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Industriei românești — cocs mai 
mult, mai bun, mai ieftin

Consiliul municipal 
sindicatelor- a inițiat, 
15 octombrie, un 
schimb de experiență 
tre preparatorii din 
peni și minerii șefi de 
gadă de la I. M. Bărbă
teni. în prima fază a în
tîlnirii, minerii Bărbăte- 
niului au fost 
oaspeții Pre
parației Lu- 
peni. întimpi- 
nați la sosire 
de factori de 
conducere din

preparație .
ei au fost conduși, prin 
secții de către maistrul 
principal Gheorghe Enciu. 
S-a vizitat silozul de căr
bune brut al I. M. Bărbă
teni. unde se face dever
sarea de pe banda care 
vine de la galeria de coas
tă, după care s-au vizitat 
celelalte secții ale prepara
ției : sortarea, spălarea,
flotarea și încărcarea. Le-au 
fost prezentate oaspeților 
preparației atit fluxul 
nologic cît și modul 
care preparatorii se 
fruntă cu greutăți 
cauza nealegerii 
vizibil de către mineri. N-a 
fost ocolită nici halda cu 
piese metalice alese din 
cărbune.

al 
joi, 
util 
în- 

Lu- 
bri-

A doua parte a întîlnirii 
s-a desfășurat la clubul sin
dicatelor de la I.M. Bărbă
teni, și a prilejuit o vie 
dezbatere pe seama necesi
tății îmbunătățirii calității 
cărbunelui.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul preparatorilor

| opfio&feMca de coii&(iutța

teh- 
în 

con- 
din

șistului

maistrul Eugen Mărăciuc 
și a subliniat faptul că u- 
șurința cu care unii mineri 
mai privesc încă problema 
calității are un singur 
efect, dar grav : afectarea 
cantitativă și calitativă a 
cărbunelui cocsificabil. Ca 
un exemplu concret, vorbi
torul a arătat că din cau
za depășirii indicatorului de 
cenușă cu 0,02 puncte sau 
chiar 0,01, se refuză vago
nul de cărbune special pen
tru cocs. Or, descărcarea și 
respălarea acestui cărbune 
face ca din 60 de tone
se obțină în final doar 40 
de tone ! Planul 
indicatorului 
înregistrează 
re de

• Cele două

să

âie preparației
fac față pentru evacuarea 
sterilului. în concluzie, re
prezentantul preparatori
lor a spus : „Doresc să a- 
dresez doar o singură ru
găminte minerilor : să în
țeleagă cu toții că dacă 
mai continuăm să plimbăm 

această piatră 
care 
te 
că din abata
je, 
noi, 
torii, pierdeți 
dumneavoas

tră, minerii, dar 
primul rînd pierde 
conomia națională 
are nevoie de cî 
mult cărbune cocsificabil. 
Cu alte cuvinte, mai pu
țină piatră și mai mult căr
bune !“.

în continuare ing. Ivan 
Vitan, șeful serviciului con- 

arătat 
ale 

a 
da-

traiului calității a 
că pe primele 9 luni 
anului, I.M. Bărbăteni 
pierdut 15 milioane lei

de
o

2,5

global al 
cenușă 
depăși- 
puncte.

funiculare

Adunări generale ale reprezentanților
'j

Ioan Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)

pierd®n
prepara-

se poa- 
alege în-

o-

su- 
O mare

de- 
dis- 

străzii,

I’rin complexitatea și 
calitatea deosebită a lu
crărilor executate, colec
tivul atelierului de re
parații de mașini și 
utilaje miniere Livezeni
se numără printre frun
tașii I.R.I.U.M.P. în 
imagine șeful de echi
pă Ion Pop, lăcătușii Ion 
Mihăilă și Ștefan Ulu- 
caru definitivează mon
tarea unor cilindri hi
draulici. (St. NEME- 
CSEK).

Productivități sporite in abataje

oamenilor muncii

Cercetarea și proiectarea 
raportate la exigențele 

noii calități
Prin prisma exigențe

lor noii calități a fost a- 
bordată întreaga proble
matică a 
cercetare 
minieră, 
adunării _ 
prezentanților 
lor muncii
I.C.P.M.C. Petroșani. Cer
cetătorii și 
specialiștii 
raportîndu-se cu

activității 
și 

în 
generale a

de 
proiectare 

dezbaterile 
re- 

oameni- 
de la

în cele trei trimestre 
trecute, planul fizic pe a- 
cest an la lucrări de cer
cetare și proiectare a fost , 
realizat in proporție, de

Analiza făcută în prima 
decadă a lunii octombrie 
clasa în cadrul sectorului 

I de la mina Vulcan pe 
primul loc colectivul bri
găzii condus de Ștefan 
Gantz care a realizat o 
producție suplimentară de 
320 de tone de cărbune. 
Productivitatea muncii în 
abataj fusese depășită cu 
aproape 2000 kg cărbune 
pe post. La baza acestui 
important succes realizat, 
stă munca plină de abne
gație și dăruire a mineri-

lor Florin Derban, Laszlo 
Lucacs, Nica Tunaru, Mo- 
zeș Iacob, Vasile Nicoară, 
Octavian Acatrinei și a ce
lorlalți membri din forma
ție care 
ganizeze 
tatea de 
utilizare 
timpului 
rațională 
jelor din

Prin depășirea sarcinilor 
la producția de cărbune cu 
26 la sută, minerii din bri
gadă, realizează o retribu
ție de 201 lei pe post.

au reușit să or- 
mai bine activi- 
producție printr-o 
mai eficieriîă a 
de lucru și o mai 
folosire a utila- 
abataje.

Liniștea cabinetului 
tectivului Zig, tulburată 
creț de zgomotul 
fu deodată demolată prin 
intrarea vijelioasă a uceni
cului său, Zag.

— Maestre, sîntem solici
tați de a scoate la 
prafață adevărul. ~ 
enigmă. S-a găsit un bile
țel, al cărui înțeles nici spe
cialiștii în criptograme nu 
l-au dezlegat. Se presupune 
că este un mesaj de spio'- 
naj.

Detectivul Zig luă calm 
hirtiuța care avea următo
rul conținut : ,,ora 6 A nr. 
2 ; ora 8 A nr.3 ; ora 10 A 
nr. 4 ; ora 12 A nr. 5".

După un minut și trei 
secunde de meditație, ma
rele detectiv se pronunță :

— Așază-te la masă, dra
gă Zag și dactilografiază 
răspunsul. Bilețelul cu pri
cina aparține lui Bișniț 
Stochescu, individ fără o-

cupație și reprezintă progra
mul său de colindare a u- 
nităților alimentare din 
raș, pentru a vedea ce 
s-a mai adus și ce anume 
mai poate cumpăra. Progra
mul este înainte de masă, 
fiindcă atunci majoritatea 
cetățenilor sînt la serviciu. 
Litera „A" înseamnă „Ali
mentara". Alimentara nr... 
știm noi care, nu este tre
cută în program pentru că 
șeful acestei unități 
cumnatul individului.
acolo nu trebuia să
oră. Dar, mai scrie Zag, 
bilețelul cu pricina nu mai 
are importanță de actuali
tate. Cred că și omul nos
tru citește ziare și se uită 
la televizor.

— Ești fantastic, maestre 
— se entuziasmează 
smulgind 
de scris 
să ducă

este 
Deci, 
aibă 

că

hîrtia din 
și o ia la 
răspunsul.

