toamnei, astăzi are 
loc la cabana Rusu tradi
ționala acțiune pionierească 
„De treci codrii de aramă". 
Cu acest prilej se deschi
de și anul sportiv școlar.

ACȚIUNE PATRIOTI
CA. Tinerii din organiza
țiile sectoarelor IV și VIII 

- ale minei Aninoasa au i- 
] nițiat în cadrul sectorului 

IV o acțiune de colectare 
I a fierului vechi, desconges-

tionarea galeriilor, scoțind 
utilajele defecte la atelie
rul mecanic, 
tinerii celor
au plecat 

Geoagiu-Băi, . 
trece o zi plăcută.

CENACLU. Astăzi, la ora 
10 dimineața, în sala clu
bului sindicatelor din ora
șul Vulcan are loc întîl- 
nirea membrilor cenaclu
lui „Lira". Vor prezenta, 
creații literare realizate de 
tineri și tinere din între
prinderile miniere din lo
calitate. După lectura crea
țiilor vor urma dezbateri.

TELESCHI. în jurul ca
banei „Straja", prin con-

Tot împreună, 
două sectoare 

la stațiunea 
pentru a pe-

pect l-am întîlnit, în tim
pul raidului, la Alimenta
ra nr. 6, de pe strada An
ton Pann, unde vînzătoarea 
Elisabeta Jurca, avea mari 
probleme cu vînzarea mă
laiului, întrucit cetățenii, 
unii lipsiți de un elemen
tar bun simț, au produs 
certuri inutile.

Despre necesitatea 
surilor stabilite prin 
creț, ne-au vorbit

mă-
De- 

mulți 
cumpărători. îi amintim pe 
conducătorul auto Titu 
I’ociovălișteanu de la 
A.U.T.L.P. și ing. Octavian 
Cristoi,- care au împărtășit 
opinia clară că, în felul 
acesta, se va evita zicala 
„unii prea mult, alții de
loc". Aceleași păreri, pre
cum și propunerea unanimă 
ca făina de mălai să, se 
desfacă prin bonuri de co
mandă, le-am notat după 
discuțiile purtate cu lu
crătorii comerciali Maria 
Burlec și Eva Rakotzi (uni
tatea nr. 8), Maria Mara 
(4) Aurelia Gheviza (18) și 
alții.
Deplina adeziune la 

măsurile luate
La magazinul alimentar 

cu autoservire nr. 131, din 
cartierul „<~ 
întîlnit pe
Adalbert 
domiciliat în Aleea Flori
lor bloc 3 sc. I ap. 2 : „Aș 
vrea să-mi exprim adeziu
nea deplină la măsurile 
luate. Cazurile scandaloa
se citite în presă sau vă
zute la televizor ne indig
nează și tocmai de aceea 
hotărîrile statului nostru,

de ari deposeda pe acești 
falși „gospodari" de roa- 
deje „agoniselii" lor, sînt 
binevenite. Chiar dacă la 
noi, aici în Vale, problema 
s-a rezolvat just, la zahăr, 
ulei, făină albă, consider că 
aceeași măsură s-ar putea 
aplica și în cazul făinii de 
mălai".

La fel, la unitatea nr. 15 
Alimentara din același car
tier „Carpați", casnica 
Inna Enache, ne spunea : 
„Sînt întrutotul de acord 
cu procedura luată față 
de mentalitățile retrogra
de. Vă rog să înțelegeți in
dignarea noastră. Nu rare
ori se întîmpla că unii ca
re-și făcuseră stocuri mari 
de ulei, veneau și bateau 
la ușa noastră : „Vreți
cumva ulei ? Știți, eu am 
mai mult și nu-mi trebu- 

,Știți cu cît îl dădea 7 
lei".
din 
din 

în 
ati- 
De- 

de 
față

inchcia iti- 
noslrtt prin 
IV al mi

nei Paroșeni, fără a amin
ti pe cei care au montat 
și montează utilajele și 
instalațiile (mașini de ex
tracție, stații de pompe și 
trafo, coloane de aer), pe 
cei care veghează zi de zi 
la buna funcționare a lor. 
Petru Vegan, Nicolae Iu- 
șan, Ion Muntean, Aurel 
Mihăiasa, Adalbert Sereș, 
sînt doar cîțiva dintre lă
cătușii, mecanicii și elec
tricienii care sînt la „post" 
ori de cite ori este nevoie. 
Desigur, nu putem să nu 
amintim, la succesul co
lectiv și contribuția mai
ștrilor Mihai Cirșma- 
ru, Octavian Diaconescu, 
Gheorghe Nițaru, Ștefan 
Pavlovski, a inginerului 
Octavian Nicolae, care au 
îndrumat și sprijinit con
cret, pe schimburi, forma
țiile de lucru, au vegheat 
la bunul mers al activită
ții productive.

.Carpați" l-am 
pensionarul 

Radermackher,

tribuția iubitorilor sportu
rilor hibernale de la I. M. 
Lupeni, se află în stadii 
finale de montaj o insta
lație de -teleschi, în lun
gime de 500 m. în aceste 
zile se efectuează mon
tarea cablului de tracțiune 
al instalației.

