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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 
NICQLAE CEAUȘESCU 
în Republica Populară 
Democrată Coreeană

Plecarea din Phenian
In întîmpiriarea

Zilei Muncii
I 1N TRIMESTRUL I

Colectivul minei Vulcan a ocupat locul I în
întrecerea socialistă pe ramură

Urmare a eforturilor depuse pentru a da țării 
cît mai/malt cărbune, colectivul Întreprinderii mi
niere Jâulcan, a fost declarat fruntaș pe ramură în 
trimestrul L

Locul I, ocupat în hărnicia minerească, este răs
plata binemeritată pentru cele 25 552 tone de căr
bune realizate peste prevederile planului. Prin creș
terea productivității muncii valorice cu 1512 lei pe 

• persoană, a randamentelor în abataje mai mari cu 
690 kg cărbune pe post, cit și prin realizarea unor 
importante economii de materiale, producția netă 
a sporit în trimestrul I cu 7 131 mii lei.

La bogatul mănunchi de rezultate o contribuție 
deosebită au avut-o colectivele sectoarelor I, cu un 
plus de 9 775 tone de cărbune peste prevederi, și 
II cu 5936 tone.

Garnituri 
de mobilă 
peste plan

Colectivul secției de mo
bilă Petrila care a înche
iat primul trimestru cu 
rezultate remarcabile — 
producția de mobilă fiind 
depășită cu 212 000 lei — 
reușește să mențină cota 
înaltă a realizărilor șl în 
această, .lună. Hărnicia co
lectivului se concretizează 
în livrarea către beneficia
rii. interni a 150 garnituri 
de mobilă, în valoare de 
2200 mii lei.

Vizita, oficială de priete
nie in R.P.D. Goreeană a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, lâ invitația to
varășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și 
a tovarășei Kim Săng E, 
s-a încheiat în dimineața 
zilei de miercuri, 21 apri
lie, în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și 
prețuire reciprocă în care 
s-a desfășurat, din primele 
momente și pînă la pleca

rea înalților oaspeți, sub 
semnul bunelor relații sta
tornicite între popoarele, 
partidele și țările noastre.

Tovarășul Ni col a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
de la reședință și pînă la 
aeroportul Sun An de to
varășul Kim Ir Sen și to
varășa Kim Săng E.

Aici la aeroport, 
. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E sînt salutați eu în
delungi aplauze și puterni-' 
ce ovații de un mare nu
mai' de locuitori ai capita
lei ale căror manifestări 
de simpatie ilus
trează pregnant sentimen

tele întregului, popor core- ; 
ean față de solii poporului 
român, ’ -

De la scara avionului, to- ! 
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund', încă o dată, salu- . 
tului de rămas bun adre
sat de tovarășul Kim Ir ' 
Sen și tovarășa Kim Săng ’ 
E, de tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
a R.P.D. Coreene, aclama
țiilor și urărilor mulțimii 
care ovaționează cu putere 
pentru prietenia trainică 
și solidaritatea de nezdrun
cinat dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

La ora 8 (ora locală), ae- ■ 
ronava prezidențială a de- 
colat îndreptîndu-se spre 
patrie.

Sosirea în Capitală

Operativitate și 
calitate la lucrările 

- de reparații

Recent, a fost expediat 
minei Lupeni, un convertț- 
zor reparat în regim de a- 
varie, de către muncitorii 
atelierului de reparații e- 
lectrice Varnița din cadrul 
I.R.I.U.M.P. Lucrarea, a 
cărei valoare este de 63 000 
lei, a fost realizată în- 
tr-un timp record și de 
calitate de către echipele 
conduse de Dumitru Cer- 

. cel, Rodica Alicu, Marici- 
■ ca Chelnariu. Tot în regim 
de avarie a fost executată 
ireproșabil bobinarea unui 
motor de 2000 kW. 6000 V, 
destinat minerilor de la 
Bălan.

Rezultate de prestigiu ale pre
Oamenii muncii de Ia 

secția de preparare a căr
bunelui din Corcești întîm- 
pină ziua de 1 Mai cu re
zultate de prestigiu. De la 
începutul anului plusul la 
producția, netă totală este 
de 47 040 tone, din care 
Ia mixte 24 561 tone, la ( 
cărbune spălat normal, 
26 081 tone, iar la șlam 
turte, 2 719 tone. De men
ționat că jyăn introducerea 
acordului global pentru e- 
chipele de la șlam a cres
cut rodnicia muncii, ceea 
ce a făcut ca plusul reali
zat la acest sortiment, in 
numai două decade din lu
na aceasta, șă l’ie de aproa
pe 1000 de tone.

în fruntea întrecerii șe 
situează formațiile condu
se de maistrul preparator 
Gheorghe Costea, de la a- 
telierul de preparare, A- 
lexandru Makai, șef e-

chipă încărcări la separa
ție, Gheorghe Necșoiu, șef 
echipă de Ia întreținerea 
mecanică și echipele de 
lăcătuși conduse de Cornel 
Colda, Gheorghe Cioban u 
și Nicolăe Chioreanu; '

Tovarășul N ic ol a e 
Ceaușescu, secretar ’general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu s-ati în
tors, miercuri după-amia- 
ză,în Capitală, după vizi
tele oficiale de prietenie 
efectuate în Republica 
Populară Chineză — la 
invitația . Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Chinez și a Consiliului de 
Stat a! Republicii, Popu
lare Chineze — și în Re
publica Populară Democra
tă Coreeană, —-. la invitația 
tovarășului . Kim Ir Sen, 
secretar general al .Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate • Coreene.

Ceremonia sosirii a avut

loc pe aeroportul Ompeni. 
Aici erau arborate drape
lele partidului și statului, 
care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,.? >.!.t

La . sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
llie Verdeț, de alți tovarăși

(Continuare în pag. a 4-a}
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4l ți, dar familia s-a „<iivi--

? zat“ în subteran. Grigore
1 și Nicolae au sporit efec-
‘ .... ~,C.C._ , .C.... -i - ---------- .

ucenicit la Iosif Clamba. (Continuare în pag. a 3-a) ^

„Dinastia" vredniciei | 
de nădejde j 
Dar și lui Clamba l-a pus ( 
lopata în mină, fiindcă pe 1 
vremea aceea mineritul! 
însemna mai cu seamă e-T 
fort fizic, tot moțul Mi- t 
dea. Așadar, Petre ține I 
de „dinastia" șefilor de l 
brigadă ieșiți din „came-1 
rele" lui Clamba, Grigore |

res- ’

are urmași
, Petru Mîndruț —- șef de 

brigadă, Grigore Mîndruț 
— șef de brigadă, Vasile 
Mîndruț — vagonetar, alt 
frate, Nicolae Filimon — 
miner, iată o familie de 
vrednici oameni ai abata- 

! jelor Lonei. Mai Mii, a
„descălecat", din Mara-

’ mureș, Vasile, care a in- din frontalele lui Miclea. 1 
vățat tainele mineritului Amîndoi înțeleg să res- 7 
de la celebrul Miclea loan pecie tradiția și prestigiul y 

1 III, acum în pragul pen- școlii, tinerețea nefiindl 
sici. Apoi au venit ceilal- un impediment al afirmă- ? 

-rit. Zice Grigore, după i 
zat“ în subteran. Grigore i
r. ___ Ion VULPE ’

( tivul lui Miclea, Petre a   —— ---- s—---- — )

La mina Vulcan mul
te formații de lucru, a- 
semenea celei conduse 
de brigadierul Mihai 
Vasile de la sectorul IV, 
au contribuit în trimes
trul I Ig obținerea titlu
lui de unitate "fruntașă 
în întrecerea socialistă. 
Brigăzile au acționat în 
direcția creșterii pro
ductivității muncii și , a 
vitezelor de avansare, a- 
plicînd tehnologii moder
ne în abataje cu front 
lung folosind la maxi
mum timpul de lucru și 
efectivele de muncitori.

