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cadru un ciclu de materiale care a- 
nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptui
rea acestor deziderate.

Materializarea acestor idei consti
tuie in etapa actuală pentru colecti
vele din economia Văii Jiului, pen
tru mineri in primul rînd, preocu
pări prioritare. Publicăm in acest

AZI, I.M. BÂRBĂTEN!
Ing. Ovidiu AVRAMESCU, directorul întreprinderii :

„Acordem o atenție prioritară dezvoltării
capacităților de producție ale miner*

Mina Bărbăteni constituie 
una din unitățile fruntașe 
în întrecerea pe care mi
nerii din întreaga țară o 
desfășoară pentru continua 
sporire a extracției de căr- 
bu ie necesar economiei 
naționale. In acest an stră
daniile colectivului minei 
Bărbăteni au condus la ex
tragerea peste prevederi a 
Unei cantități de 23 000 tone 
cărbune eocsificabil, precum 
și la îndeplinirea principa
lilor indicatori tehnico- 
economici programați.

Așa cum este firesc în 
cazul unei— mine noi în- 
care nu întreg perimetrul 
cimpului minier a fost pus

E fix
Trimisul nostru pe șantier relatează :

Culorile toamnei și simfonia muncii
La Cîmpu lui Neag cu

lorile toamnei sînt mai fru
moase ca oriunde. Pădu
rea s-a îmbrăcat într-o pa
letă coloristică incredibilă, 
cu sute și sute de nuanțe. 
Crestele Retezatului ascul
tă parcă, simfonia muncii 
de pe șantier. Cariera s-a 
schimbat mult în cele patru 
luni de la deschiderea ac
țiunii. treptele dau senza
ția că ne aflăm in fața 
unei străvechi așezări, tra
sată. conturată de munca 
oamenilor și a mașinilor. 
Utilai<- de mare capacitate

Tarniotcarea la ora scadentelor
Dovedind receptivitate la 

semnalele critice lansate în 
paginile ziarului nostru cu 
privire la necesitatea ur
gentării luc rărilor la punc
tele termice. conducerea 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. a inten
sificat ritmul de execuție, 
în săptămîna trecută, la 
eîteva puncte termice, con
structorii au lucrat zilnic 
peste limita programului 
normal de lucru. Ca ur
mare luni, 26 octombrie, 
S-a raportat terminarea lu
crărilor de construcții mon- 
țaj la primele patru puncte 
țermice din Petroșani. Slnt 
gata, astfel, să furnizeze 
agent termic din magis
trală punctele termice 2, 

în exploatare, colectivul 
nostru acordă atenție cu
venită atit realizării ritmice 
o sarcinilor de plan la ex
tracția de cărbune, cit și 
punerii în funcțiune a unor 
noi capacități de produc
ție. Este semnificativ în a- 
cest sens faptul că doar in 
ultimii ani capacitățile e- 
xistente au sporit cu peste 
50 la sută, fapt ce a per
mis creșterea corespunză
toare a producției extrase. 
Vreau să arăt că și în a- 
cest an, prin depășirea lu
crărilor programate la des
chideri și pregătiri cu 420 
metri sint asigurate 
diții pentru punerea

uruie într-un „concert" teh
nic, familiar șantieriștilor, 
deosebit pentru cei din 

- afară.
Pînă la 23 octombrie pla

nul, la nivel de acțiune, a 
fost depășit cu 121 440 
mc. La excavații steril rea
lizările au atins o depășire 
de 290 640 mc. 
toate obiectivele 
„Huilă — Cîmpu 
au fost realizate 
site.

Dincolo de cifre stă mun
ca a zeci de oameni, ziua 
și noaptea, pe soare sau

De fapt, 
acțiunii 

lui Neag" 
și depă

4, 6, 8 de la C.T. 10 și 9, 
C.T. 5, C.T. 2, G.T. 3. Acest 
fapt, pentru care construc
torii merită cuvinte de 
laudă, permite începerea 
probelor tehnologice la 
magistrala Paroșeni — Pe
troșani.

Dar cu o floare nu se 
face primăvară! La înce
putul acestui an, într-un 
comandament de investiții 
se stabilise un program de 
lucru conform 
1981 urmau să 
nate 22 puncte 
Petroșani. De 
puncte termice

căruia în 
fie termi- 
termlce în 
la 22 de 
s-a ajuns

V. s. feneșanu

(Continuare ta pag. a Z-a)

a
abataje de mare 

1982 
pro-

in anul viitorfuncțiune 
unor noi 
capacitate. in anul 
urmează să realizăm o 
ducție medie zilnică 
rită cu 17,2 la sută 
de nivelul de plan actual. 
Pentru a rezolva în cele 
mai bune condițiuni acest 
obiectiv, care ilustrează 
contribuția pe care colec
tivul nostru și-o va aduce 
la sporirea producției de 
cărbune eocsificabil a ba
zinului, conducerea colecti
vă a minei a elaborat și

B. MIHAI

X
iCaniinuare in pag. a l-ai

Sorescu. Cu 
prilej se în-

Realizînd 350 mc peste sarcinile de plan la 
brigada condusă de minerul Constantin Niță din ca
drul sectorului VIII, se situează pe primul loc în în
trecerea socialistă intre formațiile de lucru de la I.M.
Vulcan.

Acțiunea „Huila
Cîmpu Iui Neag 

1

pe ploaie, acum cînd fri
gul pătrunde pînă și prin 
cojoacele lor. Ne-am obiș
nuit să relatăm, de aici, 
în mod tehnicist, dar acum, 
cînd simțim cu adevărat 
pulsul muncii, cînd privim 
satul, vechiul și încântătorul

Mircea BUJORESCU

Adunarea cetățenească din comuna Banița
Adezion© depună ia măsurile plivind întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale

a.c., dezbate- 
cu locuito- 

recentelor

Comitetul de partid și 
Consiliul popular al comu
nei Banița au dedicat di
mineața zilei de duminică, 
25 octombrie 
rii, împreună 
rii comunei, 
Decrete ale Consiliului de 
Stat referitoare la măsu
rile necesare pentru înlă
turarea unor fenomene ne
gative existente în aprovi
zionarea populației cu pro
duse alimentare, promova
rea unui consum rațional, 
a autoconducerii și autoa- 
provizionării în profil teri
torial. Adunarea cetățe
nească organizată cu acest 
prilej și găzduită de că
minul cultural, a prilejuit

Cărbune
eocsificabil
peste plan

Și in cursul zilei de 26 
octombrie, colectivul mine
rilor de la Uricani a înre
gistrat rezultate bune 
producția de 
ne eocsificabil, 
șindu-și prevederile 
nului. Cu realizări 
bite se înscrie sectorul III, 
urmat de sectorul II, care 
au realizat prevederile pla
nului în proporție de 105,5 
la sută și, respectiv, 103,9 
la sută.