PENTRU ACORDAREA 
PRIMULUI AJUTOR au 
fost inițiați 3 500 de oa
meni
I. M. 
de la 
za",
E.G.C.L. și alte unități din 
raza orașului. Muncitorii,

ai muncii de la 
Lupeni și Bărbăteni, 
preparație, „Vîsco- 
C. F. R., P.T.T.R.,

ie..." „i. .
Cu 20 (douăzeci !) de 

La unitatea nr. 16 
piața agroalimentară , 
Petroșani am întîlnit 
rîndui cumpărătorilor 
tudine de aprobare a 
crețului Consiliului * 
Stat și de indignare 
de tendințele antisociale : 
„Este injust ca, sub masca 
falsei necesități, unii inși 
să lovească în interesele 
noastre, să adune cît mai 
mult fără a se gîndi la al
ții. Cantitățile stabilite în 
Valea Jiului de organele 
locale sînt mai mult decît 
suficiente, iar timpul nos
tru liber nu se mai pierde 
în zadar în magazin". 
(Nicolae Borșoi, miner I.M. 
Vulcan).

Alexandru TATAR

tehnicienii și maiștrii au 
fost instruiți cu noțiuni 
de igienă și acordarea pri
mului ajutor în caz de ac
cidente la locurile de mun
că. Prin contribuția adusă 
la această amplă acțiune se 
evidențiază 
Bran, Iosif 
rel Duma.

medicii Cornel 
Alman și Vio-

realizată deRubrică
T. ARVINTE

vo informam
I

Calitatea
(Urmare din pag. I)

bunelui destinat cocsifică
rii.

Dincolo de aceste preo
cupări, discuția la care ne 
referim a scos din nou în 
evidență, vrînd-nevrînd, 
partea de răspundere a 
minerilor in problema ca
lității cărbunelui. Este e- 
vident că în colectivele mi
niere există cele mai mari 
resurse pentru obținerea 
unor indicatori calitativi 
superiori. Nu reluăm une
le constatări de genul i 
piese de schimb și angre
naje găsite in vagonetele 
cu cărbune. Ele sînt în 
general cunoscute. Repeta
rea lor ne îndreptățește 
să afirmăm că acțiunile 
educative pe tema calită
ții sînt sporadice (mai 
ales la minele Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani) sau, ori
cum, ele nu sînt eficiente. 
Se pare că nu toți mem
brii brigăzilor din abataje 
cunoso efectul unor „scă
pări" (fierul amestecat cu 
cărbunele) asupra utilaje
lor din preparație. Se pare, 
de asemenea, că la între
prinderile miniere nu au 
fost epuizate nici modali
tățile de cointeresare în 

problema calității. Ne re
ferim atît la stimulente 
cît și la penalizări i aces
tea mai pot fi încă dife
rențiate pe brigăzi, pentru 
a contribui cu mai multă 
eficiență la atragerea răs
punderii și antrenarea ini-

Clipe 
emoționante

In cursul acestei săptă- 
mini la Muzeul mineritu
lui din Petroșani au avut 
loc o serie de festivități 
în timpul cărora, pionie
rii au primit în rîndui os- 
ganizației lor, colegi din' 
clasele mai mici, evidea- 
țiați la învățătură și pun- 
tare atît la școală cît și în: 
afara acesteia. în timpul 
desfășurării unei astfel 
de activități, pionierii din 
clasa a IlI-a (învățătoare 
Eugenia Pricop) de la 
Școala generală nr. 6 din 
Petrila, intr-un cadru fes
tiv, au primit in rîndui 
lor, colegii din clasa a 
Il-a A (învățătoare Sa
bina Smău). După rosti
rea legămîntului, cu gla
surile tremurînde de emo
ție, cu mina pe drapelul 
patriei, celor 10 elevi le-au 
fost înmînate cravatele 
roșii cu tricolor de către 
tovarășul Mircea Baron, 
președintele Consiliului 
municipal al organizației 
pionierilor, și tovarășa 
Carmen Pătrașcu, coman- 
danta unității de pioniesl 
a Școlii generale nr. 6 Pe* 
trila. La acest moment e- 
moționant au ținut să Ha 
prezenți și părinți ai ee» 
lor care au devenit pio
nieri.

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

NOTA

0 nouă cantină
La întreprinderea de 

utilaj minier Petroșani B 
fost dată în funcțiune g 
cantină. Dotată cu 40 de' 
mese, veselă, tacâmuri, noua 
cantină oferă posibilitatea 
constructorilor de utilaj 
minier de a servi diminea»< 
ța și la prînz mîncare căb« 
dă .Diversitatea meniurilor 
calitatea mîncării au 

cut ca din primele zil^ 
zeci de oameni ai muncS 
să aprecieze ca binevenită 
această realizare, rod 
preocupărilor comitetului 
de partid și conducerii u- 
zinei de a acționa pentru 
îmbunătățirea condițiikiM 
sociale din întreprinderi 

Considerăm — avînd ÎB
vedere numărul mare <8!
personal muncitor, în mate 
joritate tineri, din care, 
parte, ziua muncesc în Bh 
zină, iar seara merg țț 
școală, ca lăudabilă o ase* 
menea inițiativă.

i ■■■■■>>■taa

producției
țiativei în vederea obține
rii unui cărbune curat. Ns 
credem că s-a făcut totw 
pe această temă. Oricum 
faptele o dovedesc d-ÎB 
plin și ar fi foarte nece
sar ca fiecare formație din 
abataje precum și cele <T< 
cadrul fluxului de trăita 
sport, să se întrebe, zi d<5 
zi, așa cum se întreabă 
preparatorii : ce mai pu
tem face, prin propriile 
noastre resurse, pentru îm
bunătățirea calității cărbu
nelui ?