Foto : Șt. .NEMECSEK

Și la încheierea decadei a doua
Recuperarea restanțelor

O SARCINA DE... PERSPECTIVA

în pagina a 2-a
l.M. LIVEZENI

Cu o asemenea dotare se poate produce cărbune, nu glumă,

la lucru !Trebuie însă

Singura., întreprin
dere minieră care conti
nuă să-și depășească în 
mod ritmic prevederile 
de plan. rămîne Uricaniul, 
care în decada a Il-a a 
extras peste sarcinile 
planificate aproape 1200 
tone, totalizînd de la în
ceputul lunii un plus de 
peste 3000 tone de cărbu
ne pentru cocs.

în comentariul realizat 
la încheierea primei de
cade a lunii aprilie su- 

/ bliniam o cerință, ' de 
fapt, o sarcină de o deo
sebită importanță pentru 
dezvoltarea economică a 
:î.,s.r's3, ii
nientul dat publi 
urma ședinței C6 
Politic . Executiv 
al P.G.R. și anu
trebuie „să se acorde o 
deosebită atenție aplică
rii ferme a hotăririîor a- 
doptâte de Plenara C.C. 
al P.C.R., cu privire la

V ______ ' . __

cității în 
miletului 
ai C.C.

programul de energie e- 
lectrică, îndeosebi reali
zarea programului de ex
tracție a cărbunelui și de 
proaucefc a energiei ’ e- 
lectrice pe bază de căr
bune, în vederea satisfa
cerii tuturor necesităților 
energetice ale economiei 
naționale". în lumina a- 
cestei sarcini de o mare 
răspundere pentru mine
rii Văii Jiului se impu- 
hea p mobilizare de ex
cepție din partea fiecărui 
colectiv minier, a fiecărui 
om al muncii, indiferent 
de funcție și calificare,

ssperfcr a 
posibilităților de care dis
punem în creșterea pro
ducției de cărbune ex
tras, astfel incit să se 
treacă fără întîrziere la 
recuperarea restanțelor 
acumulate în prima de- 
cadă, Rezultatele obținu
te însă la încheierea ce

lei pis ă doua decade 4 nu 
ne dau posibilitatea-să a- 
firmăm că această mobi
lizare a avut loc, că or
ganele și organizațiile de, ; ■ 
partid, conducerile'' co- •• 
colective ale întreprin
derilor miniere, organi- ; 
zațiile U.T.C. și de sindi- ■ 
cat au găsit, în toate ca- ..; h 
zurlie, cele mai adecvate 
căi și metode care să sti- . 
muleze formațiile pentru 
obținerea unor ' rezultate 
din ce în . ce mai bune. O,ț 
dovadă concludentă, în, 
acest sens, o constituie 
realizării^ înregistrate. 
Cu pwlțîT ejcreptjî — 
dintre care f«ern abstrac
ție de mina Uricani a- 
mintită anterior, minele 
Lonea, Vulcan și Bărbâ- 
tenl ce au avut constant? 
în realizări deși nu s-au 
ridicat la nivelul preve- | 
derilor de plan — la ce- | 
lelalte producția extrasă

(Continuare în pag. a 2-a, I
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La întreprinderea de uti
laj minier Petroșani, cu a- 
jutorul tovarășului Ion 
Predoi, secretarului comi
tetului de partid pe uzină, * 
ne-arn edificat asupra mo
dului In care comuniștii eu 
funcții de răspundere 
secretari ai organizațiilor 
de bază nou aleși, membri 
ai comitetului de partid pe; 
întreprindere — își Înde
plinesc sarcinile încredin
țate. Cu acest prilej am 
constatat ■ chiar în secțiile 
uzinei cum comuniștii in
vestiți cu răspunderi în or
ganizațiile de partid și în 
producție își aduc o însem
nată contribuție la-.înfăptui
rea programului de meca
nizare a lucrărilor din sub
teran, la îmbunătățirea ac
tivității economice și po
litice. Cîțiva secretari 
organizațiilor de bază 
membri ai comitetului 
partid ne-au vorbit despre 
modul cum au pornit la 
lucru organele de partid 
nou alese și cum se regă
sește eficiența acțiunilor 
politice și educative între
prinse, în faptele de mun
că și realizările colectivelor 
din care fac parte.

loan Dărăban, secretarul 
organizației de bază mon
taj, ne spunea : „în secția 
de montaj complexe și 
combine eficiența activi
tății biroului organizației 
de bază și a conducătorilor 
formațiilor de lucru se 
măsoară prin rezultatele e- 
conomice pe care le obți
nem. Lună de lună, pe lin
gă înfăptuirea sarcinilor de 
plan ne preocupăm de îm
bunătățirea calității pro
duselor, (cu complexul 
SMA-2 nu mai avem pro
bleme de calitate), de re
ducerea cheltuielilor ma-

ai 
■ și 
de

Luni, 19 aprilie a.c. ora 
1-Î.30. Perioadă de vîrf 
pentru traficul de călători, 
deci pentru circulația au
tobuzelor. Din Piața Victo
riei pleacă unu) din auto
buzele pe ruta Petroșani— 
Uricani. Fiind tixit de că- 

multe 
stația

lători, ca de prea 
ori. nu oprește în
Spital. La ora 14,54 soseș- 
,te în' 'Piața Viețoriei auto
buzul 31 HD 5040, secondat 
la două minute de autobu
sul 31 HD 5024, ambele de 
pe ruta Uricani — Petro
șani. Ambele primiseră a- 
vizul de plecare de la dis
peceratul din Uricani la 
aceeași oră deși era conș
tient că acest lucru provo-

sprijină producția de utilaje
teriale și asimilarea de noi privește îndeplinirea cu 

spirit de răspundere a în- 
uu .1:1 _ .i . ± 1
oferă ing, Gheorghe Iliescu, 
membru al comitetului de 
partid pe uzină care, îm
preuna cu alți ingineri sta
giari destoinici — este vor- 

Sămînță, 
Mihaeia 
Giurea

tipuri de complexe meca
nizate. în prezent, efortu- datoririlor jșe le revin ni-1 
rile noastre sînt orientate ’ ~ 
spre asimilarea cît mai ra
pidă ă complexelor SMA-P1 
și SMA-P2. în scopul în-
făptuirii acestui deziderat 
s-au luat măsuri ca prin 
intermediul propagandei 
vizuale și al discuțiilor indi
viduale să-i convingem 
oameni de necesitatea 1 
bricării cît mai rapide 
acestor utilaje. Pînă — 
prezent am realizat, deja, 
trei secții**.

pe 
fa-

a 
în

Iul«u Paszternak, secre
tarul organizației de bază, 
sculărie „în această pe
rioadă sarcina b.o.b. este 
de a iniția acțiuni pentru 
valorificarea mai bună a 
creației tehnice proprii, ac
țiuni ale căror rezultate nu 
au întîrziat să apară. Au 
fost confecționate în sec
ția noastră toată sculele și 
dispozitivele necesare asi
milării elementelor 
draulice. Totodată, 
preocupăm de 
hidraulicii
Am asimilat 39 de repere 
și sînt în curs de asimila
re alte 10. Trebuie să spun 
că împreună cu membrii 
biroului, eu toți comuniștii 

îmbinăm . 
armonios munca profesio
nală cu cea politico-educa- 
tivă. Astfel activitatea 
lectivului de agitatori, 
cercului de îrtvățămînt 
litico-ideologic a fost 
tensificată**.