în abatajele minei a fost 
sporită rodnicia muncii de 
către formațiile conduse de 
Simion Budescu, Dumitru 
Nichita, Ion Volocaru, de 
la sectorul III, și Ilie A- 
morăriței, Gheorghe Scor
pie, Ion Nicolae de la sec
torul II. Folosind mai bine 
timpul destinat procesului 
de producție, asigurînd o 
mai bună funcționare a 
utilajelor din dotarea bri
găzilor, formațiile amin
tite au înregistrat produc
tivități mari în abataje.

la 
cărbu- 
depă- 

pla- 
deose-

cu materii

afirmarea deplinei adeziuni 
a locuitorilor comunei Ba
nița față de conținutul ce
lor două acte normative 
care alcătuiesc de fapt un 
ansamblu de măsuri avînd 
drept scop valorificarea 
mai completă a posibilită
ților de îmbunătățire a a- 
provizionării populației cu 
produse agroalimentare și 
a industriei 
prime.

Dovedind 
scopurilor celpr două de
crete și exprimindu-și ho- 
tărîrea de a contribui la 
transpunerea lor în viață, 
participanții la adunare au 
sprijinit cu căldură indica- 
ția-directivă de a valori-

înțelegerea

Vizita oficială
în țara noastră 
a președintelui 

R. F. Germania 
Karl Carstens

Continuarea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au continuat, marți, 
27 octombrie, convorbirile 
oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu, și 
președintele Republicii Fe
derale Germania, Karl 
Carstens.

Noua rundă de convor
biri a fost consacrată exa
minării unui cerc larg dc 
probleme ale actualității 
politice internaționale. S-a 
subliniat că în viața inter
națională s-a ajuns la o 
situație deosebit de com
plexă, contradictorie, pe 
de o parte afirmindu-se tot 
mai hotărît voința popoa
relor de a se dezvolta li
bere, într-un climat de li
niște, iar pe de altă parte 
continuînd să se manifeste 
politica de inegalitate 
dominație, de amestec 
treburilor altor state, 
consolidare și împărțire a 
sferelor de influență, care 
generează încordare și cons
tituie un serios pericol la 
adresa păcii, independen
ței și securității națiunilor. 
S-a apreciat că, în aceste 
condiții, se impune mai 
mult ca oricînd întărirea 
conlucrării tuturor state
lor și popoarelor pentru o- 
prirea agravării situației 
internaționale, pentru re
luarea și continuarea po
liticii de destindere și co
laborare, de independență 
și pace.

și 
în 
de

fica mai eficient toate te
renurile de care comuna 
dispune. Așa cum rezultă 
din situații, Banița dispune 
de aproape 4 000 hectare de 
finețe, pășuni, livezi și 
teren agricol. Toate aceste 
terenuri, îngrijite și lucra
te mai bine de locuitorii 
comunei pot să dea mai 
multe produse pentru au- 
toaprovizionarea celor care 
le posedă și să asigure sur
plusuri mai mari pentru 
fondul centralizat al sta
tului. în acest sens vor fi 
organizate cu participarea 
crescătorilor de animale 
ample acțiuni pentru între
ținerea fînețelor prin defri
șări de arborete, desecări,

în cadrul convorbirilor 
a fost relevată atenția 
deosebită pe care România 
și Republica Federală Ger
mania — ca țări europene 
— o acordă evoluției situa
ției de pe continent unde 
se află concentrate. în 
prezent, cele mai puternice 
arsenale, îndeosebi nuclea
re, ceea ce reprezintă o gra
vă amenințare pentru exis
tența civilizației, pentru 
însăși viața popoarelor din 
această zonă geografică și 
de pe întreg globul. în 
acest context a fost evi
dențiată necesitatea de a 
se depune eforturi susținu
te pentru ca reuniunea de 
la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive, să ducă 
la înfăptuirea unitară a 
prevederilor Actului final, 
la convocarea unei confe
rințe consacrată încrede
rii și dezarmării în Euro
pa, să asigure continuita
tea procesului de edificare 
a securității și dezvoltare 
a cooperării pe continent. 
S-a apreciat că trebuie fă
cut totul pentru edificare 
unei Europe unite, în cari 
deasupra oricăror deose
biri de orînduire socială, 
să se dezvolte o colaborare 
amplă, neîngrădită, în
tr-un climat de deplină le
galitate, încredere și res
pect reciproc.

iContinuare in nag a 4-a>

în zilele următoare la 
Piatra Neamț se desfă
șoară un festival de 
teatru intrat în tradiția 
mișcării teatrale din ța
ra noastră. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani va participa 
(30 octombrie) cu spec
tacolul „Paracliserul", 
realizat de regizorul Ra- 

Dinulescu pornind 
la piesa scriitoru- 

Marin 
acest 
treprinde (în perioada 
27 octombrie — 5 noiem
brie) și un turneu care 
se va încheia cu pre
zentarea spectacolului 
pe scene din Bacău, Bu
zău, București, Pitești 
și alte orașe.

I
Iî

nivelări, însămînțări și fer
tilizări cu îngrășăminte na
turale, iar consiliul popu
lar se va preocupa de asi
gurarea uneltelor de mun
că necesare, a semințelor 
de plante adecvate terenu
rilor și climei locale, în
deosebi a unor soiuri de 
cartofi și porumb cu 
randament mare și perioa
dă de vegetație scurtă, a 
îngrășămintelor chimice și 
a materialelor fito-snnitare 
pentru combaterea dăună
torilor.

S-a apreciat pe bună 
dreptate că mai ales în 

Toma țAȚÂRCA
(C'uniiauare m pag. a l-V
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i upă dezbateri, acțiuni responsabile 
pentru încheierea pregătirilor de iarnă (Urmare din pag. I)

întărirea autoconduceril 
și autoapro vizionării teritoriale

de 
U-

O 
și 

de 
și

infăp- 
luate. 
laptul 

refera-

adunarea generală 
la sectorul V al I. M. 
ricani a reprezerttat 
tribună de dezbateri 
decizii responsabile, 
valorificare a gindirii
acțiunii colective a comu
niștilor. Calitatea și efi- 
i iența adun . riî .le partid 
a constat in importanța 
și actualitatea probleme
lor ins< risc pe ordinea 
de zi. precum și in mo
dul um >e acționează în 
continuare pentru 
tuirea hotărîrilor 
Este binecunoscut 
— se sublinia în 
tul prezentat adunării — 
că membrilor de partid 
din cadrul sectorului V 
le revin o serie de sarcini 
privind pregătirea condi
țiilor de muncă pe timp 
de iarnă pentru mineri 
în care scop de mare în
semnătate este buna func
ționare a utilajelor și in
stalațiilor din dotarea în
treprinderii. Prin măsu
rile întreprinse ș-a reușit 
pînă în prezent să se fi
nalizeze lucrările la caza- 
nele 1, 2, 3 de la centrala 
termică, s-a înlocuit con
ducta de apă de la sediul 
administrativ și baia mi
nerilor. La puțul vest, s-a 
confecționat un set de 
saboți de frînare pentru 
mașina de extracție, iar 
la stația de compresoare 
de Ia puțul vest s-au re
vizuit pompele de ali-

Morile toamnei 
si simfonia muncii ->

(Urmare din pag. Il

Cîmpu lui Neag, de pe 
treapta 785 și vîntul tăios 
al toamnei, rece și uscat, 
ne taie răsuflarea, încer
căm să reproducem o cli
pă din viața de șantier, din 
activitatea acestui amfitea
tru al muncii.