Răspunsul este cunoscut» 
afirmarea unor parametrii 
calitativi superiori ai mun
cii. Afirmarea calității con
științei omului. întărirea 
disciplinei, promovarea e- 
xigenței, tragerea la răs
pundere a celor vinovății 
Deoarece nu mai pot £î 
admise situațiile create în 
preparație datorită abate
rilor, care se repetă cu 
atîta regularitate îneîț în
dreptățește aprecierea eă 
unele întreprinderi își sa- 
portează sarcinile nunțai 
la indicatorii cantitativ, 
ignorînd calitatea. Gohimh 
damentul economio al îh 
cestor întreprinderi este 
cît mai mult cărbune, $>,. 
nicidecum, cît mai mu® 
steril!

încă o dată preparatorii 
adresează minerilor îndem
nul de a reflecta la o în
trebare i ce se mai poate 
face, la fiecare loc de 

muncă, pentru calitatea 
cărbMnelui ? . . -
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O posibilă bază turistică

O zonă carstică de o în
tindere relativ restrînsă se 
găsește în nord-estul ora
șului Petrila, cu posibili
tate de acces din șoseaua 
națională pe porțiunea de 
confluență a pîrîurilor Ro
șia și Bănița, la cca. 2 
km din centrul orașului 
Petroșani.

Zona reunește un peisaj 
sublim, puțin sălbatic, ca
re odată parcurs ne adu
ce aminte de renumitele 
peisaje ale filmelor cu 
haiduci. Intîlnim denumiri 
ciudate de locuri 
teri: 
Leșului, 
Peștera 
Hoților, 
Florian, 
nul Paștelui, 
vizitată de 1 
speolog Emil

O creastă 
pornește din 
lor Roșia,

110 m înălțime. Un „po
ligon" ideal de instruire al 
alpiniștilor, dar ce păcat 
că nu mai avem., alpinist;. 
Scurgerile de apă, de-a 
lungul timpului, au împo
dobit stînca 2U încrustați! 
bizare creînd un colorit de 
negru-Cenușiu pe albul 
calcarului.

Turism, drumeții, 
excursii

sau peș- 
Piatra 

Urșilor, 
Peștera

între leșuri, 
Peștera 

Vacilor, 
Peștera bătrînului 
Peștera — ave- 

, care a fost 
marele bio- 

G. Racoviță.
calcaroasă, 

dreptul chei- 
întinzîndu-se 

spre est pînă în dreptul 
cheilor Taia. La poalele 
acestor creste, pline de ve
getație, se găsesc, 
gospodării ale 
lor crescători 
construite din 
care au rămas 
lo din timpuri 
mințind de strămoșii noș
tri daci.

Pătrunzînd în cheile 
Roșia, scăldate de apa cu 
același nume, 
serpentinele 
restier, în 
se deschide 
rific. Unul 
cheilor se ridică perpendi
cular, amețitor, atingînd

Steagul roșu
■A "'iMm'i&M&H I Wf - W41, ,ri n

La ieșirea din chei, 
lea se lărgește puțin, 
la cîteva sute de metri, la 
confluența a două pirîiașe, 
întîlnim o cabană forestie
ră, frumos aranjată și 
gospodărită, care peste ani 
poate deveni o atractivă 
cabană turistică. Pentru 
doritorii de ascensiuni, le 
recomandăm o plimbare 
pe Vf. Roșia sau creasta 
I.eșiei de unde, categoric, 
nu vor pleca cîteva ceasuri 
bune, furați de priveliște. 
O panoramă a localităților 
Lonea. Petrila și Petroșani 
se deschide în primele cea
suri ale dimineții și 
pentru ca întregul tablou 
să fie complet, în fundal, 
spre răsărit, se profilează 
măreț masivul Paring, în- 
figîndu-și, parcă ostenta
tiv, piscurile semețe 
bolta senină.

responsa- 
i'ost foarte 
vinul a

California 
dezvelit recent un 
nument semnificativ ? 
A fost ridicat în amin
tirea lui Abraham Lin
coln, a fraților John 
și Robert Kennedy- și a 
iui Martin Luther King. 
Monumentul a fost fă
cut dintr-un metal ob
ținut prin topirea a zeci' 
de arme de foc. Aceas
ta ca un omagiu adus 
celor patru oameni ce
lebri

...primul conducător 
de oști care a legiferat 
raderea bărbii în țara 
sa a fost Alexandru Ma
cedon? Aceasta din cau
za că într-o luptă cu 
perșii, unul din deta
șamentele sale a suferit 
pierderi considerabile. 
Ostașii dușmani îi a- 
pucau pe greci de bar
bă și îi doborau foarte 
ușor. .

Nu știu, 
tîlnit încă pe 
găsit-o.

CULINARA
— Eu voiam 

pot de pere, dar

cel

să

LA CRAMA
—Tovarășe 

bil, pastrama a 
tare, in schimb
fost slab. Ce părere aveți?

— Posibil să le fi in
versat ospătarul...