Un exemplu, în ceea ce

hi
be 

asimilarea 
de comandă.

din organizație

co- 
a 

po- 
. in-

giari destoinici — 
ba de Marcel 
Gheorghe Ion, 
Prodan și Sorinei 
— au primit sarcina de a 
monta și programa mașini- 
le-unelte automate din ha
lă 120. Pentru îndeplinirea 
acestei sarcini comuniștii 
amintiți au depus și depun 

■o susținută activitate pen
tru găsirea unor soluții 
tehnice menite 6ă conducă 
la urgentarea punerii în; 
funcțiune a halei 120, ha-, 
lă unde se vor produce e- 
ehipamentele hidraulice.

Despre modul cum în
drumă și sprijină comite
tul de partid activitatea 
organelor nou alese, a co
muniștilor cărora li s-au 
trasat sarcini concrete, 
Nicolae Lobonț secretarul 
adjunct al comitetului de 
partid pe uzină, ne spunea: 
„Membrii comitetului de 
partid repartizați pe secții 
și ateliere se preocupă îm
preună cu birourile orga
nizațiilor de bază de creș
terea responsabilității fie
cărui comunist. Mem- 
bri ai comitetului -investiți 
cu aceste responsabilități 
informează in adunările 
generale despre îndeplini
rea lor. Trebuie să mențio
nez că toate mijloacele și 

* formele muncii politice a- 
bordate de comitetul 
tru de partid sînt 
spre îndeplinirea 
lor de plan, spre 
eficienței întregii 

. tăți productive**.
Cornul BUZESCU

nos- 
orientate 

sarcini- 
sporirea 

- activi-

ca un decalaj de 40 • de 
minute între autobuzele de 
pe această rută, afeetînd 
transportul de călători la 
o oră de vîrf.

Ora 15,10. Cele două au
tobuze sosite în tandem „au 
tras** în- dreptul, dispecera
tului din Piața Victoriei, 
odilinindu-se cu... motoare
le pornite. Ce de combusti
bil irosit... în staUe se adu
naseră peste TOO de călă
tori pentru Uricani. Ne 
adresăm dispecerului;

— De ce nu pleacă nici 
o mașină ?

— Așteptăm autobuzul 
de ora 15 (era ora 15,13 !?) 
care trebuie să sosească de 

Ta garaj. Cele două mașini

de alături nu pot pleca 
deoarece nu au oră de ple
care. Pentru confirmare, 
dispecera realizează legă
tura radio cu dispecerul de 
la A.U.T.L. de unde i se 
comunică f „Mașina tre
buie să sosească. A plecat 
din garaj la ora 14,55**. 
Fraza dătătoare de speran
ță este recepționată și de 
la dispecerul din Aeroport 
care informează la rîndul 
său că „a văzut** țrecînd 
mașina la ora 15 !**.

Toate au fost vorbe goa
le însă surprinzător de 
sincronizate deși „emise** 
din mai multe locuri, 
ora discuției de mai 
multașteptata mașină

Cu o asemenea dotare se poate 
produce cărbune, nu glumă... 

TREBUIE INSA PUSA LA LUCRU!
S O dotare tehnică peste așteptări: 5 complexe 

mecanizate și 22 de combine • Dintre cele 5 comple
xe funcționează sau sînt în curs de montare 3 • Din 
22 de combine, 18 nu funcționează.

Pentru o imagine mai 
clară a folosirii bogatei do
tări tehnice la mina Live
zeni, vom încerca o radio
grafie, pe utilaje, mentio
ning, la fiecare, date care 
atesta, fără putință de tă
gadă, cum au fost cheltui
te milioanele obștii, fără 
a se produce cărbune con
form prevederilor. Așadar, 
la complexe...

Cele 5 din dotare 
fost achiziționate cu 
milioane lei și, lunar,
plătesc amortismente de 4 
milioane lei. 
Unul dintre 
ele. transferat 
de la I.M.
Vulcan în de
cembrie 1981, 
se află în ma
gazie. A fost
programat să fie montat în 
luna ianuarie. A fost re- 
programat pentru iulie 1982. 
Pînă în iulie se vor plăti 
amortismente de 800 000 lei 
lunar... Un altul, SMA-2, 
transferat tot de la Vulcan 
în octombrie 1981 nu a fost 
nici măcar acum transpor
tat, în totalitate, la... Live
zeni. încă nu s-au termi
nat lucrările de conturare 
ale abatajului unde urmea.’ 
ză să lucreze. Amortisment 
'lunar — aproape 900 000 
Iei. Un complex SMA-2 
funcționează. Ultimul însă, __ _____
a fost achiziționat în iunie . de 10 000 și respectiv 7800 
1981. Este în curs de mon
tare. în 10 luni s-au plătit 
amortismente de peste

C o m p 1 e»x u 1
o

milioane.
ma produs nici măcar 
tonă de cărbune.

în cazul combinelor, nu 
celor 

Cît
vom zăbovi asupra
4 care funcționează 
despre cele 18 care pro
duc... amortismente.

au
206

sc

situa
ția se prezintă îngrijorător. 
Iaț-o ; 13 combine nu sînt 
cuprinse în graficul de uti
lizare, datorită lipsei fron
tului de lucru, stării tehni- 

a 
Și

ajuns

ce necorespunzătoare, 
altor cauze . obiective 
subiective. Este de

Timp prețios pierdut în așteptarea zadarnică a autobuzelor.

riați toți dăunătorii cu păr 
și pene, în afara eelor o- 
crotiți de lege. Cu autori
zație individuală, vînătorii 
cu multă răbdare își mai

Text și foto : 
Cristian ȘTEFAN

din întreprindere, de la ni
velul sectoarelor. Echipelor 
care vor cîștiga primele 
trei locuri li se vor înmîna 
cupe, diplome, plachete.

li

• TEATRU. Formația de 
teatru a artiștilor amatori pot încerca șansele Ia co
de la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu 
prezintă astăzi (de la orele

i scena Casei 
de cultură din Petroșani

I
I
■

I prezintă astăzi
17 și 19,30) pe

(de cultură din * c. v 
comedia „Omul care a

I zut moartea" de Victor 
I timiu.