Om de șantier, aparent 
dur, iute la vorbă, între
prinzător la faptă, șeful 
de schimb Ion Cârstea 
împărtășește nostalgia „na
vetei" de la 5,30 diminea
ța și 18 seara... de cînd s-a 
deschis cariera, zeci de 
mii de kilometri din oraș 
pînă la poalele Retezatului. 
Și acest drum îl fac zil
nic excavatoriștii Victor 
Pătra.șcu, Nicolae Szatmary, 
Gheorghe Diaconescu, Ni
colae Popa ; buldozeriștii 
Nicolae Anca, Francisc 
Szatmary, Vasile Gudea ; 
minerii Ion Diaconescu și 
Ion Moldovan, atîția de 
Ion, Vasile și Nicolae, oa
meni care vin dimineața și 
muncesc pînă seara tîrziu. 
Și munca lor se vede. Stra
turile de cărbune se pot 
vedea „de jos" din sat și 
după previziunile oameni
lor de aici pînă în primă
vară excavatoarele vor 
„mușca" încontinuu din 
aurul negru. Am văzut 
ieri dimineața zeci de ma
șini cu cărbune plecînd 
de la Cîmpu lui Neag. Căr
bune curat. Și ne-am gîn- 
dit atunci la lumina țării 
și la faptul că din ea face 
parte și luminița din Cîm
pu lui Neag. 

montare cu apă a com- 
presoarelor și s-a confec
ționat un bazin de colec
tare a uleiului ars. Tot 
in vederea pregătirii pro
ducției pe timp de iarnă 
a fost pusă în funcțiune 
linia electrică aeriană nr. 
1 vest, s-a alimentat ori
zontul 400 vest cu ener
gie electrică de la stația 
de 35 kV și s-a pus în 
fum țiune stația trafo 
nr. 4.

Viata de partid

S-a dezbătut un întreg 
evantai de probleme în- 
cepînd cu aprovizionarea 
cu piese de schimb pînă 
la . finalizarea, într-un 
timp relativ scurt, a unor 
instalații și utilaje. De 
exemplu, Petru Honciu a 
subliniat necesitatea găsi
rii celor mai adecvate so
luții pentru încălzirea a- 
erului pe puțul nr. 4. 
„Biroul organizației de 
bază, sublinia în continu
are vorbitorul, trebuie să 
ia măsuri urgente de pu
nere în funcțiune a caza
nului nr. 4 de la centrala 
termică, iar noi, comuniș
tii, trebuie să dăm o mai 
mare atenție pregătirilor 
de iarnă". Gheorghe Poto 
propunea să fie curățate 
pînă la finele lunii 
jompul de la puțul est, să Constantin GRAURE

__________ "_________ y

(Urmare din pag. I) 

urmărește consecvent apli
carea programului de mă
suri tehnico-organizatorice
elaborate. Aș dori să men
ționez in acest sens sta
diul avansat al lucrărilor
de pregătire a abatajelor din 
panourile 2 vest, 2 sud și 
din stratul 13 din cadrul sec
torului I, și din blocul XI la 
sectorul II, precum și abata
jele din stratele 3 și 14 in 
sectorul III. Urmează să în
registrăm o creștere a pon
derii producției extrasă din 
abataje frontale de mare ca
pacitate, care va reprezenta 
in anul viitor peste 60 la 
sută din totalul extracției, 

oferind posibilități de creș
tere a gradului de mecani
zare și de imbunătățire a 
organizării producției și o 
muncii.

Consider că una din pro
blemele de bază în această 
privință o constituie utiliza
rea cit mai bună a forței de 
muncă. In ceea ce privește 
productivitatea muncii nu

intens dezbă- 
calitatea lu- 

revizii și re

se repare ușile și rampele 
de la toate puțurile. Eine- 
ric Horvat solicita să fie 
luate măsuri de urgentare 
a lucrărilor de izolare de 
la casa mașinii de la 
puțul est.

Cea mai 
tută a fost 
crărilor de 
parații necesare utilajelor 
pentru a funcționa în 
bune condiții pe timp de 
iarnă. Comuniștii Ion 
Gliga, Constantin Modîlcă, 
loan Făiniș, Sigismund 
Sechely, 
duș, referindu-se la 
litatea 
tărirea 
nei, au 
gătirile 
sarcină 
membru de partid și că 
finalizarea lor la termen 
este pe măsura capacită
ții întregului colectiv de 
muncă al sectorului V. 
Atît din materialul pre
zentat cît și din cuvîntul 
participanților a reieșit 
hotărîrea comuniștilor din 
cadrul sectorului V de a 
trece imediat la acțiuni 
responsabile pentru înche
ierea pregătirilor de iar
nă și pentru rezolvarea 
problemelor complexe ale 
procesului de extracție, 
acțiuni care să conducă 
la sporirea producției de 
cărbune.

Francisc Iîege- 
ca- 

reviziilor, la în- 
ordinii și discipli- 
subliniat că pre- 
de iarnă sînt o 

pentru fiecare

sintem satisfăcuți de realiză
rile din acest an, deoarece 
dacă în abataje acest indi
cator este îndeplinit în pro
porție de 106,2 la sută, pe 
mină nivelul de realizare 
este de doar 99 la sută. De 
asemenea, posturile planifi

Dezvoltarea capacităților de producție
cate în abataje nu le rea
lizăm decît în proporție de 
84,8 la sută, aceasta și ca 
urmare a menținerii unui 
număr ridicat de absențe. 
Pentru a utiliza cît moi efi
cient forța de muncă dispo
nibilă ne propunem să ela
borăm un program detaliat 
de creștere a productivității 
muncii la nivelul tuturor fa
zelor tehnologice.

Sporirea producției minei 
noastre nu poate fi anali
zată decît în strinsă corela
ție cu problema îmbunătă- 

ceea ce privește cartofii, 
sfecla furajeră, morcovii și 
chiar porumbul există la 
Banița certe posibilități 
pentru creșterea cantități
lor obținute de pe terenu
rile aparținătoare gospodă
riilor cetățenilor, pentru a- 
sigurarea hranei popu
lației și dezvoltarea bazei 
de furaje pentru animale. 
Exprimîndu-și satisfacția 
produsă de măsurile luate 
de partidul și statul nostru 
și angajamentul de a face 
tot ce-i stă în putință pen
tru înfăptuirea lor, Vasile 
Jitea a solicitat totodată 
sprijinul consiliului popu
lar pentru amenajarea 
unei căi de acces din co
mună spre terenurile me
gieșe cu Dealu Babii, „Pe 
acest drum s-ar putea a- 
duce la Bănița mai 
bine de 50 de clăi de fîn 
existente în prezent, din 
care multe făcute cu ani 
în urmă, iar în viitorul a-

Termoficarea îa ora scadențelor
(Urmare din pag. I) 

la numai 9, din care 7 le 
execută constructorii din
cadrul Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H., iar
două Uzina de cazane „Vul
can" București. Benefici
arul, la rîndul lui promite 
că va echipa cu forțe pro
prii încă două puncte ter
mice. Ce se va întîmpla în 
această situație ? Pe de-o 
parte turbina transformată 
pe termoficare la Paroșeni 
va putea fi probată, in sar
cină, pînă la Petroșani, fi
indcă s-au realizat primele 
puncte termice necesare 
închiderii circuitului. Pe 
de altă parte, în timpul ex
ploatării, datorită nefinali-< 
zării celor 22 de puncte 
termice mii de familii nu

Una dintre tinerele 
muncitoare de Ia ateli
erul mecanic al minei 
Livezeni, frezorul Ma
riana Gabor apreciată 
pentru calitatea piese
lor executate.