ROMANTISM
—c Vezi ce romantic e 

totul, draga mea; uite, noi 
ne plimbăm prin ploaie 
și de pe afișul acela colo
rat Alain Delon și Brigitte 
Bardot ne privește

— Știi ce, n-ar fi 
bine să intrăm la 
sînt cîteva secvențe în ca
re o să-i plouă pe ei și îi 
privim noi galeș.

DE SEZON
— Tocmai mi-am cum

părat altă umbrelă.
— Dar cealaltă nu mai 

e bună ?

galeș», 
mai 

film,

fac com- 
la piață

l’acețî 
toam-

erau nuimai mere.
— De ce nu ai luat me

re ?
— La ce bun ? Tot nu

puteam să fa ? din ele
compot de pere ..

NELA MU RIRE
— Copii, astăzi 

o compunere despre 
nă.

— Tovarășa învățătoa
re, scriem despre toamna 
de după cincisprezece sep
tembrie sau despre cea 
dinanite ?

Mircea ANDRAȘStefan VEN ȚEL

CITITORI!
FOTOGRAFIAZĂ

Totul

„La răscruce de vinturi“.

dru-
ma-

brazilieni 
suveniruri

DRUMUL LUI
TIMUR LENK re, ei au dat și 

le unei clădiri, 
dovedit a fi un 
lui Timur Lenk.

s-a
al

Munții Pamir. In apropie- 
de urme- 
care 

palat

De pretutindeni
DISPAR FLUTURII 

TROPICALI

La baza stîncii, șoseaua 
șerpuiește lin și in dru
mul nostru vedem cîteva 
guri de peșteri. Aici se 
poate face un scurt popas 
pentru a ne delecta ochiul 
cu măreția naturii,
este frumos, dar umbrit 
de aspectul dezolant al 
gusturilor celor ce au ți
nut să lase „amintiri", as
pect ce nu-1 putem trece 
cu vederea. In aceste chei, 
mai mult ca oriunde, se 
găsesc pe pereți toate nu
mele posibile și anii cînd 
au trecut pe acolo, inclu
siv localitatea din care 
sînt veniți, acești pseudo- 
turiști. Amintire „plăcu
tă", dar pentru un număr 
restrîns de oameni nu și 
pentru noi, care venim în 
urma lor. Cred că este 
la îndemîna tuturor iubi
torilor de natură să-și cu
leagă o amintire cu ajuto
rul aparatului de fotogra
fiat și, totodată, să com
batem asemena gesturi de 
poluare a mediului.

ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI

ici-colo, 
localniei- 

de vite, 
lemn și 
parcă aco- 

străvechi a-

parcurgînd 
drumului fo- 
l'ața noastră 

un peisaj mi- 
din pereții

CRONICĂ
NERIMATĂ (41)

Cenușa sfidează
* 
crede 

macheta
Șoarecele 

sica este 
tigru

★
ori coboraDe cite

avion redevenea ateu.
★

Atenție la aluzii, 
deveni iluzii.

☆
Există deserturi cu 

re de nisip.
☆

M-a pufnit rîsul 
am văzut fața gravă 
bufonului.

ft

Mlaștina te obligă 1» 
studiu profund.

ft

Nu-i cereți soarelui 
vă explice misterul nopții.

Valerin BUTULESCU

Un grup de turiști a 
coperit întîmplător 
mul lui Timur Lenk, 
rele han al mongolilor, ca
re ducea din Samarkand 
spre reședința sa .princi
pală — Sharisbaz. După 
cum atestă sursele istori
ce, dreptul de a folosi dru
mul îl aveau numai mili
tarii și caravanele guver
namentale.

Este interesant faptul 
că interdicția a rămas în 
vigoare și după moartea 
marelui Timur Lenk, dar 
ea a fost menținută nu

de forța autorităților, ci de 
legendele cum că drumul 
ar fi folosit 'de... stafiile 
paznicilor lui Timur. De 
aceea, timp de cinci se
cole, călătorii au preferat

potecile de munte, 
iar în zilele noastre ei pre
feră șoselele asfaltate și 
căile ferate.

Descoperind 
drumului, turiștii 
urmat și au ajuns 
cătoarea Ghissar,

urmele
le-au 

la tre- 
din

Meșteșugarii 
confecționează 
dintr-o materie primă pu
țin obișnuită — aripioa
rele fluturilor tropicali 
Pentru a satisface cereri-

le tot mai mari ale 
teșugarilor, s-a ivit și un 
nou tip de negustori: cei 
care comercializează flu
turii prinși cu dispozitive 
speciale. în Brazilia se 
prind anual peste 100 mi
lioane fluturi, ceea ce i-a 
determinat pe entomologi 
să tragă semnalul de alar
mă — fluturii 
sînt pîndiți de 
dispariției. In

tropicali 
pericolul 

consecință, 
autoritățile braziliene au 
luat măsuri pentru a pu
ne capăt acestei masive 
vînători de lepidoptere.

Șt Ici ți Cil...

u- 
en- 

Vin- 
trei 

pen- 
„parcurs" 10 

p.,și mărunți

...după aprecierea 
nui om de știință 
glez, Leonarao da 
ci a dat de vreo 
milioane de ori cu 
sula și a 
km... in . .
înainte și înapoi în fa
ța pînzei ctin care ne 
privește chipul și zîm- 
betul enigmatic al Gio- 
condei ? »

...cei mai „scumpi" 
doi oameni ai Europei,,, 
după calculele unui stai' 
tistician, au fost Napo
leon și Bismark ? C<Ă 
dinții a mistuit 500 00U 
de oameni și 10 bilioa
ne de florini, iar 
doilea, 200 000 de 
meni și 2 bilioane 
florini.