Zag, 
mașino 
goană

loan BARDAC

81 la sută, mai rămînînd < 
de executat și predat 69 1

proiectanții, 
institutului, 

i activi
tatea la imperativele cin
cinalului calității și efi
cienței, au avut satisfac
ția de a încheia un bi
lanț pozitiv pe cele nouă 
luni trecute. Darea 
seamă a consiliului 
ințifio al institutului

de 
ști- 

a 
relevat faptul că întrea
ga activitate a colectivu
lui de cercetători și pro- 
iectanți s-a axat pe ela
borarea de noi tehnologii 
de extracție în subteran, 
introducerea de metode 
moderne în lucrările mi
niere avînd la bază meca
nizarea complexă a ope
rațiilor, pentru creșterea 
producției 
ploatare și 
lorificarea 
cărbunilor 
lui.

lucrări. în activitatea 
cercetare s-a realizat 
la sută din planul pe , 

acest an, mai rămînînd ) 
de executat 52 de lucră- 
ri. A fost totodată reali- 
zat și planul producției 
marfă, în proporție de ■ 
75,5 la sută.

Amplul program privind

de 
de
77

de

/A-ITipilU piUglclLU pnvmu 
asigurarea bazei energeti- )

miniere Ia 
preparare, 
superioară 
din Valea Jiu-

ex-
va-

a

ce a țării, inițiat de con
ducerea partidului, de 
secretarul său general to
varășul N i c o 
Ceausescu, prevede 
voltarea impetuoasă 
extracției. In anul 
producția Văii Jiului 
trebui să ajungă la 15—16 
milioane tone de cărbune, 
iar această creștere se 
sprijină, în bună măsură, 
pe activitatea de creație

l a e 
dez- 

a 
1985, 

va

I IlAlAN

rne, ’ î

Punctele termice — urgența 
urgențelor pe șantieru’ termoftcării!

1 no- 
Pa- 

va fi 
caldă 
tirziu 

fi ra-

licării s-au luat alte mă
suri. Două boilere de 
mare capacitate, aflate in 
rezervă împreună eu ve
chea centralii de termofi- 
care din Vulcan, vor fi

Raport
ceferist

Acționînd pentru o mai 
bună ai ti vitale a 
ției feroviare în 
piui nostru, lucrătorii 
cadrul Regulatorului 
circulație și mișcare 
troșani 
deosebite

• tembrie.
ținut la 
(100,1 la 
brut/tren 
la sută) 
cială «a 
fă (101.1 la sută). La aces
te rezultate au contribuit

• muncitorii ceferiști, ingi
nerul Dumitru Munteanu, 
operatorii Viorel Svichiu. 
Gheorghe Andrei, Țeofil 
Spînu, Mihai Florescu și 
Ion Neagu, precum și im- 
piegații de 
pe secție : 
Bălan, Vasile 
Alexandi u Olah, 
Vasilescu,

circula- 
munici- 

din 
de

Pe-
au obținut succese 

și în luna 
Depăși ri 
sarcina 
sută), 
de marfă (100,4 

și viteza comer- 
trcnurile de mâr

troșani, că pînă la 
iembrie, magistrala 
roșeni — Petroșani 
umplută cu apă 
dedurizată, iar cel 
la 5 noiembrie vor

cordate la ma
gistrală pri- 

puncte 
termice din 
Petroșani. în
tre timp con

tinuă lucrările de izolații 
în soluție definitivă. cu 
tablă zincată, de-a-lungul 
magistralei. Sînt bineve
nite măsurile luate de 
conducerea lotului Paro
șeni al T.E.C. pentru aco
perirea canalelor termice 
din cartierul Aeroport. 
Dar se impun două ob
servații. La fața locului 
se constată că mai multe 
racorduri n-au fost aco-

C reaii/xiîe U lenifei meie
I fl V tb I I I ! IL t și de calitate

într-o recentă întru
nire a comandamentului 
de investiții la nivelul 
consiliului popular mu
nicipal Petroșani a fost 
analizat stadiul fizic de 

execuție al 
lucrărilor de 
termoficare.

Cu acest pri
lej aflăm
unele vești
îmbucurătoare. La sursă, 
după cum s-a angajat 
ing. Alexandru Aruncu- 
teanu, directorul termo
centralei Paroșeni sînt 
create toate condițiile 
pentru ca, începi nd din 
20 octombrie a.c., prima 

turbină transformată pen
tru 
lui 
în 
rii 
la 
ventualitatea unor căderi 
acciden ale în funcțioarea 
turbinei destinate termo-

producerea agentu- 
termic va putea livra 
magistrala termofică- 
50 Gigacalorii pînă 
Petroșani. Pentru e-

în măsură să suplineas
că la nivelul necesarului 
alimentarea cu agent ter
mic în rețeaua de consum.

La rindul său, condu
cerea Grupului Energo- 
construcția Mintia-Deva, 
lotul Paroșeni s-a angajat 
să finalizeze pînă în 25 
octombrie partea de cons- 
trucții-montaje a magis

tralei Paroșeni — Petro- 
■șani. Au fost date asi
gurări și de către benefi
ciar, prin reprezentantul 
său Carol Fazekaș, ingi
nerul șef al I.G.C.L. Pe

V. S. FENEȘANU

C»rr'rrn<cirt in oug a <! u
___________ J

sep- 
s-au ob- 

stătic? 
tonajul

mișcare de 
Constantin 

Crețan, 
Vergică 

Ovidiu Onisie.
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GrupeEe sindicae, puternic implicate 
în activitatea de producție 

xemplară a planului 
nual.

Cu toate că în perioada 
care a trecut din acest' 
an, sectorul VIII investi
ții și-a depășit planul va
loric cu 4 000 000 lei, pla
nul fizic cu 33 ml înre- 
gistrînd economii în va
loare de 1 381 556 lei, so- 
cot că nu am fi realiști 
dacă ani afirma că în ac
tivitatea 
există 
suri, 
și în 
veste întărirea ordinii și 
disciplinei, a folosirii ra
ționale a utilajelor, a 
îmbunătățirii activității 
de protecție a muncii. Co
mitetul de sindicat 
hotărît să valorifice 
perior rezervele de 
dispune, în vederea 
făptuirii exemplare a 
nului pe trimestrul IV și 
a pregătirii încă de pe a- 
cum a producției anului 
viitor.

Acționînd pentru înfăp
tuirea obiectivelor Con
gresului al XII-lea al 
partidului și ale Congre
sului U.G.S.R., grupele 
sindicale din cadrul ’sec
torului VIII investiții de 
la mina Vulcan, perseve
rează în strădania pentru 
îmbunătățirea activității 
la fiecare loc de muncă. 
Astfel, prin munca direc
tă în subteran, cît și în 
adunările de grupă sin
dicală urmărim îndea
proape ca fiecare om al 
muncii să-și îndeplineas
că în mod exemplar sar
cinile de producție. Tot
odată trebuie să 
întreaga noastră 
te se desfășoară 
unei planificări 
se ; în planurile 
că sînt cuprinse proble
mele cele mai importan
te ale producției. Rezol
varea acestora este spri
jinită și urmărită zilnic 
de către organizatorii 
grupă sindicală.