> VÎNATOREASCA.
v a-eastă perioadă pot £1 vî-

vă- 
Ef-

în

coși de munte, urși și rîși,

• „CUPA 1 MAI** la 
fotbal este în plină desfă
șurare la mina Aninoasa. 
Competiția, integrată în 
manifestările sportive ale 
„Daciadel**. este organizată 
de comitetul sindicatului și

trebuia să producă din lu
na trecută, dai- datorită în- 
tîrzierii lucrărilor de in
vestiții (aparținînd I.C.M.M.) 
de la puțul 4, produce tot... 
amortismente. Chiar dacă 
lucrările erau gata nu pro
ducea altceva, întrucît 
combina este incompletă, 
lipsindu-i piesele de schimb 
pentru partea hidraulică, 
încă o combină de mare 
valoare, cu amortizare 
lunară de 100 000 lei, nu 
lucrează din februarie și 
așteaptă obținerea de către 
C.M.V.J. a avizării pentru 
începerea lucrărilor de 
conturare a panoului 6,. 
blocul VI, stratul 5, cop 
form preliminarului. Ulti

ma combină 
nu a fost uti
lizată din lip
să*. de efectiv 
neceșar cons
tituiri’ unei 
formații de lu
cru dar, din 
se va rezolvaaeeastă lună, 

problema. în altă ordine de 
idei, 8 din cele 13 combi
ne’ „imobilizate** nu mai 
pot fi reactivizate. Și sînt 

1977 
—78—-79 deci mai au, fie
care, cîte 2, 3 sau 4 ani de 
serviciu pînă cînd vor fi 
amortizate. Ceea ce înseam
nă alte milioane...

Despre situația gravă a 
folosirii dotării tehnice de 
la I.M. Livezeni am discu
tat cu tovarășul Ștefan 
Czeller, inginer șef electro
mecanic. Am aflat că este 

: în lucru un atelier destinat 
reparării și recondițlonă- 
rii combinelor și că noul 
compartiment electrome
canic va privi cu mai mul
tă'- luciditate achiziționarea 
de utilaje. Există posibili
tatea ea unele din combi
nele defecte să i'ie comple
tate. Oricum, față de si
tuația utilajelor de la mi
na Livezeni, considerăm 
Că și , la nivelul C.M.V.J. 
trebuie adoptată o poziție 
mai responsabilă și mă
suri nu doar pe hîrtie.

Mircea BUJORESClf

un 
a- 
nu 
că,
(a- achiziționate în anii

decembrie

să specificăm că pentru a- 
ccste utilaje se plătește 
amortisment lunar de 
proape 150 000 lei. Ca să 
mai vorbim de faptul 
la două dintre acestea 
chiziționate în
1980 și, respectiv, transfe
rată în august 1979 de la 
I.M. Vulcan) la rubrica „în 
ce perioadă a fost folosit 
de Ia data achiziției și ce 
producție a fost realizată**, 
răspunsul e, pe cît de la
pidar, pe attt de alarmant: 
„Nu există evidențe**. A- 
mortizaraa lor lunară este

lei. Ani de zile, lună de 
lună se plătesc zeci de mii, 

10 ■ sute de mii, iar pentru a-

nu plecase din garaj și 
probabil nici nu a mai ple
cat. .

La ora 15,30 spre surprin
derea călătorilor ținuți în 
stație, după un decalaj de 
o oră între autobuze (repe
tăm din nou, Ia o oră de 
virf), autobuzul 31 HD 5040 
„trage** la linia de plecare. 
Ușile sînt luate cu asalt. 
Abia apucaseră să urce în 
mașină cei mai sprinteni și 
puternici navetiști că au
tobuzul al doilea 31 HD 
5024 — se aliniază la linia 
de plecare. în cîteva clipe 
ambele vehicule se umplu 
pînă la refuz și pleacă tot 
în tandem pe traseu. Deși 

........... auto 
bună- 
două 
mai

a

cei doi conducători 
dovedesc „multă 
voință" oprind din... 
în două stații, nu se 
poate face nimic pentru 
„culege** mulțimea adunată 
prin stații. Cine își permi
te, și cu ce drept, o aseme
nea atitudine față de călă
tori ? Conducerea A.U.T.L. 
trebuie să analizeze cu 
oată răspunderea și exigen
ța asemenea situații și să 

-ia măsuri drastice ca ele 
să nu se mai repete, să nu 
umbrească munca întregu
lui colectiv.

S CORUL minerilor 
„Freamătul adîncului** din 
Petrila sărbătorește 50 de 
ani de la înființare. în a- 
ceastă formație, laureată 
a Festivalului

loan Bisa, Nicolae Dinescu, 
loan Brâncuși, Ștefan Sve- 
dak, Francisc Demeter 
alți oameni ai muncii 
la I.M. Petrila (Emilian 
boș, Petrila),

■4 .

de
Do-

• ȘTIȚI CA în Iscroni, 
de la intersecția Petroșani 
— Tgi Jiu — Lupeni

ceste utilaje în valoare de 
milioane nu există nici 
măcar o evidență exactă a 
folosirii lor...

Dintre celelalte 5 combi
ne, una este în montare (în- 
cepînd cu data de 20 apri
lie 1982), alta se află în re
parații c a p i ta i e 
la I.R.I.U.M.P. din 25 mar
tie a.c. O combină de ma
re capacitate cu amortiza
re lunară de 68 000 lei,

Recuperarea restantelor
0 SARCIIXÂ DE^PtRSPECin

(Urmare din pag 1) La nivelul Văii Jiului 
minusul a crescut in de
cada a doua la peste 
56 600 de tone, față de 
23 400 în prima decadă.

O asemenea situație, cu 
care minerii Văii Jiului 
nu s-au mai întîinit în 

im
plică măsuri exigente, 
acțiuni imediate și ferme, 
din partea tuturor orga-

în decada a II-a este nu 
numai sub sarcinile pla
nificate, dar chiar și sub 
rezultatele obținute în 
prima decadă a lunii. 
Astfel, mina Petrila 
crescut minusul în deca- decursul acestui an, 
da a II-a cu peste 3500 
tone față de numai 906 
în prima, mina Livezeni 
a ajuns de la minus 2262 nelor și organizațiilor de 
in prima decadă la minus 
6 510 tone în a doua, 
Aninoasa de la minus 430 
la minus 1898, Paroșeni 
de la minus 3287 la pes
te 700(1. iar mina Lupeni 
de la minus 4798 la un 
minus de peste 11 200 to
ne de cărbune

.

a

partid, a cadrelor de con
ducere, a tuturor oameni
lor muncii pentru recupe
rarea restanțelor, astfel 
incit la încheierea primei 
luni a acestui trimestru 
rezultatele obținute să se 
ridice la nivelul efortu
rilor depuse.

J

cineva să-i ardă 
însărcinați cu... 
lor.

și pe cei 
stingerea

UȘURA
gospodinelor, re- 
menajere de la 
turn din cartierul 
din Petrila. sînt

• SPECTACOL. Teatrul 1 
„Ai. Davila" din Pitești 
susține mîine la Casa de 
cultură din Petroșani două ' 
reprezentații (orele 17 . și 
20) cu spectacolul muzical- 
distractiv „Album de pri
măvară**.

I• PENTRU A 
MUNCA 
ziduurile 
blocurile 
8 Martie

și coborîte prin tuburi colec- 
pînă la căminul cultural, toare. Pentru a se evita

.• national ard becurile și ziua ? Ieri - împrăștierea hîrtiitor pe 
„Cîntarea României**, acti- toate becurile pentru ilu- zonele verzi, platforma 

-- ------------- ----------------- .... . ---------- —f tm» 
a stimulat aportul de masă ica°. Gheorghe Axintescu, pnna zi, Peate ee va găsi prejmuită cu gard viu.

vează minerii Aurel Be- minatul public ardeau în de depozitare a fost

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATAKU
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de calitate cu o deosebită ) 
responsabilitate. în fie- V 
care lună raportează în ț 
plus repararea a 10—15? 
utilaje. 1

Da, la început, recu-ț 
nosc acum unii, au exis-1 
tat rețineri. Prea tineri ’ 
pentru asemenea muncă, j 
mai ales cum se vor des- i 
curca „tovarășele". Ei bi-J 
ne, timpul, deși scurt, ș-ă ‘ 
dovedit aliat prețios e- i 
chipei. Constanța -depă- , 
șirilor de plan demons- ’ 
trează convingător ■ că y 
ambițiile lor nu se rezu- i 
mă doar la angajamente, - 
ci își dau toată silința ț 
să le depășească. Ba t 
chiar, familiarizați cu ? 
tehnica modernului uti-Ț 
laj minier, caută mereu i 
să se autodepășească. E- . 

