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Tovarășul. N i co 1 a e. 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu, 
blicii Socialiste România, 
a inaugurat, miercuri, 6 
octombrie, cea de-a VIII-a 
"ediție 
țîonai 
tantă 
trează

/ . .-1 ' ' / ■ 'A

La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere — 
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund la întrebările :

La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere 
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund la întrebările :

1. Care sînt cauzele care au 
determinat nerealizarea sarci- 
njjer de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche-

ia ultimul trimestru ?
3. Ce masuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983 ?

Azi, răspunde irig. IO AN DIACONU, directorul minei Livezeni

„Problema problemelor asigurarea
efectivelor în cărbune"

1. Problema cu care în
treprinderea noastră s-a 
confruntat este a efecti
velor. Nu avem efectivele 
necesare plasării optime a 
locurilor de muncă.

— Tovarășe director, 
vă rugăm să vă referiți 
mai ales la ultima parte 
a lunii septembrie, la de
cada a treia, pentru care 
ați afirmat că vă veți în 
deplini zilnic 
planificate.

— Problema răni ine a- 
ceeași. - Au scăzut efecti
vele — [ .
la 30 pînă la 80. Pe de 
altă parte nu au,crescut 
nici productivitățiie djn 

. ^sntaje la nivelul pe ca. 
,J’r«Ț-l preconizam.

— De ce ?
— Cauza râmine ace- 

V---------------------------------_____

eași. Linie de front avem 
la nivelul prevederilor

eu 3 oameni pe schimb, 
în Ioc de 25—30, Cu cei 

de plan. Dar abatajele nu pe care-i avem trebuie să 
x « „i.«-x executăm și/lucrări la

susținerea intersecțiilor 
cu abatajul, nișele pentru 
combipe, curățirea căr
bunelui dintre secții. A- 
cestea sînt lucrările care 
ne întîrzie si ne scad pro
ducția,

— Ciți oameni vă lip
sesc ?

— Nu realizăm 305 pos
turi, din care 160 în căr
bune — abataje și pregă
tiri- . ”

— Ce măsuri veți Între
prinde pentru acoperirea 
efectivelor ?

pot fi plasăte fără oa
meni.

— Introducerea pe scară 
largă a mecanizării 
poate suplini lipsa 
fectiv ?

— La un abataj 
nizat principalele 
țiuni — tăierea Cărbune- 

sarcinile lui și . pășirea secțiilor — 
se pot face cu oameni pu
țini. Sînt însă multe lu
crări care trebuie execu-

de
nu
e

mec a-, 
opera-

fiu x:<uut eiucrti- v -- - . — - -- ---
prin plecări — de t«te. manual și cu forța

ae muncă și tim-p. Acest
- gen de .lucrări ne țin în 

loc pentru că nu putem 
asigura efectivele necesa- 

/' re.:
— Mai concret.
— într-un astfel 

bataj 1 u c r ă 
5—6, 'un e o r i

de a_ 
m cu 

chiar

Interviu realizat ele
Dorin GIIETA

(Continuări tu pag. a 2~aj

6000 tone
de cărbune

peste 
sarcinile
anuale

Brigada de sondori condusă de Marin Nedelcu, 
ce execută foraje geologice la I.M. Dîlja, și-a rea
lizat planul anual cu trei luni mai devreme, execu
tin'.!. suplimentar sarcinilor de plan, pînă în prezent 
pește 800 metri foraje de Innămolire. Prin lucrările 
de foraje geologice efectuate la orizontul 300 al mi
nei au fost localizate și cercetate straiele 7 și 13 care 
vor urma să fie pregătite în viitorul apropiat, în 
vederea exploatării. în imagine, sondorul șef Marin 
Nedelcu (în mijloc) alături -.l- ortacii Gheorghe Pă- 
ius și Marin Ionel.

In cinstea Conferim 
Naționale a partidului și
apropiatelor alegeri de de-

..wț»u:.’.ți în consiliile popu-
te-e. . •ilectivul sectorului
11 de la m’ma Luponî ra-
uc-rtează realizarea a 6000
t<:.. .le cărbune eocslfiea.
.>ii peste sarcinile anuale
ci;
a,;-e3ie
lizat 
vederi.

ma ?eful sectorului.

a Tîrgului Interna- 
București., înipor- 

manifestare ce ilus- 
___ în mod elocvent 

rezultatele remarcâbiie ale 
politicii de industrializă- 
re în ritm susținut a țării, 
rîdic.ai'ea niveluluj tehnic 
și competitiv al producției 

și 
a

în toate .ramurile,?cit 
dorința nestrămutată 
poporului nostru dc a ex
tinde relațiile de coopera
re economică și comercială 
cu toate popoarele, voința 
sa fermă de a participa tot 
mai activ la schimbul mon
dial de valori, la întărirea 
co 1 r. 1 x> rării, î n țo I ege r i 1 
păcii în lume.

La festivitate au 
parte tovarășa E 1 e 
Ceausescu, tovarășul Cons
tantin Dăscăleseu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
d? partid și de stat, pre
cum și membri ni guver
nului. conducător; ai u- 
nor instituții economice 
centrale.

și

luat
n a

Frau prezenți șefii .mi
siunilor- diplomatice acre
ditați la București, alți 
membri ai corpului diplo
matic, directorii pavilioa
nelor naționale și repre. 