S-a dovedit destul 
utilă recenta ședință 
sindicat unde s-a analizat 
stadiul îndeplinirii pla
nului de producție pe no
uă luni, măsurile ce

spun că 
activita- 
pe baza 

judicioa- 
de mun-

de

de 
de

impun pentru realizarea 
sarcinilor trimestrului IV, 
prilej cu care s-au dez
bătut și cifrele de plan 
ale anului 1982. Acest lu
cru a făcut posibil 
membrii de sindicat 
cunoască din timp 
cinile ce le revin și 
pregătească 
lor. 
terii 
tății 
atît 
propunerilor 
în ședințele grupelor sin
dicale cît și pentru conș

tientizarea oamenilor mun
cii. Perseverînd în îm
bunătățirea stilului și me
todelor noastre de mun
că, am reușit să implicăm 
mai activ grupele sindi
cale în activitatea pro
ductivă, ' să mobilizăm 
toți oamenii muncii la 
buna aprovizionare cu 
materiale a tuturor locu
rilor de muncă, la folosi
rea rațională a acestora, 
la punerea în valoare a 
materialelor refolosibile, 
la recondiționarea piese
lor de schimb și suban- 
samblelor și odată cu a- 
ceasta la înfăptuirea

ca 
să 

sar- 
să 

înfăptuirea 
In vederea creș- 

eficlenței activi- 
economice, acționăm 
pentru înfăptuirea 

form ulate

noastră nu mai
Și ’

Avem
ceea

unele lip- 
î rezerve 
i ce pri-

Cercetarea
și proiectarea

/Urmare din pag. I)

Nicu BOJINCA, 
președintele comitetului 
de sindicat din sectorul 
VIII investiții I.M. Vulcan

Tinichigiul auto Cons
tantin Fîciu de la A.U.T.L. 
Petroșani este unul dintre 
cei mai vrednici munci
tori ai autobazei.

1

j . NU V;

i Condt 
i Otto Di 
Ș I.T.A.
i luat î 
; mîzga d 
; carosabi 
i nu a re 
i la evita 
; ricol în 
; vizibiliti 
i trînd îr 
; camiont 
i pe care 
! oprit îr 
î la nr.
i Datorită 
; urmare
; ducători 
: cident i 
• plicate 
î vehicule 
; avarii.

prepară- 
punerea 
parame- 

noilor 
preparare
îmbunătă-

tehnico-științifică, de cer
cetare și proiectare mi
nieră, Semnificative în 
acest sens sînt sarcinile 
mobilizatoare ce revin în 

1982 colectivului I.C.P.M.C. 
Petroșani, sarcini care 
prevăd realizarea a 6 te
me de cercetare din pla
nul de stat pe viitorul an, 
reprezentînd cu două te
me mai mult față de a- 
nul 1981. Această impor
tanta sarcină, împreună 
cu cele 8 teme prevăzute 
din planul departamental 
și alte 8 teme din planul 
intern incumbă un vo
lum sporit de muncă de 
cercetare, de laborioase e- 
forturi de gîndire din par
tea colectivului din insti
tut. Sarcini sporite re
vin și în domeniul pro
iectării, fiind planificat 
pentru anul viitor un vo
lum de documentație în 
diferite faze pentru 29 de 
obiective de investiții pri
vind dezvoltarea în pers
pectivă a minelor din Va
lea Jiului.

Pregătind încă de acum, 
temeinic, activitatea din 
viitorul an, cercetătorii 
și proiectanții au în ve
dere și își îndreaptă pre
ocupările spre o serie de 
obiective majore cum 
sînt: perfecționarea me
todelor și tehnologiilor 
de exploatare subterană 
și introducerea unor noi 
metode, de înaltă produc
tivitate, pentru stratele 
groase sub tavan artifi
cial ; modernizarea și me
canizarea tehnologiilor 
și procedeelor de susține
re a lucrărilor miniere 
de deschidere și pregăti
re ; stabilirea metodelor 
și tehnologiilor de 
ploatare a rezervelor 
pilierii de protecție 
bazin — in domeniul 
nier.
nizării accentul va fi pus 
pe : elaborarea documen
tațiilor de execuție și a 
tehnologiilor de fabrica
ție de piese de schimb de 
primă urgență la utilaje,

I 
i

I

I
i
*

l

MAI M
la!

în da 
brie, 
auto G 
i—a ioj<- 
sul de 
două li 
ganele 
tivul ? 
toturisn 
strada 
Petroșa 
depășiri 
hieul îi 
sens ir 
un alt 
cidentu 
dar cu 
circulaț 
secințe 
rea pe 
măsură 
dere, c 
pune p

( 
t

i
i 
j
!

fie 
în

Vasile BELDIE

Hărnicia studenților

din
se lucrează 
amenajarea 

în vederea 
acestei uni-

In noile spații comer
ciale ale viitorului ma
gazin auto-moto 
Petroșani 
intens la 
raioanelor 
deschiderii
tați la sfîrșitul lunii.

Foto : Șt. NEMECSEK

Pentru mărirea capacită
ții triajului preparației Pe- 
trila și amenajarea unei 
rampe pentru încărcarea 
fierului vechi de la I.M. 
Petrila, constructorii din 
cadrul I.C.M.M., șantierul 
nr. 1 din localitate au în
ceput lucrările la un zid 
de sprijin ce va măsura 
90 ml și o înălțime de 7 
m. Pînă în prezent s-au 
construit 18 jn. Echipa ca
re execută această lucrare 
este condusă de Nicolae 
Cioara.

iar în domeniul 
rii: reglarea și 
în funcțiune la 
trii proiectați a 
instalații de 
a cărbunelui;
țirea condițiilor de valo
rificare a unor sorturi de 
combustibili inferiori a- 
vînd conținut caloric re
dus și valorificarea com
plexă a sterilului — ca 
să amintim doar cîteva 
din direcțiile spre care își 
va îndrepta activitatea în 
viitorul an colectivul de 
cercetători și proiectanți.

Realizarea acestor o- 
biective, a sarcinilor de 
plan din 1982 — s-a ară
tat.în cadrul dezbaterilor 
adunării — necesită o 
muncă de calitate, respon
sabilă, din partea fiecă
rui cercetător, proiectant 
și specialist din institut, 
eliminarea neajunsurilor 
ce se mai manifestă. Ac
centul activității să 
pus pe introducerea
studii și proiecte a unor 
soluții care să determine 
progresul tehnic, sporirea * 
producției de ’ cărbune 1 
cocsificabil pe seama u- 
nor randamente înalte la ) 
extracție, pe adoptarea de i 
soluții în lucrările ela- J 
borate prin care să fie 1 
puse în valoare noi surse i 
de materii prime energe- i 
tice în condiții de redu- 1 
cere a consumurilor spe- ț 
cifice de materiale defi- i 
citare, pe valorificarea / 
cît mai rapidă, deplină j 
și în termene scurte 
lucrărilor de cercetare 
proiectare încheiate, 
acest scop trebuie 
crească productivitatea 
individuală a _
cercetător și proiectant, 
să se îmbunătățească do
cumentarea de 
tate și nivelul 
profesionale a

/Urmare din pag. I) 

perite cu pămînt, din 
diferite motive. Acțiunea 
de acoperire a canalelor 
termice se cere continua-, 
tă în ritm susținut, înain
te de venirea frigului, pe 
întreg traseul rețelelor 
intravilane.