șif 18 ani, toată lumea a- locventă este cifra de doi'

Nouă tineri, dintre care
două 
chipa 
re și 
mina 
tre ei 
eul de muncă, alți 
Galea Baldian și Gheor- 
ghe Teaca, sînt seraliști 
la Institutul de mine. Șe
ful de echipă Constantin 
Paraschiv, are ea pasiune 
a arborelui său genealo
gic muzica ; dirijează for
mația de muzică popu
lară a clubului sindicatu
lui. Despre acești tineri, 
între care i-am mai a- 
minti pe Florin Qaidă, 
Petre Turcu, Ionel Zăgă- 
ianu, Ladislau Zercula, 
apoi pe mezinii Mircea 
Dudurnan și Ștefan Ta
kers, care abia au depă- să se autodepășească. E- ' 
șif 18 ani, toată lumea a- 1------.11 „U_ 2_. .

rtfe numai cuvinte de Iau- studenți din nouă mem-j 
dă. Spre exemplu,
Ion Tirea, șeful seetoru- lăudîndu-le
lui

fete, alcătuiesc e- 
de reparații motoa- 
ventilatoare de la 
Vulcan. Patru din- 
s-au calificat la lo- 

doi,

IX.

ing. bri ai echipei. Iată de ce, 
performan

țele, aducem de fapt un
— E o formație omoge- modest elogiu spiritului

” ....... . Ină, deși e alcătuită din de echipă, liantul sufle- 
tineri între 18 și 23 de 
ani ; doar șeful de echipă 
„strică" media de vîrstă, 
cu cei 39 de ani ai săi.
Echipa execută lucrări

tesc care i-a ajutat să în
vingă greutățile și să fie, 
deși tineri, la înălțimea 
așteptărilor. (Andrei A- 
POSTOL)

Brigadierul Petru Mîndruț împreună cu ortacii din schimbul său,

wDinastia11 vredniciei
f Urmare din pag li

din

învă- 
un 

care

Echipa de electricieni, condusă de Constantin Pa- i 
raschiv, în atelierul electric al LM. Vulcan. Z

Foto: Ștefan NEMECSEK 1

„SINCERITATE"

nouă ani de minerit,
39 «ti are:

—. De la Miclea am 
țat aim să închegăm 
colectiv adevărat, în
nou încadrații să-și găseas
că locul firesc. Mă refer la 
Romeo Țara, la Constantin 
Olaru, dar și la mai vechii 
Mihai Pilsok sau Nicolae 
Nyulas.

La sectarul VI, de la a- 
ceeași mină, lupta pentru 
primul loc în întrecerea 
Socialistă se dă, de la în
ceputul anului, între brigă
zile conduse de Ștefan Mol
nar și Anton Mihai. Pro- 
ductivitățile record au și 
ele dreptul la istorie: An
ton își aduce aminte :

— Cînd a ieșit la pensie 
fostul nostru forhaier, Flu
tur, la masa festivă, ne-a 
lăsat o anume vorbă: „Am 
muncit bine împreună. Șă 
vă străduiți să vă menți
neți prestigiul atît de greu 
cucerit. Cînd o să dau tele
fon de la Rădăuți sau cînd 
oi veni prin Vale mimr 
place să aud că sînteți me
reu în frunte. Asta e, ș& 
zic așa, testamentul meu de 
șef de brigadă. Noi sînteni

o brigadă de 
dale. Șîntem 
lo unde e mai greu și 
ne facem de rușine".

Reporterul era să uite. 
Anton, și alți ortaci de-ai 
lui au muncit fi sub îndru
marea lai Molnar. Ei, care 
au bătut pînă acum patru 
puțuri, nu se sfiesc să-și a-
nniiiuuiiiiHmniiniinnu

lucrări spe- 
chemați aco- 

nu

„Să muncim 
și să trăim în 
chip comunist"

lUMtawmmuHzu^wuuu. 
rațe recunoștința față de 
vredniciți șef de brigadă. 
Dai-, totodată se străduiesc 
să aibă rezultate mai bune 
decît formația lui. Aeeas- 
ta-i condiția întrecerii băr
bătești. Jos pălăria în fața 
vîrstei și a experienței, la 
muncă însă, casca se în
clină în fața celor mai 
vrednici.

Este atunci o întimplare 
că Grigore Mîndruț, doar 
de vreo două luni șef de 
brigadă a prins deja pluto
nul fruntașilor ? Ori că

Molnar și Anton își dispu
tă întîietatea nu numai pe 
sector, ci și pe mină ? De 
cele mai multe "ori un con
ducător de formație, bine 
„rodat" intr-o brigadă o- 
mogenă, cu experiență, va 
face față cu brio sarcinilor 
încredințate. Chiar dacă la 
început brigada sa întâmpi
nă greutăți de ordin obiec
tiv sau se confruntă cu a- 
baterile disciplinare. „Cer
tificatul" de maturitate po
litică și profesională ii 
este eliberat de colectivul 
în care se formează, iată 
de ce salutăm inițiativa 
comitetului de partid, a 
conducerii minei Lonea de 
a încredința responsabila 
funcție de șef de brigadă 
unor tineri bine pregătiți, 
care vor prelua cu multă 
ambiție ștafeta din mîinile 
celebrilor lor șefi. E o cale 
sigură de respectare și îm
bogățire a tradiției vredni
ciei, de sporire a succese
lor în îndeplinirea sarcini
lor de plait, prilej fertil de 
consemnare în cronica în
trecerii socialiste a unor 
noi performanțe de presti
giu.

în fața comisiei de ip- 
vTitariere, gestionarul ma
gazinului nr. 75 al I.C.S-A. 
și AJP. Petroșani, Andrei 
Bulancea, a încercat să... 
închidă ochii, adică să do
sească 100 de sticle cu u- 
lei de floarea-soarelui, 90 
de ouă, 4 kg zahăr farin. 
Cu gîndul de a obține apoi 
un substanțial cîștig ilicit. 
Controlul „de sinceritate" 
a dezvăluit însă adevărul:

ceilalți care abia au prins

recolta... ilicita

pentru abuz în s serviciu.
crearea de plusuri prin
mijloace frauduloase șl do-
sirea de mărfuri va da
cearnă în fața legii. De
unde se vede că zeița
dreptății, deși legată la
ochi, cumpănește bine
dreptatea.

Ion Schonher, lăcătuș la 
Preparația Lupeni, desco
perise un adevărat bără
gan de grîu pentru nevoile 
personale — vagoanele a- 
flate la descărcat pentru 
moara din Lupeni. Surprins 
în flagrant delict, din feri
cire Ia prima abatere. I.S. 
va fi sancționat, cu con
vingerea că își va corija 
comportarea.

ton VEG, 
căprtan de miliție

Revenim la I-M. Ani- 
noasa, la numai trei săp- 
tămîni de la anterioară 
„Judecată muncitorească". 
Comitetele de partid și de 
sindicat ne-au invitat din 
nou, la judecata muncito
rească ce s-a ținut în ca
drul sectoarelor III și IV 
producție. De ce s-a orga
nizat acțiunea la aceste 
sectoare ?