țirii calității cărbunelui, de
oarece numai în acest an, 
ca urmare o depășirii con
ținutului de cenușă admis, 
ne vor fi rebutate circa 
50 000 tone de cărbune. A- 
vînd în vedere condițiile 
geologico-miniere de exploa

tare a stratelor subțiri, de 
unde producția rezultată cu 
un conținut ridicat de ce
nușă, vom urmări asigurarea 
unei structuri optime o liniei 
de front active, prin crește
rea ponderii abatajelor fron
tale din stratul 3 ccordind 
în același timp atenția cu
venită alegerii sterilului din 
cărbune.

Anul 1982 va înregistra 
transformări semnificative și 
sub aspectul modernizării 
tehnologiilor, al creșterii gra
dului de mecanizare a prin- 

propiat s-ar putea cosi toa
te fînețele naturale din 
zona respectivă".

Petru Stoica, Ion Sandu, 
Vasile Stoica, Vasile Capeț, 
Petru Jitea, Ioana Boda au 
apreciat umanismul și o- 
portunitatea măsurilor luate 
în dezbatere și, aprobîn- 
du-le conștient, din toată 
inima, s-au referit la 
sarcinile ce revin locuito
rilor Băniței pentru ca 
mai ales în ceea ce priveș
te sporirea efectivului de 
animale și a contribuției 
din acest sector la fondul 
de produse centralizat, re
zultatele activității să fie 
mai mari decît pînă acum, 
pe măsura posibilităților. 
„Prevederile celor două 
documente sînt clare și 
bine venite. Nouă, locuito
rilor Băniței, ca de altfel 
tuturor locuitorilor satelor 
noastre, ne revi
ne sarcina să creștem 
mai multe animale, să cul
tivăm toate terenurile, să 

vor beneficia încă o pe
rioadă de termoficare prin 
magistrala Paroșeni — Pe
troșani. Vor fi asigurate 
însă căldura și apa caldă 
prin... vechile centrale ter
mice cu randament de 30 
la sută și... fum.
Este de neconceput 

să fie prelungită perioada 
de timp în care termocen
trala Paroșeni livrează sub 
posibilitățile sale agentul 
termic, în timp ce în Pe
troșani se simte acut lip
sa acestuia. Cărbunele, a- 
cest combustibil prețios 
trebuie folosit cu mai bun 
randament, cu o mai mare 
eficiență economică. Și 
asta fără să mai vorbim 
de poluare...

Pentru începerea probe
lor tehnologice pe magis
trala Paroșeni — Petroșani 
mai sînt necesare circa 10 
zile. Atît va dura, după 
cum ne-a informat ing. Ni
colae Nemeș, șeful lotului 
Paroșeni al T.E.C., umple
rea cu apă rece, deduri- 
zată, a conductelor magis
tralei. Abia după umple
rea conductelor magistra

cipalelor operații din subte
ran. Vom extinde în continu
are tăierea mecanizată în 
abataje și la săparea lu
crărilor miniere, și se va 
trece la utilizarea unor com
plexe mecanizate de abataj. 
Dorim, de asemenea, ca 

mica mecanizare să fie pre
zentă într-o măsură mai 
mare la fronturile de lu

cru din subteran, în care 
scop este necesar să acor
dăm mai mult atenție spri
jinirii și îndrumării activității 
de creație tehnică de masă.

Desigur, asigurarea capa
cităților de producție pro
gramate pentru anul viitor 
constituie un obiectiv priori
tar încă din acest trimestru 
pentru conducerea colectivă 
a minei, pentru fiecare for
mație de muncă. 

valorificăm mai bine fîne
țele pentru ca din produ
sele obținute să ne apro
vizionăm pe noi și să 
creăm unele surplusuri. 
Așa ne cere statul, așa este 
fireso și echitabil.’ Noi 
putem și trebuie să dăm 
mai multă carne, mai mult 
lapte, mai multă lînă" — 
spunea Petru Jitea.

Dezbaterile au concluzi
onat cu a apreciere judi
cioasă, mobilizatoare, pen
tru locuitorii comunei re
feritoare la dezvoltarea 
sectorului zootehnic: spo
rurile propuse prin progra
mul de măsuri pentru anul 
1982 de 100 capete la bo
vine, 80 capete Ia porcine, 
40 capete la ovine sînt 
sub posibilitățile reale ale 
comunei și trebuie majo
rate.

Adunarea cetățenilor a 
adoptat în final programul 
de măsuri îmbogățit cu 
sugestiile și propunerile 
făcute de participanții la 
dezbatere.

lei va începe încălzirea și 
probarea în circulație la 
cald. Deci, primele aparta
mente, legate la cele 4 
puncte termice și încă trei 
pentru care există promi
siuni că vor fi gata, vor 
fi termoficate „pe Paro
șeni", aproximativ din 
12—15 noiembrie.

Este total necorespunză
tor cerințelor ritmul de lu
cru la punctele termice pe 
care le execută lotul Uzi
nelor Cazane „Vulcan" — 
București. în cursul săptă- 
mînii trecute șeful lotului 
ing. Octavian Mărgineanu 
a lipsit din Valea Jiului. 
La C.T. 12 (Hermes) con
structorii Uzinei „Vulcan" 
București, în lipsa șefului 
au mai făcut cîte ceva, 
l-am întîlnit în timp ce 
sudau coturi din țevi și 
alte confecții metalice ne
cesare montajelor. Alături 
stăteau vanele gata de 
montaj. Dar la P.T. 5 n-a 
fost eliberat nici măcar 
amplasamentul pentru în
ceperea părții de construc
ție...

Iarna bate la ușă.

Doresc să menționez, în
tre numeroasele acțiuni pe 
care le întreprindem in a- 
cest scop, dezbaterea și 
consultarea largă pe care 
am realizat-o în aceste zile, 
la indicația și cu sprijinul 
comitetului orășenesc de 
partid, în toate sectoarele, 
prilej cu care au fost fă
cute numeroase propuneri 
utile pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a 
muncii, utilizarea mai efici
entă a dotării, creșterea vi
tezelor de avansare, întări
rea disciplinei în muncă. 
Din cuvîntul a numeroși bri
gadieri, al altor cadre de 
bază ale minei, s-a desprins 
hotărîrea unanimă de a nu 
precupeți nici un efort pen
tru a asigura toate condițiile 
care să permită și în anul 
viitor îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor sporite de plan, 
înscrierea în continuare a 
colectivului minei Bărbăteni 
printre fruntașii întrecerii 
pentru sporirea extracției de 
cărbune.