în condițiile cînd fur
nizorul de agent termic 
și constructorul magis
tralei dau asigurări, care 
de altfel au acoperire în 
fapte, pe șantierul termo
ficării se află sub sem
nul urgenței lucrările de 
construcții-montaje la
punctele termice. Datorită 
lipsei de răspundere ma
nifestată de conducerea 
Grupului Petroșani al 
T.C.H.. cu privire la ur
gentarea lucrărilor la 
punctele termice, în pre
zent aceste lucrări se a- 
flă mult rămase in urmă. 
Repetatele promisiuni 
făcute de ing. Dumitru 
Țurnă, directorul Grupu
lui Petroșani, săptămînal 
în comandamentele de 
investiții la nivelul Con
siliului popular munici-

pal n-au avut acoperire 
în fapte. Să sperăm că 
măcar acum, în ceasul al 
doisprezecelea, cînd fri
gul bate la ușă și mii și 
mii de familii așteaptă 
căldura în apartamente, 
promisiunile vor prinde 
viață. în numele cons
tructorilor, conducerea 
Grupului de șantiere Pe
troșani s-a angajat că pî- 
nă la 15 noiembrie va 
termina lucrările de cons
trucții montaj la 7 punc
te termice, inclusiv 
ce trebuie să 
gentul termic 
lui universal 
construcție.

Datorită menținerii 
funcțiune a unor 
capacități ale centralelor 
termice. în Petroșani va 
fi asigurată căldura, pî- 
nă la darea in folosință 
a punctelor termice.
Dar pentru a asigura căl
dura și apa caldă în 
apartamente la nivelul 
cerințelor, justificate, ale . . •. _JS se

pune- 
magis-

Studenții grupelor 1247 
și 1260 de la I.M. Petro
șani, conduși de lectorul 
universitar Vasile Mun
tean, lucrează în aceste 
zile la depozitul C.P.V.I.L.F. 
nr. 2 Lupeni. Ei au 
descărcat din vagoane și 
au pregătit pentru însilo- 
zare, pînă în ziua de ieri

120 de tone de legume. S-au 
evidențiat demonstrînd se
riozitate în activitatea des
fășurată studenții : Eduard 
Tămășan. Bruno Preclicz 
loan Peptar, Olimpiu Tirla, 
loan Bele. Cristian Mateia- 
șevici, Emilian Sopoian și 
alții.

ex- 
din 
din 
mi-

în domeniul meca-

(Urmare din pag. I)

cel 
asigure a- 
magazinu- 
aflat în

în 
vechi

locatarilor trebuie 
facă totul pentru 
rea în funcțiune a 
tratei termoficării.

sa

torită celor 38 077 tone de 
cărbune cu care a fost pe
nalizată. Cauza ? Depăși
rea sistematică a procentu
lui de cenușă admis. Chiar 
dacă aceste depășiri au o 
serie de cauze obiective sînt 
toate șansele ca în cel mai 
scurt timp măsurile stabili
te să ducă la îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

Iată cîteva măsuri; ale
gerea șistului vizibil în toa
te abatajele cameră, trece
rea la exploatarea prin a- 
bataje scurte în 
1 Est 
punerea în funcțiune 
claubajului la galeria 
coastă, pUșcarea 
la lucrările de 
intensificarea acțiunilor de 
cointeresare a minerilor.

Directorul I.M. 
teni, ing. Ovidiu 
mescu : „Toți minerii Băr-

băteniului ar trebui să se 
gîndească la faptul că ce
le 15 milioane de lei pier- 
duți ar ajunge 
pentru retribuirea 
gului personal al

3 luni (!) 
între- 
minei.

pilierul 
(cu multă piatră !), 

a 
de 

selectivă 
pregătire,

Bărbă- 
Avra-

I 
i 
ț 

i 
i I
ie să acționăm ca nici o 
piesă metalică și nici un 
bulgăr de piatră să nu mai 
fie expediate la preparație". 
(Sigismund Covaci, miner 
șef de brigadă). „Mai a-

Cocs mai mult, 
mat bun, mai ieftin

Dacă în preparație nu s-ar 
defecta instalațiile din cau
za pieselor metalice, dacă 
ciururile de la separare nu 
s-ar înfunda, benzile ar 
funcționa normal, vagoa
nele s-ar descărca la timp 
și s-ar întoarce 
teni iar cei mai 
fi tot minerii".

„Sînt convins

la Bărbă- 
cîștîgați ar

că trebu-

vem încă probleme cu a- 
legerea sterilului. Consi
der însă că prin modifica
rea locului de muncă vom 
reuși să facem loc pentru a 
se alege șistul 
(Pompei Tomolea). 
foarte bine dacă la 
minei, la nivel de 
re chiar, ar exista 
tem informațional care să

vizibil". 
„Ar fi 
nivelul 
sectoa- 
un sis-

I cepută amenajarea unui I* modern laborator de fizio
terapie. înzestrat cu insta
lații moderne, laboratorul 

* va oferi condiții de trata- 
Iment a afecțiunilor profe

sionale ale celor care 
■ muncesc în subteran.

I • EXPUNERI. Brigada I științifică a casei de cul

tură s-a deplasat zilele 
trecute la căminul de ne- 
familiști, din Petroșani, al 
Grupului T.C.H. Aici, în 
fața a peste 70 construc
tori — au fost expuse te
me privind noua ordine 
economică în lume in con
cepția președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; evoluția omu
lui pe pămînt ; pagini din 
istoricul Văii Jiului.

& PREGĂTIRE DE PRO
IECȚIA MUNCII. Una din 
valoroasele propuneri fă

cute recent, la C.C.S.M. Pe
troșani, se referă la cu
prinderea unui tot mai 
mare număr de mineri și 
maiștri (conducători ai 
locurilor de muncă) în 
cursurile de instruire pen
tru cunoașterea efectului 
dinamic, prin experien
țe de laborator, al explozi
ilor de metan. Măsura va 
contribui la prevenirea a- 
baterilor și sporirea gra
dului de securitate minieră.

e PLOUA CA-N... CA
SA. Odată cu începerea

ploilor pereții dintre scă
rile nr. 1 și nr. 2 ale blo
cului 21 de pe strada Șt. 
O. Iosif din Petroșani sînt 
veșnic îmbibați cu apă de 
ploaie. Deși blocul este nou 
și sesizările la E.G.C.L. au 
curs „gîrlă" se pare că 
pentru „gospodarii" noștri 
problema aceasta e... apă 
de ploaie.

ț; ECHIPA de box din 
cadrul Asociației sportive 
„Minerul" din Lupeni con

dusă de neobositul antre
nor Nicolae Barbu (aflat de 
30 de ani la cîrma acestei 
echipe) a reușit să promo
veze pînă la faza de zonă 
5 boxeri. Le dorim mult 
succes pentru calificarea în 
finalele categoriilor la ca
re participă.

© „BALUL STRUGU
RILOR". Astăzi, 17 octom
brie și mîine, la clubul sin
dicatelor și casa pensiona
rilor din Lupeni se orga
nizează pentru mineri și fa
miliile lor, „Balul stru
gurilor". Aceste manifes
tări cultural-distractive

* ț

In ) 
să l 

tivitatea < 
fiecărui I 

!

țji Vicniuuaic a ucvaiuja, J 

să se țină o strînsă legă- 1 
tură și să se realizeze o 
tot mai rodnică colabora- l 
re cu unitățile miniere și ' 
de preparare, cu minerii 
— beneficiarii noilor teh
nologii — în i 
majore ale miner_____ __
se cer soluționate.

speciali- 
pregătirii 
fiecăruia,

noilor xen-j 
problemele > 
ieritului ce 1

acest 
mai 

mais-

sînt 
rind

asigure o evidență clară a 
celor care nu se confor
mează cu cerințele . calită
ții, înainte aveam 
sistem, acum însă nu 
e...“ (Ion Cășuneanu, 
tru principal).