Este cunoscut faptul că 
mina Aninoasa a încheiat 
primul trimestru al anului 
cu un plus substanțial la 
producția de cărbune. în 
luna aprilie, prima lună a 
trimestrului II, mina a îp- 

■ registrar însă la zi un mi
nus de, 3197 tone. O parte 
însemnată din acest minus, 

. provine din sectorul III, 
f colectiv care are, la zi, o 

rămînere sub plan de pes
te 4000 tone de cărbune. 
Cauza acestor nereaiizări 
o constituie absențele ne
motivate. Un alt sector ca
re, nu și-a îndeplinit în a- 
cehstă lună sarcinile , de 
plan ț— 520 tone de cărbu
ne) este sectorul IV. Cauza: 
absențele nemotivate. lată 
de ce organele și organiza
țiile de partid, cele de sin
dicat de Ia aceste sectoare, 
au organizat marți. 20 a- 
prille, la intrarea în schim- 

. bul II «Judecata muncito
rească- <— acțiune deosebit

de oportună, 
căreia minerii, oameni cins
tiți și harnici, și-au spus
răspicat cuvîntul, au luat 
poziție fermă împotriva ce
lor indisciplinați. Consem
năm succint din discuțiile 
purtate cu acest prilej.

— Mina a rămas sub 
plan din cauza sectorului 
nostru. La acest sector s-au

în cadrul ment. în cazul în care nu 
se vor încadra în discipli
nă să li se desfacă contrac-
tul de muncă" (Vașile Bur- 
laeu, miner șef de schimb 
sectorul III).

. -d Nu pol fi de acord 
cu atitudinea șefului . de 
schimb Constantin lonăș și 
a vagonetarului Ion Vei- 
ehera care au fost găsiți 
dormind în schimbul I, în

La 1. M. Aninoasa
înregistrat în primul tri
mestru al anului 300 de 
absențe nemotivate, în luna

„gustul" nemotivatelor, pen
tru Gheorghe Axinte, Cioi- 
ca Ionel II, Traian Cîrs- 
tean, Dănuț Frențoaje, să 
fie un ultim avertisment. 
(Constantin Prieop, mais
tru). i c- -

împotriva acelora care 
nu se încadrează în disci
plina muncii, în normele 
eticii și echității socialis
te, a acelora care știrbesc 
prestigiul colectivului, al 
minerilor harnici au mai 
luat atitudine intransigen
tă cunoscuții mineri șefi 
de schimb Gheorghe Buzi- 
lă și Virgil Vaslliu, sing. 
Nicolae Zgura, Iosif Guran 
și Valeriu Rădoi..

Judecată muncitorească 
de la cele două sectoare ale

aprilie, la zi, 64 de nemo- 
. tivațe. îr> această perioadă 
noi am rămas datori eco
nomiei naționale eu 17 661 
tone de cărbune și asta 
din cauza indisciplinei. A- 
vem mulți ortaci care sînt 
„abonați" ia nemotivate. 
Dintre ei aș aminti pe 
loan Oprișa, Dumitru Vîr- 
lan, Petru Botoșanu cu cî- 
te 19 nemotivate fiecare. 
Anton Gurgu eu 6 nemoti- 
vate. Ca ei mai sînt Ion 
Zamfirache, Mlhai Necu- 
llță și alții. Eu propun ca 
judeeata de astăzi să fie 
pehteiK ei un ultim, aver-tis-

ziua de luni, 19 aprilie. Ce 
conducător de formație 
poate fi un astfel de om minei Aninoasa a scos în 
••are lasă schimbul și lu- evidență faptul că în luna
crarea in „voia soartei"„ și 
pur și simplu se culcă in
tr-o. nișă ? Față de aseme
nea fapte nu există nici o 
scuză, trebuie să luăm mă
surile de rigoare". (Hie 
Steț, maistru, sectorul III).

— La sectorul IV avem 
cîțiva ortaci ca Mihai Sas-> 
eău. Ionel Adumitrășioaie. 
Gheorghe Postolache. care 
tnai mult ne încurcă decît 
®e ajută. De pildă, nici 
astăzi (20 aprilie — n.n.) 
ou au venit la șut. Eu pro
pun «ă H se desfacă eon- 
tractol .de muncă. Pentn*

aprilie numărul absențelor 
nemotivate s-a dublat față 
de lunile precedente. Este 
un semnal de alarmă ce 
trebuie să determine orga
nele și organizațiile de 
partid, comuniștii de la a- 
ceste sectoare să-și Inten
sifice acțiunile de conștien
tizare, politico-educative, 
să ia măsuri corespunză
toare de întărire a ordinii 
șî disciplinei, de realizare 
» sarcinilor planificate.

Constantin GRACTtE

dispărut 

o zicală...
„Muncă grea, bani pu

țini" se zicea odinioară 
despre cel care erau în
cadrați în depozitele fo
restiere. La Centrul de 
sortare și preindustrializare 
a lemnului de la Iscroni al 
U.F.E.T. Petroșani această 
vorbă a fost uitată. în oc
tombrie, anul trecut, o 
fost dată în folosință ha
lo de gater, s-au înmulțit 
utilajele moderne ; trac
toare IFRON, ferostraie 
mecanice, cojitoare,. ma
șini pentru despicatul hi
draulic al buturilor, care 
altădată rămineou în pă
dure, S-a făcut deja sal
tul calitativ in ceea ce 
privește valorificarea supe
rioară a lemnului, ponde
rea lemnului de lucru fa
ță de cel de foc a cres
cut de fa 70 de procente 
la 84 și oamenii încă nu 
sînt mulțumiți. Buturile 
ji taiajul sînt întrebuința
te la șantierul de monga- 
lizare. produsul fiind foar
te solicitat lo export.
- A crescut producti

vitatea muncii ; înainte a- 
bia că realizam 10 mc 
Semifabricate într-o tună, 
acum tindem spre 100 mc. 
Altădată, livram 1 mc buș
teni la prețul” de 200 lei. 
1 mc semifabricate valo
rează 2400 Iei, subliniază 

.maistrul Ion lazăr. șeful 
centrului. Să ne gindim, 
în plus, că ponderea ex
portului a crescut substan
țial. •/'

Unele utilaje au fost 
primite de la întreprinde, 
re, altele au fost însă rea

lizate p-in autodotare. Spre 
exemplu, gaterul fusese a- 
bandonat de multă vre
me. S--au găsit meseriași 
să-l repare, să-l pună la 
punct, între ei i-am notat 
pe Vasile Lazăr și Mihai 
Bozian. Efortul fizic s-a 
diminuat, în intenția co. 
lectivului este integrarea 
utilajelor într-o linie teh- ' 
nofogîcă complexă. Șt ast
fel nu e de mirare că, 
în această unitate, din cei 
730 de încadrați, acum 
80 sînt calificați, mulți la 
locul de muncă, de ase
menea numărul femeilor 
o sporit ajungînd fa 70. 
Cine sînt cei mai vrednici 
șl pricepuțî dintre ei ? I- 
froniștii Vasile Abănări- 
ței, de peste două dece
nii pe această platformă, 
Gabor Kiss, Ion Tudarieă, 
drujbiștii Ștefan Socaci, 
Gheorghe Coman, Drfi- 
ghici Rusu, muncitorii din 