...pe piatra funerară 
a celebrului om de ști
ință Isaak Newton este 
gravat următorul epitaf: 
„Această placă de mar
mură arată că Newton 
este muritor, în timp ce 
Timpul, Natura și Ce
rul sînt martorii nemu
ririi lui" ?

...cea dinții înghețată 
din lume a fost prepa
rată, probail 
prima dată, 
împăratului 
ro (37—68) ? 
își trimitea sclavii 
aducă gheață, 
tiu prepararea 
„creme de fructe".

al 
oa- 
de

pentru 
pe vremea 
roman Ne-

Acesta 
să-i 

pen- 
unei

1

I 
)

I

î
< i l-

'Modulul lunar al A.U.T.L.P.- 
ului plecase cu un sfert de 

oră întîrziere. Lansarea ar
sese loc la cap... Uricani în- 
tr-o asistență supraaglomerată, 
o bună parte rămasă pe jos, 
învăluiți în jetul de... fum cu 
miros pronunțat de motorina, 
din cauza spațiului limitat 
din vehicul. La bord totul se 
desfășura normal. Doar o sin
gură deviere, o frînă brusca, 
pentru a se urca taxatoarea 
uitată în piață la niște cum
părături. Instalarea ei la coa
da modulului, într-un loc 

special amenajat, a însemnat 
eliberarea tichetelor de călă
torie, brusc și neîntîrziat, cu 
toții deodată, într-o învălmă
șeală de nedescris. Acest mo
ment a coincis cu o mică a- 
batere de la traiectoi ie, de 
cîțiva metri, timp în care șo
ferul s-a aprovizionat cu ți
gări pentru că uitase... pilu
lele pe pămînt. Cum să vo
ciferezi ? Doar sîntem cu to
ții oameni. Chiar dacă nu 
fumăm, cel puțin, în majo
ritate, avem ocazia să inha
lăm fumul țigărilor colegilor 
care, amabili, au grijă să 
mirosim a... bărbați.

Priveam prin hublou puz
deria de constelații, locuri în 
care oamenii, așteaptă zadar-

CALATORI? SIDERALĂ
nic să urce pentru că modu
lul nici măcar nu oprea. în 
cel ’ mai bun caz încetinea la 
50—60 metri de stație, unde 
coborau cei ce trebuiau să 
coboare, mai bine zis săreau 
făcîndu-și parașută din cine 
știe ce, numai să ajungă cu 
bine pe pămînt. Unul din ei 
era gata să-și frîngă gîtul 
căci aterizase exact pe spina
rea unui... animal aflat în tre
cere lentă spre... periheliu. 
Dar ce importanță prezintă 
un om în acest cosmos infi
nit în care e atîta imponde
rabilitate, mai cu seamă în 
ceea ce privește organizarea ?! 
în această stare de plutire 
permanentă am intrat în 
stația Capricorn și controloa- 
rea de bilete era cam îndîr- 
jită pentru că . un pămîn- 
tean îi aplicase o talpă 52 pe 
bombeul dînsei. de 37, făcîn- 
du-1 lopățică de recoltat praf 
selenar. Dar totul a trecut cu 
bine, pînă aproape de mijlo
cul autobuzului cînd cineva 
a deschis trapele lăsînd loc 
aerului să se infiltreze, aer 
care a zburătăcit diagrama 
controloarei. Să vezi ceartă de 
nu se vedea om cu om, pen
tru cîțiva centimetri cubi de 
aer dătător de viață în acest 
infern cosmic ! Cu toții fier-

beam, inclusiv pilotul autove
hiculului care n-a mai rezis
tat și erijîndu-se în judecător 
a coborît cu manivela în mi
nă, hotărît să facă dreptate. 
Și a făcut, pentru că trapele 
modulului au fost închise i- 
mediat, cînd o gîscă ce se 
afla în drumul spre piață, 
tocmai scosese capul dintr-o 
traistă și a dat semnalul de 
liniștire : „ga, ga“...

Ascensiunea printre aștrii a 
continuat într-un ritm ameți
tor. Sub imperiul nervilor, 
pilotul apăsînd, fără cruțare 
pe pedala accelerației. „V-arăt 
eu vouă plimbare |“ șuiera 
printre dinți, răscolind praful 
de pe marginea drumului, 
astfel că în urma noastră ră- 
mînea un adevărat nor se
lenar. Cînd ne aflam într-o 
asemenea tensiune, o deregla
re subită a ordinatorului de 
la bord (împopoțonat cu tot 
felul de ilustrate, unele inde
cente) ne-a pus sub semnul 
întrebării continuarea călăto
riei. Am simțit din nou 
tracția gravitațională
mîntului, o forță nevăzută 
izbit de geamul navetei 
colegul de banchetă a plonjat 
spre centrul de comandă al 
vehiculului Am simțit o căl-

a
a- 

pă- 
m-a 

iar

Culese de 
ing. Hie BREMEN

le străbătuse ve-

Val.