Cîteva concluzii 
evidente ; în primul
respectarea normei de ca
litate este obligatorie, ale
gerea șistului fiind inclu
să în normă. Așa cum 
minerului nu-i convine că 
oștea de transportor nu este 
bine slrunjită, nici prepa
ratorilor, firește, nu le con
vine să li se trimită in loc 
de cărbune piatră și pie
se metalice

în finalul 
insistat pe 
plicării cu 
măsurilor stabilite 
ca într-adevăr acest schimb 
de experiență să-și atingă 
scopul — acela de îmbună
tățire a calității cărbunelui.

sau lemne, 
dezbaterilor s-a 
necesitatea a- 
perseverență a 

pentru

sînt organizate de comite
tul sindicatului și comisia 
de femei de la întreprin- 
erea minieră Lupeni. (A.M).

• STUDENTA Ortensia 
Sava este invitată la re
dacția ziarului pentru a-și 
ridica actele și banii gă
siți de un binevoitor. |
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mai păstrează și 
Necesitatea diver-

Festivalul național „Cîntarea României"

activitatea

per-

Ioan Pascal VLAD

C a r n e t
TURNEE

Odată cu încheierea e- 
diției 1979—1981 a marii 
manifestări a muncii și 
creației, Festivalul națio
nal „Cîntarea României!", 
în viața educativă și cul
turală din Valea Jiului a 
început o etapă de eva
luare — prin analize per
tinente desfășurate în 
consiliile de conducere 
ale Casei de cultură, clu
burilor sindicatelor și că
minelor culturale, în co
mitetele de cultură și e- 
ducație socialistă — a ac
tivității, sintetizată în re
zultatele obținute. Totoda
tă, însă, s-au stabilit și 
programe cuprinzînd mă
suri concrete. al căror 
scop este stimularea unej 
munci continue, care să 
imprime un spirit nou, 
creator, eficient și de ca
litate în viața culturală 
a municipiului. S-au sem
nalat, cu aceste prilejuri, 
atît eforturile destinate 
unei activități educative 
apropiată de mineri, de 
colectivele de muncă — 
printr-o orientare a for
mațiilor spre sălile de 
apel și prin conținutul 
lor de idei desprinse din

educativă și 
faptele economice —, cît 
și neîmplinirile care 
sînt, în mare parte, de 
natură organizatorică.

în această perioadă, 
pornind de la acest ra
ționament, în instituțiile 
de educație și cultură din 
Valea Jiului au reînceput 
pregătirile străbătute de 
inițiativa „Dialog hune- 
dorean" în cadrul căreip

vor avea loc, încă din a- 
ceastă lună, manifestări 
diverse care pun în va
loare potențialul educa
tiv existent în formațiile 
de muncă, în întreprin
deri și instituții. Organi
zarea perfectă a acestei 
acțiuni — care va fi in
tegrată în noua ediție a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — de că
tre comitetele orășenești 
de cultură și educație so
cialistă, consiliile orășe
nești ale sindicatelor și 
organizațiile U.T.C., cons
tituie un element indis
pensabil valorii și efici-

„Dialogulenței educative, 
liunedorean" este o relu
are a unei acțiuni cultu
rale care s-a dovedit a fi 
stimulativă. în urmă cu 
cîțiva ani, pentru consti
tuirea 
re se 
acum.
sificării formațiilor actu
ale este evidențiată de 
aria deosebit de întinsă a

aptitudinilor creatoare ale 
oamenilor muncii, preocu
pați în primul rînd de 
mijloacele prin care pot 
contribui la perfecționa
rea activității social-eco- 
nomice. Iată de ce se cer 
a fi înființate brigăzi ar
tistice (în Valea Jiului 
există o experiență bună 
în acest domeniu) care 
integrează puterea crea
toare, discernămîntul și 
inspirata interpretare ar
tistică. Ce se spune și 
cum se spune într-o bri
gadă artistică reprezintă, 
în esență, forța ei de a- 
tracție, valoarea educativă.

S-a dovedit că un po
tențial cultural de cali
tate există, dar impor
tant este cum îl stimu
lăm spre o activitate con
tinuă, în care se întîlnesc 
repetițiile, repertoriile me
reu îmbogățite și specta
colele ce verifică și ori
entează toate eforturile 
spre un scop unic — ca
litatea. Activitatea muzi
cală (coruri, fanfara, or
chestra de mimică popu
lară și ușoară, soliști vo
cali), de creație (literară, 
plastică etc.) și educa
ție trebuie să fie stră
bătută mai întîi de gîn- 
dul, de scopul participă
rii la o viață culturală 
bogată și continuă în 
lea Jiului, apoi de 
competitiv, integrat 
fapt în primul.

Contactul direct, 
manent cu colectivele de 
mineri din Valea Jiului 
este fortifiant pentru ac
tivitatea culturală, dîn- 
du-i atît substanță edu
cativă, cît și prilejul de 
a-și dovedi eficiența în 
procesul de educație co
munistă.

T. SPĂTARU

Demiurg partid Mi-ai fost și scut t
părinte. și reazăm
ostaș, și far călăuzitor.
învățător, Să-nving,
Doar tu urgînd cu zorii
cu braț de frate. spre piscul împlinirii.

în clipa cumpănirii I rim i e STR Ă L T

£ n e
în freamăt cald cînd inima viorii. 
De-a lui simțire simplu se cuprinse 
Meleagul Mioriței viață prinse 
Și oameni, cer și ape, munții, norii. 
Se regăsiră-n cîntece aprinse. 
In care doina revărsă fiorii ; 
Ai Înțeles că fără soare, zorii, 
Nu fulgeră pe creste flori imense. 
Te regăsim in clarul melodiei. 
Cum tu ai fost cu inima tumult. 
De mîngîieri și de iubiri, mai mult 
Și azi, din fructul artei tale semeni, 
Sub bolta lumii, sîmburul frăției, 
în simfonia dragostei de oameni !...

loan CHIRAȘ

Astăzi și mîine clu
burile sindicatelor din 
întreaga Vale a Jiului 
organizează acțiuni po- 
litico-ideologice și cul- 
tural-artistice, care vor 
atrage mii de partici
pant!.

O LRICANI. Astăzi, 
ora 14, Ia punctul de 
documentare al minei 
are Ioc dezbaterea „Țe
lul suprem al politicii 
partidului — ridicarea 
bunăstării materiale și 
spirituale a întregului 
popor". Mîine, la ora 
17, în sala mare a clu
bului, formația de mu
zică ușoară „Melodic" 
va susține un spectacol 
la care sînt invitați ti
nerii uteciști din oraș.

0 via'ă spirituală ia înă'țiinea

I
exigențelor actuale

Consiliul municipal de educație politică și cul
tură socialistă a elaborat pentru perioada 15 octombrie 
- 31 decembrie a c. un program unitar, care asigură o 
largă paletă de acțiuni, menite să atragă mase mari de 
oameni ai muncii 1a realizarea și desfășurarea lor.

în domeniul politico-ideologic se vor organiza și des
fășura expuneri, dezbateri, mese rotunde, consfătuiri, se
siuni de comunicări, colocvii de istorie, schimburi de ex
periență, întîlniri cu activiști de partid, tri
bune ale democrației și alte acțiuni specifice 
muncii politice, menite să lărgească orizontul ideologic 
al participanților. Acțiunile cultural-educative și artistice, 
de o diversitate mare, aduc ceva nou în acest domeniu, 
printr-o adevărată afluență de formații profesioniste (Tea
trul de stat „Valea Jiului", ansamblul „Mureșul" din Tg. 
Mureș, Teatrul Mic din Capitală, Teatrul de păpuși Alba 
lulia, Teatrele naționale (București, Craiova, și Timișoara), 
„Nottara", „Lucia Sturza Bulandra", „Ion Creangă'1, de 
operetă, „Constantin Tănase", Teatrul maghiar din Timi
șoara, Teatrul de stat din Sibiu, Opera Română din 
București, Teatrul de marionete din Arad, Teatrul de stat 
din Reșița, Circul de stat București). Unele dintre aceste 
formații, alături de artiștii amatori din municipiul nostru, 
vor susține și microspectacole în sălile de apel ale in

i’ miniere.