-brigada condusă de loan 
Rădulescu, circuiotoriste- 
le Maria Panaîte, Ana 
Gherase, Aneta tozâr, ex. 
peditoareo Georgeta Kiss 
și alții.

lata ce au adus auto- 
ddtarea și mecanizarea 
complexă a lucrărilor de 
pe platformă - ușurarea 
efortului fizic, valorifica
rea superioară a lemnu
lui, permanentizarea acti
vității în „foc continuu", 
indiferent de sezon, cali
ficarea șî policalificarea 
muncitorilor, atragereo 
forței de muncă feminine 
în procesul de producție. 
Rod al chibzuințe! și pri
ceperii de buni gospodari, 
care au făcut să fie ast
fel trecută in amintire o 
zicală nu prea măgulitoa
re pentru munco de altă
dată o forestierilor.

ton VULFE

____________________ >
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din conducerea de partid 
de stat. ,

Un grup de pionieri a o- 
ferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceausescu,

Pe aeroport, se aflau 
numeroși oameni ai mun
cii din Capitală, care au

si

■

■ •

întimpinat cu multă însu 
flețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. In ape
lași timp, s-a dat glas mîn- 
driei și satisfacției depline 
cu care toți fiii României 
socialiste salută rezultatele 
deosebite ale vizitelor ofi
ciale de prietenie efectuate 
de tovarășul Nicolae

■ - ■< ■

«

■

■MuR
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16,00
16,05 profesiuni- 

Hunedoarei

>
]
Is

FllME 16,30

17,00

l

u-

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica 
Populară Chineză și în 
Republica Populară Demo
crată Coreeană, care 
înscriu ca momente de 
mai mare însemnătate 
dezvoltarea relațiilor
trainică prietenie și solida
ritate, de rodnică conlucra
re dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, spre

se 
cea

în
de

cauzei 
socialismului, 

și păcii în lu-

N i c o 1 a e

binele reciproc, al 
generale a 
progresului 
me.

Tovarășul
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură aclamațiilor și ma
nifestărilor pline de simpa
tie ale locuitorilor Capita
lei, aflați la aeroport.

Escală la Novosibirsk
țațe de cercetare /științifi
că din zona Siberiei.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au discutat cu specialiștii

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vulcanul : U- 
nirea; Copie Ia indigo. 

î PETRILA i Yankeii, 
i I-II.
; LONEA : Mondo
i mano.
î ANINOASA: Kra-
• mer contra Kramer.
! VULCAN — Luceafă- 
ș rul: Hangar 18.
j LUPENI — Cultural: 
i Liniștea din adîncurl.
i URICANI : Echipajul, 
i I-II.

pro-

e co

i
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îri drum spre patrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
persoanele oficiale care i-au 
însoțit au făcut o scurtă es
cală. la Novosibirsk, unde 
au yizitat „Orășelul, aca
demii", important centru 
științific al Uniunii So- 
vieticeîn care își desfă- ___ . .... ... . ,
șoară activitatea Filiala mîndu-și satisfacția de a-1 nele probleme de cercetare, 
siberiana a Academiei de ' -
științe a U.R.S.S.

La sosire pe aeroportul 
de la Novosibirsk, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu căldură 
de V. A. Filatov, președin
tele Comitetului Executiv 
al Sovietului . regional 
Novosibirsk. V. A. Bokov, 
secretar al Comitetului re
gional Novosibirsk al 
P.C.U.S., de alți conducă
tori ai organelor locale de 
partid și de stat.

în intimpinarea înalți- 
lor oaspeți români a venit, 
de asemenea, pe aeroport,
iiiiiiiuuniiHiiiiuiMiiiHitiiiiiuitiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuMimmniiiiiuiiui iiiuiimuiuiiHiuiuiHiumMminiMitim

' și mai ‘ strînsă.' Trebuie să f 
acționăm și mai hotărit 
pentru a întări colaborarea 
și cooperarea tehnico-ști- 
ințifică și în alte" domenii 
— a subliniat 'secretarul 

din: general al partidului nos-

academicianul V. A. Kop- 
tiug, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe a 
U.R.S.S., președintele Filia
lei siberiene a academiei.

Cercetătorii și oamenii ....... .
de știință au, făcut o caldă și oamenii de știință din: generfll al partidului nos- 
primire tovarășului Nicolae cadrul acestor institute, tru. în acest context, tova-

tovarășei s-au interesat de modul rasul Nicolae Ceaușescu aCeaușescu și
Elena Ceaușescu, expri- cum au fost soluționate u-

avea în mijlocul lor pe La plecare, tovarășul din Novosibirsk și cele
conducătorul partidului și Nicolae Ceaușescu, mulțu- similare din România. To- 
statului nostru.

în, cadrul unei întîlniri 
ce a avut loc la Casa Oa-

■ menilor de Știință — . la 
care au participat nume
roși academicieni și con
ducători ai institutelor de 
cercetare științifică din No
vosibirsk, — acad. V. A. 
Koptiug a prezentat îrial- 
țîlor oaspeți activitatea și 
principalele preocupări ale 
cercetătorilor și oamenilor 
de știință din Filiala 
beriană a Academiei 
Științe a U.R.S.S., care co
ordonează întreaga activi-

urat o bună colaborare în
tre institutele de cercetare

_____  ___ _________ similare din România. To- 
mind gazdelor pentru pri- varășul Nicolae Ceaușescu

si
de

mirea și ospitalitatea tovă- a adresat încă o dată aca-
rășească de care s-a bucu- demicienilor și oamenilor
rat în cursul vizitei, a a- de știință din cadrul Filia-
preciât activitatea desfă- lei siberiene a Academiei
surată în acest important 
centru științific și rezulta
tele pe care le-a obținut, 
precum și perspectivele 

. pe care le are, Arătînd că
între oamenii de știință 
din România și cei din U- 
niunea Sovietică există o 
bună colaborare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat că sînt posibilități ca 

; această conlucrare să fie

de Știință din cadrul Filia
lei siberiene a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. urări 
de succes și rezultate cît 
mai bune în activitatea lor 
viitoare.

Mulțumind pentru vizită, 
pentru aprecierile și 
urările ce le-au fost 
adresate, gazdele i-au con
dus pe înalții oaspeți la 
seara avionului și și-au 
luat rămas bun într-o at
mosferă plină de cordiali
tate.

ACTUALITATEA ÎN
LA 12 IUNIE, în timpul 

desfășurării celei de-a do
ua sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, la 
New York va fi organizată 
o mare demonstrație pen
tru pace și împotriva răz
boiului, care se vâ desfă
șura sub lozincile „Să în
ceteze nebunia nucleară !“ 
și „Nu cursei înarmărilor

PlNA in prezent peste 
32 milioane de japonezi 
și-au pus semnătura pe un 
apel în favoarea interzice
rii totale a armelor nuclea
re, pentru dezarmare și 
pace, care urmează să fie 
înaintat celei de-a doua se
siuni speciale a Adunării 
Generale O.N.U. consa
crate dezarmării, progra-

PE SCURT fl PE SCURT » PE SCURT
mată să aibă loc în acest 
an la New York.

STATELE UNITE ale A- 
mpricii vor vinde în acest 
an în străinătate arma
mente în valoare de apro
ximativ 30 de miliarde de 
dolari, ceea ce înseamnă 
circa 8 dolari pentru fieca
re bărbat, femeie și copil 
de pe glob.