și-mi spuneam in 
știți voi ce v-aș-

terminus, stația 
care a avut loc 

am sesizat-o prin-

dură în tot corpul cînd con
ducătorul echipajului a reapă
rut în fața noastră, prezen- 
tîndu-ne situația sub formă 
dramatică ; „Am pană". Am 
coborît cu toții în plin uni
vers, în stația Speranța și ne 
uitam cum vehiculul nostru 
își continua solitar drumul 
spre... garaj. A venit altul, 
cuplarea a durat doar cîteva 
secunde pentru că totul s-a 
desfășurat cu asalt, biletele 
au rămas valabile, iar locu
rile erau deja ocupate din 
stratele atmosferice anterioa
re pe care 
hiculul.

Punctul 
Victoria, în 
aterizarea, 
tr-un miros persistent de mo
torină și multă lume. Pe toți 
ne stăpînea încă senzația de 
amețeală din timpul... zboru
lui. Nici n-am coborît bine 
și alți tereștrii au năvălit în 
modul. Pesemne că-1 aștepta
seră și ei cam de mult. Mă 
uitam la ei 
gînd : „Nu 
teaptă...".

OSCAR 
WILDE : 
ce înseamnă 
sâ fii onest

MHAÎ 
IMUU
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Capitală

11 octombrie

FILME
11 octombrie

(Urmare din pag. I)

joși cetățeni de toate vîrs- 
tele șl profesiile, munci
tori. intelectuali, gospo
dine au oferit cu emoție 
secretarului general al 
partidului flori din bu
chetele proaspăt cumpă
rate, i-au strîns cu emo
ție mina, i-au urat din 
suflet sănătate și viață 
lungă, multă putere de 
muncă în fruntea partidu
lui și statului. Peste tot 
S-a aclamat cu însuflețire 
^Ceausescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul",

în această frumoasă di
mineață de octombrie, pie
țele și magazinele Capita
lei au oferit, ca în toate 
zilele acestei toamne boga
te, imaginea unei mari a- 
bundențe de produse — re
zultat al aplicării ferme în 
Viață a Programului elabo
rat de conducerea partidu
lui și statului cu privire la 
aprovizionarea populației pe 
perioada de tbamnă-iarnă.

în piețele vizitate — Do
robanți, Obor, Traian. 
Unirii, Amzei, Ilie Pintilie, 
Al. Moghioroș — magazi
nele de stat, I.A.S.-urile, 
6.A.P.-urile și producătorii 
particulari ofereau spre 
Vînzare cantități impresio
nante de cartofi, roșii, ar
dei, gogoșari, vinete, alte

legume, zarzavaturi, mere, 
pere, struguri, asigurînd sa
tisfacerea cerințelor curente 
ale cumpărătorilor, precum 
și a necesităților unei a- 
provizionări bune pentru 
periada de iarnă. In spa
țiile cu destinații speciale 
se aflau, de asemenea, can
tități corespunzătoare de 
carne, mezeluri, pește, lac
tate. conserve și alte pro
duse agroalimentare, rezul
tat al măsurilor întreprinse 
la indicația secretarului ge
neral al partidului în di
recția asigurării fondului 
de marfă în cantități co- 
repunzătoare și de bună ca
litate.

■Au fost vizitate, de ase
menea, magazinul alimentar 
din piața Unirii și magazi
nul Unirea.

Reținînd pe întreg par
cursul vizitei rezultatele 
bune obținute în domeniul 
aprovizionării populației, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a insistat asupra 
necesității ca furnizorii și 
organele de comerț să se 
preocupe cu mai multă răs
pundere de asigurarea unor 
livrări ritmice și în flux 
constant, a produselor, co
respunzător programului 
stabilit și care are în ve
dere un fond de marfă spo
rit față de perioadele din 
anii anteriori, la nivelul

actual de consum de lo
cuitor, ceea ce va asigura 
o alimentație rațională a 
populației. Practic în a- 
cest trimestru și, în conti
nuare, în lunile de iarnă 
din anul viitor sînt asigu
rate cantități suficiente la 
toate produsele, numai la 
ceapă înregistrîndu-se u- 
nele minusuri, dat fiind 
condițiile climatice care 
au afectat recolta la a- 
ceastă cultură, dar și aici 
luîndu-se măsuri pentru o 
bună gospodărire și distri
buire a fondului de marfă.

De asemenea, apreciin- 
du-se progresele făcute în 
direcția organizării comer
ciale și servirii cumpărăto
rilor, s-a atras atenția că 
mai sînt multe de făcut în 
această direcție, începînd 
cu extinderea sistemelor de 
vînzare moderne, a metode
lor rapide de vînzare pînă 
la modul de comportare și 
ținută a lucrătorilor din 
comerț, corespunzător ce
rințelor și exigențelor oa
menilor muncii.

în cursul acestei dimineți, 
secretarul general al parti
dului a vizitat, de aseme
nea, întreprinderile „Aver
sa" și „Tricodava", unități 
economice de mare impor
tanță ale Capitalei, fiind 
analizat cu acest prilej mo
dul cum se îndeplinesc in
dicatorii de plan și se ac

ționează în direcția diver
sificării și ridicării calită
ții producției, sporirii efi
cienței întregii activități 

printr-o ridicare permanen
tă a productivității muncii, 
prin folosirea cît mai ra
țională a mașinilor și uti
lajelor, prin reducerea cons
tantă a consumurilor spe
cifice de materii prime, 
materiale și energie.