La clubul sindicatelor 
din Lupeni a fost des
chisă o expoziție 
de Iosif Tellmann.

Contopire
Contopit în constelația izvoarelor tale 
te respir odată cu aerul molizilor. 
Mai tumultuos ca oricînd 
către crezul tău mă îndrept.
Aripă dornică de senin 
contopit fiind cu vechimea 
cu lutul de pe fruntea-ti curată 
PATRIE.

DĂRI

>ului ne- 
■aza mu- 
oșani au 
.a uite ac- 
ila.de. De 
uonducă- ; 
recoman- ; 
ți viteza i 
fi evitat : 

a treceri : 
la inter- ; 
ați cu o i 
condiți- i 

î exis- ;

LUPENI. Ieri, ora 
18, Ia clubul din loca
litate 
siune 
tema 
tate, 
Azi, 
zează Ziua sectorului IV 
de la mina Lupeni, iar 
mîine, două acțiuni in
teresante la ora 11, 
matineu literar „Mihail 
Sadoveanu — eterna 
prezență a naturii" și, 
seara, clubul aparține 
tinerilor de Ia Prepa
rație.

a avut Ioc o se- 
de comunicări pe 
„Populație, sănă- 
educație, mediu", 

ora 17, se organi

« ANINOASA. Ti
nerii de Ia sectorul I 
al minei participă as
tăzi (ora 18) la o acți
une cultural-distractivă. 
Acțiunea va fi însoțită 
de o dezbatere pe te
ma „Influența nefastă a 
alcoolului la tineri".

octom- : 
lă auto- î 
jp-.ietate i 
imăr de : 
U SOȚ i

i 
ată cu i 
oului :
miliției i 

i :

♦ PETRILA, Comite
tul orășenesc U.T.C. or
ganizează astăseară, ora 
18, ia sala mică a clu
bului sindicatelor, ex
punerea „Organizațiile 
internaționale și pro
cesul democratizării re
lațiilor dintre state". 
Participă tineri de la 
mină, preparație, fabri
ca de mobilă și liceu.

Bujor MIRCESCU
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I
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treprinderilor

Casa de cultură din Pe
troșani a organizat în a- 
ceastă perioadă (azi se în
cheie ultimul turneu) o 
serie de deplasări cu for
mațiile artistice de ama
tori, ducînd mesajul 
tistic al Văii Jiului 
toată țara. .

Astfel, în 10, 11 și 
octombrie Ansamblul 
doric „Mîndra", 
ca invitată pe 
Stoican, a susținut spec
tacole in Valea Jiului și 
în alte localități din ju
dețul nostru. Formația de 
teatru pentru copii a fost 
oaspetele micilor specta
tori din Motru, Strehaia și 
Buziaș, cu piesa „Concer
tul din pădure" de George 
Negraru. Turneul cel mai 
lung (care se încheie azi) 
l-a susținut grupul vocal 
instrumental 
(Vali 
Carol 
Popa 
Oțelu 
Băile

ar
in

12 
fol- 

avînd-o 
Angelica

„Acustic"
Iosif Toth,

Gheorghe
Ioniță, 
Kapell,

și Valentin Banetti): 
Roșu, Caransebeș, 
Herculane, Mehadia,

Orșova, Drobeta- Iurnu Se
verin și Timișoara. Invi
tați ; Mihai Constantinescu, 
Olimpia Panciu și Gioni 
Dumitriu.

EiCU

Îmi amintesc un 
mai vechi, turnat 
un binecunoscut 
științifico-fantastic, 
amintesc mai bine 
ultimele lui secvențe: du
pă ce a inventat „razele 
morții" cu care a distrus 
ceea ce putea distruge, 
savantul împreună cu 
iubita sa au rămas sin
guri pe o insulă pustie, 
singurii oameni în i- 
mensitatea oceanului. Doi 
oameni goi și flăminzi, 
aduși de propria nesă
buință la condiția ani
malică a maimuței stră
moș. O imagine pe care 
am intilnit-o, reluată în 
alte ipostaze faptice, în 
alte cărți și iilme, o ima
gine simbol 
pentru cei 
pe culmile 
beneficiind 
înțelepciunea și omenia. 
Pentru că, trebuie să o 
recunoaștem — motive 
pentru aceasta avem des
tule, iar viitorul, se pare, 
amenință să ne ofere și 
mai multe — nu întotde
auna cuceririle cunoaște
rii științifice și progresul 
tehnic sint însoțite și de 
o înțelegere superioară 
a condiției umane, de în
țelepciune socială și al
truism.

film 
după 

roman 
îmi 
zis

și avertisment 
care, 
științei 
de ele,

urcînd 
sau 
uită

După ce evul mediu a 
ținut secole de-a rîndul 
cunoașterea științifică in 
umilință, Renașterea a 
venit să proclame armo
nia rațională a universu
lui și demnitatea omului 
care creează. Știința Re
nașterii a oferit omului 
înțelepciune și demnitate, 
dar nu i-a oferit incă și 
putere. Această putere i-o 
va oferi știința modernă,

tinde spre cosmic, 
contemporan uită 
ri, sau trece în plan se
cund, înțelepciunea. Cons
tatarea, bineînțeles, nu-mi 
aparține, ea este un lait
motiv al secolului XX. 
Autorul teoriei relativi
tății, Albert Einstein, spu
nea : „De ce această stră
lucită știință aplicată, ca
re economisește muncă și 
face viața mai ușoară, ne

omul 
uneo-

al cărei impuls revoluțio
nar va fi marcat în seco
lul al XVII-lea. Cuceriri
le științei moderne și 
mai ales ale celei contem
porane au schimbat radi
cal condiția omului în 
lume, i-au adus sentimen
tul de libertate, elibera
rea sa de strictă depen
dență țață de natură, 
sentimentul puterii. Dar 
acest sentiment al puterii, 
înălțător in sine, nu este, 
din păcate, dublat întot
deauna și de sentimentul 
responsabilității și de în
țelepciune. Avid de pute
re, o putere ce a crescut 
datorită științei șt tehni
cii, la nivel planetar și

aduce atît de puțină feri
cire ? Răspunsul este 

simplu : fiindcă noi nu 
am învățat să o folosim 
rațional". Iar a folosi ra
țional știința 
înseamnă a le 
mai și numai 
nele omului, 
împotriva lui. 
țelepciune la 
oricui, un adevăr 
mentar. Și, totuși, se pare 
că există pe pămînt oa
meni ce nu înțeleg acest 
adevăr elementar, oameni 
care, îmbătați de putei ea 
oferită de știință, sint 
gata să transforme plane
ta în ruină, distrugând o- 
dată cu ea și omul si sti-

ci tehnica 
folosi nu- 
spre 
niciodată

Este o in- 
mintea 

ele-

bi-

ința însăși. Este 'motivul 
pentru care asistăm la o 
amplă acțiune de conș
tientizare a popoarelor și 
a celor care dețin și cre
ează știința și tehnica de 
azi, o acțiune la care 
România aduce o impor- . 
tantă contribuție, încă o 
dovadă a înțelepciunii și 
a vocației de pace ale 
poporului nostru.