B IN LIBRARII ; „Punc
tul de topire" — un reu- 

I șit volum de reportaje din 
I viața tumultuoasă a oțela- 
• rilor hunedoreni, datorat 

lui Marin Negoiță. Cartea 
readuce in fața cititorilor 
din județul nostru o sem
nătură cunoscută din pagi
nile ziarului „Drumul so
cialismului" — Deva, unde 
Marin Negoiță a activat ca 
redactor.

■ ACȚIUNI CU FIL- 
NIUL_Sub egida Consiliu

lui județean de cultură și 
educație socialistă, în ca
drul acțiunii : „Muncitorul 
— prezență semnificativă 
în filmul românesc" au 
fost vizionate de către pio
nierii școlilor din Vulcan 
la cinematograful „Lucea
fărul" din localitate, fil
mele : „Subteranul", „Dru
muri în cumpănă" și „Ora 
zero". O contribuție de 
seamă la organizarea ac
țiunii și-au adus-o cadre
le didactice și lucrătorii 
cinematografului din Vul
can.

u

B A AVUT LOC, la Lu- 
peni, deschiderea cursuri
lor „Universității politice 
și de conducere", cuprin- 
zînd 120 de cursanți.

■ „PACEA TREBUIE 
APARATA", se intitulează 
programul formației de 
muzică ușoară „Color" din 
cadrul clubului muncito
resc Vulcan, cu care va 
întreprinde un turneu în 
orașele din Valea Jiului. 
Recent, în fața a peste 400 
de tineri din orașul Vul
can (mineri, energeticieni, 

constructori) a fost susți
nut primul spectacol mult 
apreciat de tinerii melo
mani.

■ MUNCA PATRIO
TICA. Tinerii din organi
zația U.T.C. nr. 4 din ca
drul minei Aninoasa, în 

25 octombrie au efectuat 
o acțiune de muncă pa
triotică la descongestiona
rea galeriilor de fier 
vechi. Cu această ocazie, 
tinerii U.T.C.-iști raportea
ză îndeplinirea angajamen

tului economic pe între
gul an.

■ CU ADRESA PEN
TRU I. C. R. A. și 
C.P.V.I.L.F. La magazinul 
alimentar nr. 44 din Vul
can, ambalajele ocupă mult 
spațiu comercial destinat 
expunerii produselor ali
mentare. Este necesar ca 
cele două unități amintite 
să intensifice acțiunea de 
ridicare a ambalajelor.

■ EXCURSIE. Casa 
Pensionarilor din Petro

organizează în data | 
noiembrie a.c. o ex- I 
la Tismana cu auto- I

Excursioniștii vor !

șani, 
de 7 
cursie 
carul, 
face o scurtă escală m ! 
Tîrgu Jiu pentru vizitarea I 
casei memoriale „Ecaterina , 
Teodoroiu" și Muzeul din 
Tîrgu Jiu.

Rubrică realizată de
T. ARVINTE
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune r,u necesitate
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENTELE

PROTECȚIEI MUNCII '
DISCIPLINA

cea mai însemnată rezervă de creștere 
a gradului de securitate

rală pe C.M.V.J. a repre-în activitatea de protec
ție a muncii, la nivelul în
treprinderilor miniere din 
Valea Jiului, prin măsurile 
și acțiunile întreprinse de 
conducerile colective, de 
compartimentele de protec
ția muncii, gradul de secu
ritate a muncii în subte
ran a sporit comparativ 
cu anul trecut — a fost 
redus numărul focurilor 
endogene, s-au produs 
mai puține surpări, au fost 
depistate și lichidate ope
rativ acumulările de me
tan peste limitele admi
se. în acest din urmă do
meniu — esențial pentru 
eliminarea situațiilor de 
pericol — la toate între
prinderile miniere s-a reu
șit evitarea înserierii cu- 
renților de aeraj între lu
crări în execuție și abata
je în funcțiune, s-a îmbu
nătățit stabilitatea circuite
lor de aeraj, beneficiin- 
du-se de instalații de con
trol automat al concentra
țiilor, Există create con
diții pentru ca urmărirea, 
controlul și intervențiile să 
se efectueze operativ, cu 
competență. Ca urmare — 
și acesta e cel mai impor
tant cîștig — a scăzut cu 
33 de cazuri, în primele 
nouă luni, numărul acci
dentelor umane înregistrate.

Dar, în domeniul protec

Trecerea persoanelor peste transportoarele cu 
bandă se va face numai pe podețe special amenajate 
și prevăzute cu balustradă.

ției muncii, exigențele tre
buie să fie permanent 
sporite, țelul suprem al 
tuturor preocupărilor con- 
stituindu-1 eliminarea în 
întregime a situațiilor de 
pericol. Principala cauză a 
accidentelor de muncă — 
prin cădere de roci, în 
transport, prin manevra
rea necorespunzătoare a 
utilajelor — o constituie 
indisciplina. Tocmai de 
aceea trebuie insistat ca 
organele colective de con
ducere, specialiștii, organi
zațiile de partid și sindi
cat, toți cei ce lucrează în 
subteran — în cadrul con
trolului sau autocontrolului 
locurilor de muncă — să 
acorde atenție maximă, 
responsabilitate deplină 
respectării programelor de 
lucru întocmite, măsurilor 
impuse, normelor de pro
tecția muncii specificate 
pentru fiecare front pro
ductiv sau traseu din sub
teran. Activitatea de in
struire și propagandă să 
pună accentul, la fiecare 
mină, pe analiza cauzelor 
care au generat sau pot 
genera în viitor accidente 
sau avarii, să combată pe 
toate căile, prin toate mij
loacele, indisciplina privind 
respectarea normelor de 
protecția muncii.

Recenta adunare gene-

zentanților oamenilor mun
cii a aprobat pentru peri
oada pînă la finele anului 
și anul 1982 un program 
substanțial de mă
suri tehnico-organiza-
torice și politico-educative 
de creștere a producției în 
concordanță deplină cu îm
bunătățirea activității în 
domeniul protecției mun
cii. La baza creșterii gra
dului de securitate stau, 
în primul rînd, măsurile 
de modernizare tehnologică 
inițiate în vederea reduce
rii efortului fizic, creșterea 
gradului de securitate a 
oamenilor și zăcămîntului. 
Să amintim în acest cadru 
că vor fi introduse în ex
ploatare încă 15 abataje 
frontale cu susținere me
canizată, astfel încît prin 
susținere și tăiere mecani
zată vor fi extrase în anul 
viitor 3,5 milioane tone de 
cărbune. Peste 30 la sută 
din volumul lucrărilor de 
înaintare va fi excavat, de 
asemenea, prin tăiere 
mecanizată. Toate acestea 
constituie premise sigure 
ale ridicării gradului de 
securitate a muncii.