Colectivele vizitate au 
dat asigurări secretarului 
general că vor face totul 
pentru a-și îndeplini sarci
nile pe acest cincinal — 
cincinalul calității și efi
cienței — că își vor inten
sifica eforturile pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai 
însemnată la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în piețe, în uni
tăți comerciale și în între
prinderi, făcută la începu
tul acestui ultim trimestru 
al primului an al cincina
lului, a constituit pentru 
oamenii muncii, pentru ce
tățenii Capitalei, un nou 
prilej de a-și exprima dra
gostea și recunoștința pro
fundă față de secretarul ge
neral al partidului, care 
își consacra întreaga acti
vitate propășirii patriei 
noastre socialiste, bunăs
tării și fericirii poporului.

■
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Secretul case- 
tofonului ; Republica 

Munții în flăcări ; Uni
rea : Iancu Jianu 
ciul ; Colosul din 
dos,

PETRI LA : S.O.S. 
tanic.

LONEA : Stele 
iarnă.

ANINOASA : 
mele tigrului.

VULCAN — 
farul : Dreptate 
toți ; Muncitoresc : 
treilea salt mortal.

LUPENI _ Cultural:
Punga cu libelule ; 
Munții în flăcări.

URICANI : Campio
nul, I—II.

I—II.

zap- 
Ro-

Ti-

de 17,15

Pe ur-

Lucea- 
pentru 

Al

18,10

19,00
19,25

19,50

21,05

12 octombrie

I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Febra aurului; 
Republica : încă odată 
la Veneța ; Unirea : To
tul este dragoste.

PETRI LA : S.O.S. Ti
tanic.

LONEA : Dreptate
pentru toți.

VULCAN — Lucea
fărul : Contrabandiștii 
din Rajgrad ; Muncio- 
resc : Al 3-lea salt mor
tal.

LUPENI — Cultural : 
Secretul casetofonului ; 
Muncitoresc : Munții

în flăcări.
URICANI : Iancu Ji

anu zapciul

22,35

15,30
15,35
16,00

20,00

20,50
21,15

22,00
22,10

Vizita delegației U.r.C. 
in Mexic

CIUDAD DE MEXICO 10 
(Agerpres). In continuarea 
vizitei pe care o întreprin
de în Mexic, în ’ fruntea 
unei delegații a Uniunii 
Tineretului Comunist, to
varășul Nicu Ceaușescu, a 
avut o intrevedere cu tova
rășul Jorge Cruickshank 
Garcia, secretar general al 
Partidului Popular Socia
list din Mexic, senator și 
Cu alți membri ai direcțiu
nii naționale a partidului.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general. al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialis
te România, au fost trans
mise tovarășului Jorge 
Cruickshank Garcia, Direc-

țiunii Naționale a Partidu
lui Popular Socialist, tutu
ror membrilor partidului, 
un salut prietenesc, revo
luționar și urări de succe
se în activitatea partidului.

Secretarul general al 
Partidului Popular Socia
list a mulțumit pentru me
sajul adresat și a rugat să 
se transmită conducătoru
lui României socialiste, con
ducerii Partidului Comunist 
Român, salutul călduros și 
tovărășesc al Direcțiunii 
Naționale, al întregului 
partid și al său personal, 
împreună cu urarea de noi 
succese în construcția so
cietății socialiste în Româ-

TRUPELE Republicii 
Sud-Africane care continuă 
să țină sub ocupație o 
parte din teritoriul ango
lez, au cotropit din nou 
localitățile Shangono și 
Mongua, din provincia Ku- 
nene — subliniază ziarul 
„A Jornal de Angola". A- 
ceste acțiuni constituie o 
parte integranță a planuri
lor regimului de la Preto
ria de creare, în sudul An- 
golei, unei așa-numite „zo
nă tampon" pentru a îm
piedica lupta de eliberare 
pe care o desfășoară 
SWAPO pentru indepen
dența Namibiei — scrie 
ZiaruL

EA PAPAS a avut loc 
plenara C.C. al P.C. Fran
cez, care a stabilit ca al 
XXIV-lea congres ordinar 
al partidului să aibă loc 
la 3—7 februarie 1982, la 
■Paris. Raportul „Partidul 
Comunist Francez, dezvol
tarea activității sale și creș
terea influenței sale în 
lupta pentru noi cuceriri 
sociale și democratice, pen-

tru pace, pentru progres de
mocratic spre socialism" va 
fi prezentat congresului de 
Georges Marchais, secre
tar general al P.C.F.

DUP A cum transmite a- 
genția PAP, populația R.P. 
Polone este de 36 milioane 
de locuitori. Se prevede că 
anul acesta sporul creșterii 
populației se va menține la 
același nivel ca al anului 
trecut, rata fiind de 340 000 
persoane.

Funeraliile președintelui
Republicii Arabe Egipt

CAIRO 10 (Agerpres). La 
Cairo au avut loc sîmbătă 
funeraliile președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Anwar El Sadat.