Să ne întoarcem iarăși 
la imaginea pe care o 
aminteam la început, doi 
oameni goi și flăminzi pe 
o insulă pustie, readuși 
la condiția animalică a 
maimuței strămoș. Este 
pedeapsa cea mai blindă 
pentru lipsa de înțelep
ciune și omenie. După ea 
urmează neantul.

Omul este o ființă de 
carne, singe și gînd, omul 
este o ființă de sul let. 
Omul trăiește prin oa
meni. Cel care uită a- 
cest adevăr atît de sim
plu, chiar dacă deține 
tehnica cea mai sofisti
cată, este mult mai puțin 
înțelept decît o maimuță. 
Din fericire, majoritatea 

oamenilor ■ nu uită nici 
o clipă aceasta și pretu
tindeni in lume crește o 
floare de preț, numele ei 
este încrederea.
Corneliu RADULESCU

ila.de
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Intervenția președintelui Comitetului consultativ 
pentru Anul internațional al tineretului

NATH NILE UNITE 16 
(Ag erpres). — In Comite
tul pentru probleme so- 
&iale, umanitare și cultu- 
tale ale Adunării Generale 
Si O.N.U. continuă dezba
terea diferitelor aspecte 
legate d? pregătirea și 
marcarea. în 1985, a Anu
lui internațional al tinere
tului. manifestare de an
vergură caro are la bază, 
Supa cum se știe, o iniți
ativă românească.

Luind cuvîntul, repre
zentantul României, tova
rășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pen
tru Anul internațional al 
tineretului a declarat că 
Ia actuala sesiune a Adu- 
Blitrii Generale începe o 
etapă calitativ nouă. de 
trecere efectivă la pregă
tirea anului internațional 
al tineretului. Raportul 
Corni, tului consultativ, ca 
Urmare a primei sale se
siuni ținută în acest an la 
JRiena. înfățișează Adună- 
PÎf generale un ansamblu 
de re. omandări menite să 
asigur transpunerea în 
Viață .oneroasei devize 
a anului internațional al 
tineretului — „Participare, 
dezvoltare, pace'1.

®n calitate de președinte

Ședința Comitetuhii Executiv al CÂER
între 13 și 15 octombrie 

1S81 a avut loc la Mosco- 
ya ședința a 101-a a Comi
tetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședința au participat 
Reprezentanții țărilor în 
Comitetul Executiv. Dele
gația română a fost condu
să de tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-minis- 
Jt'U al guvernului.

în spiritul înțelegerilor 
(realizate de conducătorii 
partidelor frățești la intîl- 
Ilirile din Crimeea, din a- 
nul 1981, și a hotăririlor 
ședinței a XXXV-a a se
siunii CAER. Comitetul E- 
Kecutiv a stabilit o serie de 
măsuri practice pentru a- 
Sîncirea colaborării în sfe- 
ea producției materiale.

Comitetul Executiv a re
levat rolul pozitiv al co

România membră a Consiliului Economic 
■i Social

NAȚII NILE UNITE — 
(Agerpr s . — Corespon
dență de la R. Căplescu : 
Adunarea Generală a 
,©.N,I ., întrunită in ple
nul său. a procedat, po
trivit prevederilor Cartei, 
Ia alegerea unei treimi 
‘din număru] membrilor 
Consiliului Economic și 
Social (EC'OSOC), unul din 
eele cinci organe principa
le ale Națiunilor Unite.

Printre cei 18 membri 
nou aleși se numără și 
România, aceasta consti

i
I 
i 
I 
I w 
I 
i 
I 
I * 
! 
I 

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Signum lau- 
ais ; Republica : Fata 
morgana ; Unirea : Mar- 
f i furată ; Tunurile din 
Navarone.

LONEA : Castelul din 
Carpați.

ANINOASA : Iancu
Jianu zapoiul.

Vf’LCAN — Lucea
fărul . Secretul casetofo- 
nului.

al Comitetului consultativ 
— a arătat reprezentantul 
României — îmi face o 
deosebită plăcere să relev 
că, în cadrul primei sale 
sesiuni, toate recomandări
le cuprinse în programul 
complet de măsuri și ac
tivități pentru Anul inter
național al tineretului au 
fost adoptate prin consens, 
ceea ce îi sporește în mod 
firesc valoarea politică și 
practică și oferă o bună 
garanție pentru punerea sa 
în aplicare.

Programul pune un ac
cent deosebit pe aspectele 
actuale ale condiției tine
rei generații și pe proble
mele internaționale majo
re privind cooperarea pe 
linie de tineret. El nu se 
limitează la inventarierea 
problemelor de interes di
rect pentru tineret. Mesa
jul său constă în necesita
tea intensificării preocupă
rii statelor, factorilor po
litici, organismelor spe
cializate ale O.N.U. pen
tru a soluționa problemele 
specifice care confruntă ti
nerii pe plan politic, eco
nomic și social.

Se cuvine subliniat, de 
asemenea, faptul că pro
gramul de la Viena în
scrie o serie de recoman
dări vizînd intensificarea 

laborării țărilor - membre 
ale CAER in dezvoltarea 
producției agricole.

Examinînd problema a- 
sigurării volumelor cres- 
cînde de transporturi între 
țările membre ale CAER, 
Comitetul Executiv a reco
mandat stl se adopte mă
suri pentru utilizarea mai 
bună a tuturor tipurilor 
de transport.

Relevînd rezultatele po
zitive ale colaborării în 
domeniul ocrotirii sănătă
ții, Comitetul Executiv a 
preconizat măsuri pentru 
orientarea acesteia spre 
asigurarea mai deplină a 
necesarului țărilor membre 
ale CAER ele medicamen
te și tehnică medicală, pen
tru creșterea nivelului teh
nic al diferitelor aparate 
medicale.

tuind, fără îndoială, o ex
presie a recunoașterii con
tribuției deosebite pe care 
țara noastră a adus-o în 
permanență la buna desfă
șurare a activităților eco
nomice și sociale ale O.N.U, 
Dealtfel. România a mai 
făcut de trei ori parte, 
în trecut, din acest impor
tant organism al O.N.U.

ECOSOC este alcătuit din 
54 de membri, în fiecare 
an 18 dintre aceștia fi
ind aleși pentru un man
dat de trei ani.

LUPENI — Cultural 
Contrabandiștii din 
Ra jgrad ; Cultural : Fa
milia Barcley de pe 
Broadway.

URICANI ; Iancu Ji
anu haiducul.

Eventualele modificări 
în această programare a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice a județu
lui Hunedoara.

TV
9,00 Teleșcoală.
9,40 Film artistic (re

luare). „Blestemul 
pămintului — bles
temul iubirii" — 
ultima parte. 

eforturilor pentru educa
rea tinerei generații în spi
ritul înaltelor idealuri u- 
maniste de pace, prietenie, 
cooperare și respect între 
popoare, precum și pentru 
sporirea participării efec
tive a tineretului la solu
ționarea problemelor ma
jore ale vieții internațio
nale.

Potrivit programului, A- 
nul internațional al tinere
tului se recomandă ca o 
manifestare de anvergură, 
cu acțiuni multiple și va
riate, care se vor realiza 
înainte, în timpul și du
pă 1985, menite să mobi
lizeze tinerii de pretutin
deni, guvernele și organi
zațiile internaționale la în
făptuirea unei îmbunătățiri 
radicale a condițiilor ac
tuale a tinerel generații.