Anton HOFFMAN

NEGLIJENȚĂ PLĂTITĂ
SCUMP

Două locuri de muncă 
diferite, dar situații iden
tice, în încălcarea celor 
mai elementare norme de 
protecție a muncii. Mine
rul șef de schimb Andrei 
Kiss și artificierul Toader 
Victoria, de la mina Ani- 
noasa, nu au respectat dis
pozițiile de pușcare, încăr- 
cînd găuri care nu erau 
prevăzute. Și cum acest 
lucru nu le era de ajuns, 
ei au comis o abatere și 
mai mare : nu au scos oa
menii de la front! Fiind 
depistați de către organele 
de control din comparti
mentul protecția muncii, 
cei doi au fost sancționați 
cu amendă. Pentru fapte 
Identice, dar de o gravi
tate și mai mare, artifici
erii Petru Onicaș și Ilie 
Popescu, de la I. M. Uri- 
cani, au suportat aceeași 
pedeapsă, alegîndu-se, pe 
deasupra, și cu suspenda-

rea autorizațiilor de puș
care.

SE AȘTEAPTĂ...
PLOAIA ? !

Deși se știe că în mină 
nu plouă, se pare că totuși 

ÎN VIZOR G ÎN VIZOR
cei de la I. M. Lonea aș
teaptă, bineînțeles zadar
nic, un astfel de fenomen, 
din moment ce la orizon
tul 460 în cadrul sectoru
lui III, pe traseul benzilor 
este nepermis de mult 
praf. S-ar putea să vină, 
totuși, ceva... amenzi I Și, 
probabil, atunci nimeni din 
factorii de răspundere nu 
o să spună că e„. apă de 
ploaie 1

TOT AȘTEPTARE...

Aceeași delăsare se ma
nifestă și la mina Bărbă- 

teni. Deși au fost mai mul
te atenționări, cei care 
răspund de aerajul lucrări
lor din stratul 13 întîrzie 
să rezolve problema dese
lor acumulări de metan. 
Se pare că și aici perspec
tiva unor sancțiuni aspre 
e privită cu totală... ne

păsare. întrebarea este : 
pînă cînd ?

INSTRUCȚIUNI
DE DRAGUL...

INSTRUCȚIUNILOR ?

Este un lucru îndeobște 
cunoscut că în abatajele 
dotate cu complexe mecani
zate, utilizarea acestora 
trebuie făcută cu respecta
rea tuturor instrucțiunilor 
prevăzute de normative. 
Se pare, însă, că mulți mi
neri le consideră fără im

lntr-unul din abataje
le frontale ale minei- 
școală aparținînd Cen
trului <le instruire și 
perfecționare a cadrelor 
de pe lingă I.M. Diija, 
se explică unei serii de 
cursanți modul cum 
trebuie asigurat frontul 
în vederea unei securi
tăți depline

Foto : N. ȘTEFAN
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C. M. V. J.

portanță, făcînd abstracție 
de ele. Dovada? O echipă 
de control a compartimen
tului de protecție a mun
cii din cadrul combinatului 
a. întîlnit la I. M. Lupeni 
două astfel de aspei te ne
dorite. Astfel, în abatajul 
frontal nr. 6, stratul 3. blo
cul IV și în abatajul fron
tal dotat cu complexe din 
stratul 13, blocul VII, com
binele funcționau cu re

leu! de presiune a apei 
blocat, permițînd acumula
rea și depozitarea prafului 
de cărbune. Din moment 
ce astfel de aspecte de 
gravă neglijență și abateri 
de la N.D.P.M. se întîl- 
nesc și la întreprinderile 
miniere Aninoasa, Vulcan 
și Lonea — ca să dăm nu
mai cîteva exemple — i re- 
dem că este necesară lua
rea unor măsuri severe și 
cit mai eficiente. Nu de 
alta, dar paza bună, trece 
primejdia rea.

I. T. ALEXANDRU

Pe salvatorii mineri cu
vintele nu-i pot caracte
riza decit prea puțin. 
Niciodată nu vom ști cu 
adevărat despre puterea 
și curajul ce îl simte cel 
ce intră in galeria unde 
a apărut pericolul, știind 
că acolo se află un semen 
de-al său pentru care 
gura de oxigen sosită cu 
o secundă mai devreme 
poate fi hotărîtoare. „Cînd 
simt că încep să cedez, 
că nu mai rezist, singu
rul sentiment care îmi dă 
putere să răzbesc este a- 
cela că, acolo este un or
tac, un tovarăș, un OM 
care are nevoie de aju
tor". Declarafia aparține 
unuia din salvatorii cu 
bogată experiență, mine
rul Vasile Secuian. Este 
cel mai sublim sentiment 
omenesc și el devine cel 
mai sublim ideal cînd se 
transformă in faptă, iar 
cel ce părea pierdut este 
readus printre cei vii.

Oameni care salvează oameni și milioanele lor
Prin ei, prin acești oa

meni care „se pregătesc 
tot timpul pentru a fi 
oricind gata, pentru a 
salva oameni și milioane" 
— cum bine spunea ing. 
Aurel Mitric, șeful stației 
de salvare minieră Lupeni 
(totodată șeful sectorului 
XI investiții), sint mai 
bine ocrotite atit viețile 
oamenilor din subteran 
cit și utilajele și cărbu
nele în valoare de mili
oane de lei. In locurile 
de muncă in care poate 
apărea neprevăzutul, sint 
puse în pericol nu numai 
viețile celor de acolo dar 
și cantități imense de căr
bune atit de necesar țării.

Discutind cu ajutorul 
șefului stației de salvare, 
tehnicianul Ion Untea, 
am aflat cîteva amănun

te despre modul cum se 
pregătesc salvatorii mini
eri. „Prezenți in fiecare 
zi de luni, la pregătire, 
ei se călesc prin mijloace 
variate pentru a fi cit 
mai rezistenți, mai bine 
pregătiți și in primul 
rînd curajoși. Căci, așa 
cum îmi spunea într-una 
din zile unul din cei mai 
tineri salvatori, loan Nă- 
sălean, și curajul se în
vață. Cum ? Deprinzîn- 
du-te cu greutățile, cu 
pericolul, cu implicațiile 
fiecărei intervenții. Ast
fel, curajul nu mai este 
hazard, ci este un act 
care, chiar dacă depășește 
limitele firescului, atri
buie omului puteri ne

bănuite.
„,2 februarie 1981. In 

galeria direcțională, sub 

coperișul stratului 3 din 
blocul 5, sectorul V, ori
zontului 530, izbucnește 
focuL El pune în pericol 
Utilaje in valoare de mi
lioane de lei, dar in pri
mul rînd vieți omenești. 
Ca de alitea ori toate 
speranțele au o singură 
direcție : salvatorii mini
eri. Ei sint și de data 
asta cei care, cu curajul 
lor pilduitor, cu riscul 
propriei lor vieți, spun 
un „NU" hotărit pierde
rilor ce amenință oameni 
și valori materiale. Și ei 
și-au făcut din nou, nu
mai și numai datoria Mi
nerii Vasile lușan, Va
sile Secuian, Samoilă Co
vaci și Ion Olteanu, ar
tificierul Gașpar Simon, 
lăcătușii Mihai Otovel sau 
loan Năsălean, sint nu

mai ctțiva din cei ce, 
luptîndu-se atunci cu fo
cul, nu mai puțin de 15 
zile, s-au împotrivit zi și 
noapte (de fapt acolo în 
galerie nu se distingea 
ziua de noapte, odihna 
de neodihnă) acestui duș
man aprig și viclean al 
adîncurilor minei.