ȘOMAJUL, care afectea
ză, în prezent în R.F. Ger
mania peste 1,8 milioane 
de persoane, se resimte pu
ternic și în rindul absol
venților ‘instituțiilor de în- 
vățămînt superior. Potrivit 
ziarului „Frankfurter . Al- 
lgemeine",. citat de agenția

Orga-
A-

ADN, în prezent există în 
R.F.G. aproximativ 60 000 
de posesori de diplome uni
versitare înregistrați ofi
cial ca șomeri.

PREȘEDINTELE
nizației Poporului din 
frica dc Sud-Vest (SWAPO), 
Sam Nujoma, a cerut sta
telor occidentale să renun
țe la. tergiversarea procesu
lui privind accesul la in
dependență al Namibiei. '

PLANUL autorităților ja
poneze de a permite des- 
fășurarea pe Insula Two 
Jima a unui exercițiu , de 
debarcare navală-a unui,, 
efectiv de 800 de marinari

„Statele Vaite
„Instinctul îmi spune că 

vom asista, probabil. Ia fa
limentul uneia său a două 
dintre marile societăți a- 

i rnerlcgne" — a prezis mi
nistrul american al comer
țului, Malcolm Baldrige. 
„Statul nu va veni în aju
torul lor, și ele, probabil, 
vor fi falimentare".

' Este consecința celei de-a 
doua recesiuni americane 
din ultimii doi ani, inter
venită într-un climat carac
terizat de nivelul record al 
ratelor dobînzilor, care în
deosebi a ițn'pus sectoare
lor industriale și, mai fl
ies, societăților particulare 
mari și mici ajustări struc
turale determinate de difi
cultățile financiare. Potri
vit statisticilor, numărul

; falimentelor în Statele U- . 
uite a.crescut cu 50 la sută 
în primul trimestru al â-

TV
. 11,00 Telex.
11,05 Nestemate folclo- 

rice.
11,20 Desene animate.

• 11,45 Film serial : Lu
mini și umbre. (E- 
pisodul 6)

12,35 Forum politico-i
deologic. -

Telex.
Ziua 
lor 
(Reportaj).
V. I. Lenin — 112 
ani de la naștere 
(Film documen
tar : Povestiri des
pre Ivanov).
Studioul tineretu
lui.

’ 17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea 

nomică.
20,55-înflorești, pămînt 

al bucuriei. Cînte- 
ce revoluționare și 
patriotice.

21,05 Viața culturală.
21,35 La frontierele cu

noașterii — serial 
științific.

21,50 Telejurnal.
22,00 Meridianele

tecului.
cin
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cu sediul în Petroșani strada Republicii nr. 62

încadrează de urgență

Vinzător pentru magazin expoziție cu 
vinzare

americani a declanșat un 
■eal de proteste în japonia, 

, inclusiv la nivelul unor po
liticieni din .Tokio?'. -

' LA BERLIN s-a deschis 
cel de-al X-lea Congi es al 
Uniunii Sindicatelor Libe
re Germane (FDGB). A- 
genția ADN informează că 
la lucrări iau pprte, apro
ximativ 3 000 delegați, re- 
prezentihdu-i pe cei peste 
9 milioane de oameni ai 
muncii membri de sindicat 
din R.D. Germană. La Con
gresul FDGB participă E- 
rich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., 
președintele. Consiliului de.; 
Stat al R.D, Germane, alți 
conducători de partid și' de . 
stal. • ' -ț

: Spre noi falimente"
nul ui în curs, in raport cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut. în mod firesc, Mal
colm Baldrige a refuzat să

pentru lucrările publice șî 
de camioane, se situează 
pe tocul 49. în rîndul celor 
mai importante societăți: 

citeze nume, dar așa cum ■ industriale din S.U.A. în 
se afirmă în cercurile eco- perioade normale de lucru

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)
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nomice, mai multe societăți 
importante se zbat în difi
cultăți financiare majore.
Potrivit exp'erțî-lor. cele 
două mari societăți care 
par a fi mai amenințate 
sînt „Internațional Har
vester" și „Braniff Inter
national'’. „International 
Harvester", producător de 
'niașini agricole, de utilaje

chitarea sumei de 4,2 mi
liarde de dolari.

Nu este prima dală după 
doilea război mondial. 
Statele Unite trebuie 
facă față unor ajustări 
sectoarele industriale, 
începutul anilor ’70. u- 
dintre ramurile de ba- 

cea a transporturilor 

ză- gravă din cauza concu
renței transporturilor ru
tiere și aeriene. Unul din
tre falimentele majore 
cei al, societății „Pan-Cen- 
tral", a marcat această pe
rioadă. Astăzi sectorul fe
roviar este pe cale de a-și 
ameliora situația grație u- 
nei restructurări vaste și a 
abandonării liniilor neren
tabile,, impiicînd, evident,

ăl
•Că

să
in
La
na
ză,
feroviare, a traversat o cri-

are aproximativ 87 000 de 
angajați și o cifră anuală 
de afaceri de 7 miliarde 
dolari, dar în ultimii doi 
ani „International Harves
ter" a înregistrat pierderi 
de peste 1 miliard de do
lari și, potrivit unor zvo
nuri, ar avea dificultăți la .__ , ......____ ,,
onorarea .-datoriilor sale, în și reduceri masive ale per
ei uda reeșalonării negocia- sdnâluiui, 1 J
te in ultimul an pentru a- , (AGERPRES)

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 57/1974 și Legea 
12/1971.

Relații suplimentare la sediul cooperativei, 
biroul personal și la telefon 42713.

Autobaza transporturi auto
rPetroșani

■ -I ■ ■ - • ■ -■"*

strada Livezeni nr. 12
încadrează urgent, prin transfer sau direct:

— inginer sau subinginer mecanic
— strungari
— sudori
— tapițer
— lăcătuși
— mecanici auto
— electricieni auto
— șoferi pentru autobuze
— șoferi transport flnarfă
— șoferi pentru autobasculante de 16 tone 

cu detașare la „Acțiunea Huilă —- Cîm-
pu lui Neag“.

încadrarea se efectuează cu respectarea 
Legii 57/1974.

Informații suplimentare Ia sediul autobazei, 
biroul personal sau la telefon 42040 — 42041.

Mica publicitate
SCHIMB apartament 

uă camere, confort I,
do- 

-------------- .. . Pe
troșani, strada Aviatorilor, 
blocul 8, etajul III, ap. 22, 
cu trei camere, prefer zo
na Hermes

SCHIMB 
uă camere, 
similar sau
Lupeni. Informații Petro

șani, strada Viitorului blo
cul 2 ap. 16. (586).

CAUT femeie îngrijire 
copil, telefon 44437, după 
ora 16. (588)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele' Imbrea 
Ștefan, eliberată de I.M. A-

sau Piață, (584) 
apartament do_ 
Petroșani, cu 
trei camere în

ninoasa. O declar nulă. 
(585) jU':' -

PIERDUT certificat 8 
clase, pe numele Tolh Eli- 
sabeta, eliberat de Școala 
generală nr, 1 Petrila în 
anul școlar 1968. îl declar 
nul. (587)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Drăgulescu 
Florian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (589)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bojincă 
loan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (590)

HEOACțlA Și AOMINlSlRAflA i Petroșani, itr. Nlcoloe Băicescv - 2. telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 16 63 j <24 64 (secții). TIPARUL: BpogiaRa Petroșani sta. N. Bâlcescu • 2.