Organizațiile de tineret 
din România au luat cu
noștință cu viu interes de 
conținutul recomandărilor 
elaborate de Comitetul 
consultativ al O.N.U. pen
tru Anul internațional al 
tineretului și au salutat 
programul propus de aces
ta — a continuat vorbito
rul, referindu-se, apoi, la 
constituirea Comitetului 
național român pentru pre
gătirea Anului internațio
nal al tineretului.

La ședință au fost exa
minate șl alte probleme 
ale colaborării reciproce, a- 
doptîndu-se hotărâri co
respunzătoare.

Ședința a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și 
înțelegere tovărășească re
ciprocă.

încheierea vizitei în Poionia a delegației 
M. A. N.

VARȘOVIA 16 — Tri
misul Agerpres, Gheorghe 
Ciobanu transmite ; Dele
gația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a vizitat vi
neri o serie de obiective 
cultural-istorice din Var
șovia, cartiere de locuințe. 
Oaspeții au luat cunoștin
ță de realizările urbanisti
ce și social-edilitare din 
capitala Poloniei socialiste, 
în cadrul vizitei un Iog 
aparte l-a constituit Mu
zeul de istorie al Poloniei, 
care prezintă în imagini 
sugestive lupta dusă de 
poporul polonez pentru 
independență națională și 
libertate.

11,25 Literatura româ
nă — Tudor Mu- 
șatescu.

12,00 Vocația patriotică 
a muzicii româ
nești (II). Pagini 
din creația sim
fonică, vocal-sim- 
fonică și de ope
ră.

13,00 Mozaic cultural- 
artistic-sportiv.

16,00 Fotbal î F.C. Con
stanța — Univer
sitatea Cluj-Napo- 
ca — repriza a 2-a.

18,15 India — istorie și 
prezent — docu
mentar.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Schimb de mesaje 

între președintele 
României 

și președintele Irakului

BAGDAD 16 (Agerpres). 
— între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia și președintele Sad
dam Hussein a avut loc 
un schimb de mesaje prile
juit de primirea de către 
președintele Republicii Irate 
a tovarășului Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală ro- 
mâno-irakiană de coopera
re economică, tehnică, ști
ințifică și comerț, aflat în 
vizită la Bagdad cu pri
lejul lucrărilor celei de-a 
cincea sesiuni a Comisiei.

în acest context au fost 
analizate posibilitățile dez
voltării cooperării econo
mice și schimburilor co
merciale dintre cele două 
țări, exprimîndu-se dorin
ța de adîncire și diversifi
care a colaborării bilatera
le reciproc-avantajoase, în 
interesul întăririi prieteni
ei dintre popoarele român 
și irakian, al păcii și înțe
legerii în întreaga lume.

☆
Cu ocazia prezenței la 

Bagdad, tovarășul Ion 
Dincă a avut o întîlnire 
cordială cu Taha Yassin
Ramadhan, membru al 
Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, prim vice
prim-ministru al guvernu
lui, și s-a întilnit cu Sa- 
adoun Ghaidan, viceprim- 
ministru și ministru al 
transporturilor și comuni
cațiilor, Tayeh Abdel-Ka- 
rim, ministrul petrolului, și 
Taher Tawfik, ministrul 
industriei și mineralelor.

Cu prilejul încheierii vi
zitei in Polonia a delega
ției Marii Adunări Națio
nale, la ambasada Repu- i 
blicii Socialiste România I 
din Varșovia a avut loc o | 
întîlnire prietenească. la 
care au participat Kazi
mierz Barcikowski, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C.. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Rakowski, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Stanislaw Gucwa, 
mareșal al Seimului, acti
viști de partid și de stat, 
deputați, oameni de cul
tură, ziariști. în cadrul a- 
cestei întîlniri oaspeții po
lonezi au apreciat rezulta
tele vizitei delegației par
lamentare române ca o 
nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două 
țări și popoare.

19,25 Patriotismul — 
mesaj și angajare 
a culturii române 
(III).

19.55 Teleenciclopedia.
20.35 Film serial) „Cra

hul". Producție a 
studiourilor ame
ricane. Episodul 1.

21.35 Cu mască... fără 
mască. Spectacol 
de varietăți cu 
public.

22.55 Telejurnal. Sport.
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Exploatarea de termoficare
Valea Jiului

încadrează muncitori în meseriile de :

— lăcătuși întreținere
— sudori (electric și autogen)
— zidar

— tinichigiu
— electricieni.

Retribuirea se va face conform Legii nr. 
57/1974 și Legii nr. 12/1971.

informații suplimentare la Comp. Plan- 
retribuire, telefon nr. 41920 — 41921, in
terior 42.

Exploatarea de gospodărie comunală 
si loeativă Petrosani-Petrila 
strada Cuza Vodă nr. 23, Petroșani 

încadrează urgent
— muncitori necalificați pentru centra

lele termice.
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Mica publicitate
TĂNASCU Petru anunță 

că s-a redeschis foto „Se
lect" pe strada Republicii 
nr. 19. Executăm orice fo
tografii. (887)

DOI studenți căutăm ca
meră mobilată condiții 
bloo (Aeroport). Adresați 
telefon 41824. (906)

PIERDUT legitimație 
specială nr. 23 pe numele 
Drăguțan Magelona, elibe
rată de A.U.T.L. Petroșani 
pe ruta Piața Victoriei — 
Uricani. (900)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele David 
Gheorghe. eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani, în a- 
nul 1981. Se declară nul. 
(901)

PIERDUT carnetul citi
torului pe numele Saviuc 
Vasile, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (902)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Soos Adalbert, elibe
rat de Preparația Petrila. 
Se declară nul. (903)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ghiu- 
ra Gelu, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (904)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șult 
Alexandru, eliberată de 
I.M. Lonea. Se declară 
nulă. (905)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Do
bândi Iosif, eliberată de 
I. M. Petrila. Se declară 
nulă. (907)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ara

ANUNȚURI 

ILINA Morar liică, anunță cu durere Că se îm
plinesc doi ani de la dispariția fulgerătoare a celei 
care a fost

BARNA VOICHIȚA născută JURA
Amintirea ei va rămîne veșnic neștearsă. (919)

FAMILIA Gesăuan, mulțumește tuturor aGelora 
care au fost alături de el la încercarea grea prici
nuită de pierderea celui care a fost 

îng. CESAUAN CORNEL

nyds Emil. Se declară nu
lă. (908)

PIERDUT diplomă cali
ficare lăcătuș de mină se
ria S.F. nr. 235120, elibe
rată de I.M. Lupeni în a- 
nul 1977. Se declară nulă.
(909)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ghiță 
Nicolae. eliberată de I M. 
Petrila. Se declară nulă.
(910)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilaidu 
Vasile Anton, eliberată de 
I. M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (912)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mariaș 
Nicolae, eliberată de I. M.
Lupeni. Se declară nulă.

(913)

PIERDUT diplomă de ab
solvire a Școlii de minei’ 
de scurtă durată seria 
6/132 963, eliberată de 
I. IVI. Aninoasa sub nr. 
1 565 1980 pe numele Sto- 
ian Vasile. Se declară 
nulă. (915)

R1ERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bota 
Vasile, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(916)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Farcas 
Ștefan eliberată de I. M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(917)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vină 
Petru, eliberată de U. E. 
Paroșeni. Se declară nulă.

(918)

DE FAMILIE
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