...Ce se cere de fapt 
unui om pentru a putea 
fi salvator ?

Răspunsul ni-l dă ing. 
Mitric, șeful formației de 
salvatori: „Pe lingă o 
Sănătate de fier, condiție 
eliminatorie, salvatorul 
trebuie să fie un om pen
tru care curajul să 
nu fie doar o aspi
rație. Mai mult ca oricine, 
salvatorul minier trebuie 
să fie caracterizat de un 

puternic sentiment dc sa
crificiu".

Salvatorii minieri — 
adaugă adjunctul șejului 
stației, tehnicianul Ion 
Untea — trebuie să fie 
oameni adevărați, uniți 
la bine și la rău, capa
bili să ia lucrurile bărbă- 
tește, să se bucure din 
inimă, să rida atunci cînd 
este nevoie, trecind peste 
necazuri și să-și ducă 
sarcina la bun sfirșit.

De sus, dinspre vîrfu
tile Retezatului scăldat in 
soare, izvorul Jiului alu
necă fugar. Culorilor cu 
care coboară sau frunze
lor ce le poartă pe aripă 
Ii se adaugă formele și 
siluetele eroilor mei. Și 
pare, totuși, că este O în
chipuire. O închipuire de 
bine și frumos despre a- 
cești oameni minunați cu 
curajul lor exemplar.
loan Alexandru TĂTAR
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Vizita of’Ctală in țara noastră a 
președintelui R. F. Germania 

Kart Carstens
Continuarea convorbirilor oficiale

lUrmare din Oaq II

(n .aurul convorbirilor, 
s-a subliniat că problema 
Cea mai arzătoare a zilelor 
noastre constituie opri
rea cursei înarmărilor, tre
cerea :a măsuri efective de 
dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară, ca 
element fundamental pen
tru eliminarea principa
lelor surse de confruntare 
șl a pericolului de război, 
pentru eliberarea popoare
lor de povara cheltuieli
lor militare, pentru îmbu
nătățirea climatului poli
tic mondial, pentru accele

La Întreprinderea 
de mașini grele București

La Muzeul de istorie 
al R.S.R. și Patriarhia română

După încheierea celei de 
a doua runde a convorbiri
lor la nivel înalt româ- 
no-vest- iermane, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, au 
făcut o vizită la întreprin
derea de Mașini Grele 
București — una din cele 
mai moderne și reprezen
tative unități ale industriei 
românești constructoare de 
mașini.

La sosirea in uzină, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Karl Cars
tens au fost salutați de 
loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini, Maria Gheorghe, 
primarul sectorului 4 al 
Capitalei, Emanoil Babici, 
directorul întreprinderii, 
de numeroși muncitori, ca
re au ovaționat cu căldură 
pe cei doi șefi de stat.

Vizita la cunoscuta între
prindere bucureșteană a 
oferit înaltului oaspete po
sibilitatea de a cunoaște

Primirea șefilor misiunilor d p’omatice
Președintele Republicii 

Federale Germania, Karl 
Garstens, a primit, marți 
după-amiază, la Palatul 
din Piața Victoriei, pe șefii

Depuneri de coroane
Marți dimineața, pre

ședintele Republicii Fede
rale Germania, Karl Cars
tens, a depus, în semn de 
omagiu adus celor care au 
luptat pentru înaltele i- 
dealuri de libertate ale po
porului român, o coroană 

rarea dezvoltării economi- 
co-sociale și ridicarea bu
năstării tuturor națiunilor.

A fost evidențiată nece
sitatea reglementării prin 
mijloace pașnice, prin tra
tative, a stărilor de încor
dare și conflict, a tuturor 
diferendelor dintre state.

Relevîndu-se implicați
ile profund negative ale 
crizei economice mondia
le, ale accentuării decala
jelor economice dintre sta
te, s-a apreciat că un o- 
biectiv primordial îl repre
zintă lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unor 
relații economice bazate 

direct nivelul ridicat atins 
de industria românească 
constructoare de mașini, 
tehnologiile moderne utili
zate de aceasta — precum 
și produsele de mare com
plexitate realizate într-o 
serie de domenii de vîrf — 
cum sînt energetica, meta
lurgia, chimia și industria 
materialelor de construcții 
— care, prin performan
țele lor tehnico-economi- 
ce, prin competitivitatea 
lor, s-au impus în multe 
țări ale lumii.

Vizita a permis, totoda
tă, cunoașterea unor as
pecte concrete ale raportu
rilor de colaborare dintre 
industria românească de 
specialitate cu firme vest- 
germane, colaborarea care 
s-a materializat aici prin 
realizarea în comun a unor 
utilaje de o mare comple
xitate tehnică, cu perfor
manțe deosebite cum sînt o 
serie de piese grele, turbo- 
compresoare, și alte produ
se destinate unor terțe pie
țe.

misiunilor diplomatice și 
pe reprezentanții unor or
ganizații internaționale a- 
creditați în țara noastră, cu 
care s-a întreținut într-o 
atmosferă cordială.

de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat 
parte persoane oficiale 
române și vest-germane. 

pe egalitate și echitate, ca
re să favorizeze progresul 
tuturor țărilor, îndeosebi al 
țărilor rămase în urmă, să 
înlesnească accesul larg 
al națiunilor la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, 
să asigure stabilitatea e- 
conomică mondială.

S-a subliniat că soluțio
narea justă și durabilă a 
problemelor complexe ce 
confruntă omenirea recla
mă participarea activă la 
viața internațională a tu
turor țărilor, indiferent de 
mărime sau orînduire so
cială.

în cursul aceleiași zile, 
președintele Republicii Fe
derale Germania, Karl 
Carstens, și doamna Vero
nica Carstens, împreună cu 
celelalte persoane oficiale 
vest-germane au vizitat Mu
zeul de istorie al Republi
cii Socialiste România.

în secțiile de istorie stră
veche, sînt admirate, o se
rie de piese de artă neoli
tică, unicate pe plan mon
dial, cum sînt „Gîndito- 
rul“ și „Femeie șezînd", i- 
nestimabilul tezaur de ce
ramică de la Cucuteni, o- 
biectele de o rară frumu
sețe artistică din epoca 
bronzului reprezentind ci
vilizația tracică : „Carul de 
la Bujoru", tezaurele de 
la Craiova, Agighiol și Pe- 
retu. în Lapidarium, oas
peții au prilejul să cunoas
că, dăltuit în piatră, actul 
de naștere al poporului ro
mân reprezentat de „Co
lumna lui Traian“. Măies
tria artei și meșteșugului 
aurului sînt reprezentate, 
în sala Tezaurului istoric, 
de cele peste 16 000 de pie
se din aur și pietre prețioa
se care oglindesc istoria și 
iubirea de frumos ale ce
lor ce au trăit și muncit 
pe aceste străvechi melea
guri, dintre care se dis
ting tezaurele tracice de

Recepție oferită de 
președintele R. F. Germania
în onoarea președintelui 

Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Federale 
Germania. Karl Carstens,

Președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Karl Carstens 
au relevat buna colabora
re a României și Republi
cii Federale Germania în 
cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și în alte orga
nizații internaționale și au 
exprimat dorința celor do
uă țări de a întări conlu
crarea dintre ele pe arena 
mondială, în slujba nobile
lor idealuri ale popoarelor, 
de libertate și independen
ță, de pace, securitate și 
progres.

la Moigrad, precum și cele 
din epoca de bronz de la 
Perșinari, Turnu Măgure
le, Ostrovu Mare, Hinova 
și cele geto-dace de la Cu
cuteni — Băiceni, Craiova, 
Poiana Coțofenești sau de 
la Stîncești.