După cum relatează a- 
genția egipteană de presă, 
MEN, sicriul cu corpul ne
însuflețit a fost transportat 
cu elicopterul de la spita
lul Maadi, unde a survenit 
decesul în urmă cu patru 
zile, spre cartierul Nasr, 
din nordul capitalei egip
tene, unde a avut loc cere
monia funebră.

în acordurile marșului 
funebru de Chopin și, apoi, 
ale Imnului național egip
tean, sicriul — acoperit cu 
drapelul național — a fost 
depus pe un afet de tun 
tras de șase cai. De-a lun
gul traseului, pînă la locul 
de înmormîntare, carul 
mortuar este precedat de 
unități ale forțelor armate 
egiptene și flancat de ofi
țeri reprezentînd cele trei 
arme, care poartă pe perni
țe decorații conferite pre
ședintelui Sadat în cursul 
vieții.

Sicriul cu corpul neînsu
flețit al președintelui An
war El Sadat a fost depus 
într-un cavou de marmură

albă construit în ultimele 
zile alături de Mormîntul 
soldatului necunoscut.

La ceremonie au luat 
parte membrii familiei ce
lui dispărut, Husni Muba
rak, vicepreședintele Re
publicii Arabe Egipt, pre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, alte oficialități, 
egiptene, reprezentanți ai 
diferitelor pături ale popu
lației, care purtau portrete 
ale președintelui, jerbe de 
flori și pancarte ce deplîn- 
geau dispariția tragică a 
conducătorului Egiptului.

La funeralii au luat par
te, de asemenea, delegații 
din circa 80 de state ale 
lumii.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
fost reprezentat la funera
lii de o delegație formată 
din Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Vasile Pun- 
gan, ministru secretar de 
stat, consilier al președin
telui Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Dol- 
gu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Iose- 
fide, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

Amplă demonstrație împotriva înarmării
BONN 10 (Agerpres). La 

Bonn s-a desfășurat, sîm- 
bătă, cea mai amplă de
monstrație pentru pace, îm
potriva înarmărilor ato
mice, organizată în R.F. 
Germania, informează a- 
genția DPA. Potrivit apre
cierii organizatorilor aces
tei acțiuni — sindicate, 
partide democratice, orga
nizații pacifiste și clericale, 
de tineret — au luat parte 
aproximativ 300 000 de per
soane, cifră echivalentă cu 
întreaga populație a capi-

talei vest-germane. Prin
tre demonstranți s-au aflat 
peste 60 000 membri ai 
Partidului Social Democrat 
și 55 de deputați în Bun
destag ai acestui partid. 
Participanții incluzind re
prezentanți din alte țări 
vest-europene — Olanda, 
Franța, Marea Britanie — 
au pornit simultan din cin
ci puncte de adunare din 
oraș spre Universitatea din 
Bonn. Ei purtau pancarte 
prin care se pronunțau îm
potriva decizei NATO de

a instala pe teritoriul unor 
state din Europa occidenta
lă noi rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune, cerînd guvernelor 
respective să renunțe la a- 
ceastă intenție. Ei scandau, 
de asemenea, lozinci prin 
care reclamau retragerea 
R.F.G. din NATO și se pro
nunțau pentru o Europă li
beră de blocuri militare, 
pentru pace, destindere și 
dezarmare. Pe una x dintre 
pancarte se putea citi „Nu 
— unei Euroshime“.

Teleșcoală.
Tot înainte I 
Șoimi patriei.
Film serial pen
tru copii : „Căpi
tan la 15 ani". 
Viața satului. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Șah.
Telesport.
* Fotbal — rezu
matul meciului 
R.D.G. — Polonia. 
Ecranizări din li
teratura univer
sală „Cronica a- 
manților săraci". 
Călătorii spre vi
itor. Concurs pio
nieresc.
Telejurnal.
Cuvîntul cetățeni
lor, cuvîntui opi
niei publice.
Cîntarea Româ
niei. Județul Arad. 
Film artistic : 
„Planeta interzisă"

— Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ame
ricane.
Telejurnal. Sport.

12 octombrie
Telex.
Prin Spania. 
Emisiune în 
ba maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Roman 
„Vîntul 
ței".

lim-

eco-

foileton: 
speran- 

Episodul 7. 
Cadran mondial. 
Orizont tehnico- 
științific.
Melodii populare.
Telejurnal.

Grupui șea ar minier Petroșani 
încadrează, începînd cu data de 15 octom
brie 1931

— un fochist.
încadrarea se face conform Legii nr. 

57/1974.

Autobaza uz4iă de transport 
■ocai retcosani 

organizează concurs pentru ocuparea a 
20 posturi de taxatoare.

Concursul va avea loc în ziua de 17 oc
tombrie 1981 ora 9 la sediul autobazei.

Informații suplimentare la biroul perso
nal — telefon 43328 sau 43622.

Grupul de șantiere montaj 
cazane „luican" București

cu sediul in București, Calea 13 Septembrie 
nr. 168-184, sector 5, telefon 812040

încadrează pentru lucrări in țară și in stră
inătate următoarele categorii de personal 
din toată țara :

- sudori electrici și autogeni autorizați 
sau neautorizați

- zidari șamotori
- izolatori termici
- electricieni
- tinichigii
- iochiști categoriile III—IV
- lăcâtuși-montori pînă la categoria 4
Se lucrează regim de 10 ore in acord 

global și simplu.
Se asigură lucru in județele de domici

liu sau in vecinătate.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2.