în continuare, sînt vizi
tate sălile în care sînt ex
puse piese de o neasemui
tă frumusețe din epoca de 
formare a poporului ro
mân, vestigii de artă medie
vală din epocile lui Ștefan 
cel Mare și Brîncoveanu, 
din epoca modernă și con
temporană, inclusiv deco- 
rațiuni din epoca noastră.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Karl Carstens și 
doamna Veronica Carstens 
semnează în cartea de o- 
noare a muzeului și adre
sează cuvinte de mulțumire 
pentru prilejul ce le-a fost 
oferit de a vizita acest in
estimabil lăcaș de cultură 
a poporului român.

©
După amiază, președin

tele Karl Carstens a fost 
oaspetele Patriarhiei Bise
ricii ortodoxe române. Pre
ședintele R.F. Germania a 
fost întîmpinat de patriar
hul Justin Moisescu și de 
o suită de ierarhi, cu care 
s-a întreținut într-o atmos
feră cordială.

împreună cu doamna Ve
ronica Carstens, au oferit 
marți seara o recepție in 
saloanele hotelului „Inter
continental".

Au luat parte persoane 
oficiale române și vest- 
germane.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Afacerea gra
țiatelor ; Republica : 
Acțiunea Fulgerului cir
cular; Unirea: Pe drum.

PETRILA : O să fiu 
cuminte, bunicule.

LONE A : Pe urmele 
tigrului,

ANINOASA : Secretul 
casetofonului.

VULCAN — Luceafă
rul : Alergătorul ; Mun
citoresc : Caută vîntul.

LUPENI — Cultural : 
Avarul ; Muncitoresc : 
Recursul la metodă, 
I—II.

UR1CANI : Contra
bandiștii din Rajgrad.

Autobaza uzina de transport 
local Petroșani

organizează concurs în ziua de 31 octombrie 
1981, ora 9, la sediul autobazei, pentru 

ocuparea a 15 posturi de taxatoare.
De asemenea, încadrează direct sau 

prin transfer conducători auto categoria ,,D" 
pentru autobuze.

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

CETĂȚENI !
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare in sticle și bor
cane.

tv I
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Tragerea ’ prono- I 

expres.
17,10 Actualitatea mu

zicală.
18,00 Atenție la... ne- 1 

atenție !
18.25 Revista Cîntării î 

României.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco- i 

nomică.
19,45 Universul femei- i 

lor.
20,20 Practic, util, gos

podăresc.
20,30 Telecinemateca. Ci

clul ; ,,Dosarele e- 
cranului". „Conspi
rația tăcerii". Pro
ducție a studiouri
lor canadiene.

21,55 Interpreți de mu- i 
zică populară.

22,15 Telejurnal. i
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Program de naționalizări în Franța

Mica publicitate

PARIS 27 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a 
Franlei a adoptat, după 
două saptămîni de dezba
teri, proiectul de lege pri
vind programul de națio
nalizări al guvernului pre
zidat de premierul Pierre 
Mauroy — relatează agen
ția France Presse. în fa
voarea proiectului s-au 
pronunțat 332 deputați, iar 
împotriva lui au votat 154. 
Pe parcursul dezbaterilor 
au fost examinate aproxi
mativ 1500 de amendamen
te, în contextul în care o- 
poziția, care nu dispune 
decît de 150 din cele 491 
de locuri ale Adunării, a 
încercat să întîrzie cît mai 
mult adoptarea proiectu- 
toi. Această adoptare cons
tituie prima rundă a „bă

tăliei naționalizărilor", 
proiectul urmînd acum să 
fie supus spre examinare 
Senatului. Se apreciază că 
adoptarea definitivă de 
către parlament nu va sur
veni înainte de luna ianu
arie a anului viitor, în 
pofida procedurii de ur
gență inițiate de guvern 
(potrivit acestei proceduri, 
se prevede ca proiectul să 
facă obiectul unei singure 
citiri în fața Senatului îna
inte de a fi examinat de 
o comisie paritară mixtă, 
formată din deputați și 
senatori). Conținînd 50 de 
articole, textul documen
tului guvernamental are în 
vedere naționalizarea a 
cinci mari grupuri indus
triale, 36 de bănci și două 
companii financiare.

Președintele Finlandei 
a demisionat

HELSINKI 27 (Agerpres). 
Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a demi
sionat din motive de sănă
tate, a anunțat marți gu
vernul finlandez, citat de 
agenția France Presse. 
Președintele Kekkonen, în 
vîrs’tă de 81 de ani, s-a 
aflat în fruntea statului 
finlandez din anul 1956. în- 
cepînd din luna septembrie 
1981, el și-a anulat toate 
angajamentele, ca urmare 
a înrăutățirii stării sănătă
ții sale.

Actualul șef al guvernu
lui finlandez, Mauno Koivi- 
sto, va asigura interima
tul președinției țării pînă 
la 26 februarie 1982 — da
tă la care va fi ales noul 
președinte al Finlandei.

ÎN CADRUL manifes
tărilor culturale dedicate 
centenarului George Enes- 
cu, la biblioteca română 
din New York a avut loc 
un concert omagial. Pro
gramul, care a cuprins pie
se din creația muzicală ro
mânească, s-a bucurat de 
o bună primire din partea 
unui numeros public.

PE SCURT
LA ACAPULCO. în Me- 

xio, s-a deschis, în prezen
ța a 2500 de apicultori din 
diferite țări ale lumii, cel 
de-al 28-lea Congres inter
național de apicultura al 
Apimondia. în prima șe
dință, prof. univ. V. Har- 
naj (România) a fost reales 
pentru o perioadă de patru 
ani președintele Apimon- 
diei.

ÎNGRIJESC copil la do
miciliu. Adresați: Aviato
rilor, bloc 34 sc. 11 ap. 72, 
Petroșani. (985)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pirvănescu 
Liviu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (978)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simo- 
nea Maridara. eliberată de 
I.M. Petrila, Se declară 
nulă. (979)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hribal 
Carol, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă.
(980)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barla 
Traian, eliberată de I.M. 
Petrila Se declară nulă.
(981)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zugra
vi» Gheorghe, eliberată de

I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bră- 
toiu llie. eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(983)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciocșan 
Aurelian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (984)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Aurel, eliberată de I.M. 
Paroseni. Se declară nulă. 
(986)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Eugen, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pleu 
Otilia, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă- 
(m.p.)

KEDALflA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, sir. Nicolae Băkescu — 2, teictoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, gtr. Nicolae Bălcescu — 2.