. zentanțîi firmelor de pes- 
. te hotare'care participă la 
a-tițualâ ediție a tirguîui, 
iziariști români și străini.

..,La... sosire, , tovarășul
■ Nicolae Ceaușescu, tovară. 

ș-i. Elena Ceaușescu 
fost: întîmpinați cu 
dragoste și călctoră 
manifestații-, de 
entuziasm.

Tovarășul Nicolae Cons
tantin, ministrul co-mer- 
i.ulci exterior și cooperă
rii economice internaționa. 
I' a rostit un cu'.înf de 
dec hid.ere.

Această ediție, ca și 
cele precedente, se bucu
ră de o numeroasă .și 
șresî.r:-/ isă participare, 
ilustrată de cele peste 1J 00 
de întrei rir-deri 
d’n România și din alte 
36 târî de pe toate, conti
nentele. Consemnăm cu 
niindrie că România se 
piezintă la T1B cii o am
plă si competitivă ofertă 
de expert, din care circa 
80 la sulă constă în pre-

au 
multă 

cu 
puternic

și

duse noi și reproiectate, 
'capabile să răspundă .-ce
lormai înalte exigențe.

Auspiciile favorabile sub; 
i arc se desfășoară’ această 
prestigioasă manifestare 
sînt rezultatul firesc al 
politicii generale externe 
promovate de partidul și 
stalul nostru,: personal de 

/președintele. Nicola e 
Ceaușescu, care acorda o 
atenție deosebită dezvol
tării și diversificării pe 
multiple planuri a relați
ilor economice cu toate 
țările lumii, indiferent de 
arîhJu’rea socială, pe ba
za respectării ferme a 
principiilor independenței, 
și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, nea
mestec ir. ui in treburile in. 
terne si avantajului reci, 
pro.c. Drept urmare, țara 
noastră întreține astăzi 
relații economice cu peste 
150 de state, față de nu
mai 28 în anul 11'50. Vo
lumul comerțului exterior 
a1, țării noastre a sporit 
de la an la an, pe calea 
e xpo rtu! u j rea lizî n d u -se
în acest an 31 la sută din 
venitul național.

(Continuare in pag a 1-a!

Maiștrii să ajute efectiv 
minerii din abataje l

Locul acțiunii : i.M. Lo.
nea, sector.ul II,
frontal 75, în
98 m, brigada
Andrei Antal.

Faptele : La
nului sectorul

abataj 
lungime 
condusă

de 
de

a_începutul
s-a angajat

mult deeit avea planificat. . ■’ 
Este normal să pară...- anor
male aceste scăderi în gra
ficul unei brigăzi bine co
tate, condusă de un miner 
destoinic, binecunoscut în 
colectivele de muncă de la 
Lonea. De ce nu și-a reali
zat această brigadă sarci-

t*u*'

să extragă, peste sarcinile 
planificate. 1000 tone de 
cărbune. Bri
gada Anta! — 
500 tone. în 
luna septem
brie, secto
rul înregistra 
un minus de 
7400 tone, iar
din cele cinci brigăzi nici 
una nu .șLa realizat sarci- ■ 
nile. Brigada condusă de 
Andrei Antal și-a realizat 
sarcinile în fiecare lupă. 
pînă în mai. De atunci, in 
nici p lună n-a reușit să-și 
realizeze productivitățile 
și, implicit, producțiile 
.planificate. în luna . 
'teftlbrie înregistrează 
tone sub plan, deși’ ă 
Lat cu 165 de posturi

pLn. De la începutul 
îi luni, sectorul a 
3d0- tone peste' 

După cum ne/ 
forma jefui sectorului; ing. 
Victor Bolosin; aceste rea. 

sirii , urmarea fireas
că a depășirii. ’ productivi
tății muncii în. cărbune, în 
medie cu 8 la sută. Cefe 
mai bum? rezultate au fost 
obținute de brigăzile 
fi an tel iștj conduse de 
rin Tumeanu și Sîrpipn 
Rusu, iar la lucrările de 
■pregătiri formația condusă 
de Dumitru Boboc, pare 

“ri-4«trează cu o combină de 
■ înaintare, ■'

zar:

.1

■■■«««MM
In pagina a 3-a

«■■«■■■■■■ ■

*SSi

nil-e ? Am încercat să a-
■ flăm, elucidînd...

...Cauzele nerealizărilor,
Ni le-au explicat brigadie
rul Andrei Antal, maistrul 
miner Ion Petraș, maistrul 
electromecanic Ion Dumi
trescu și ing. Victor Apos- 
tu, șeful sectorului II.

Andrei Antal: „De
■luni- și în septembrie 
ne-am realizat planul, 
țru că am exploatai 
poditură de cameră, înec

uri 
cu 
va 

tinde să crească peste 100 
in. Am avut necazuri' cu

4 
, ’ nu 
pen- 

su*)

pînd fremaiu! de la 
nou hotar. Am ajunș 
frontalul la 98 m șl

a pro vi zion arca, 
am ad us plasa 
pînă la a 
asemenea, 
țiuni 
mică 
mari.
merg» 
mu.lt' 
două

■ Uneori 
de la puț 
590 m). De 
■le defec- 
. O bandă 
necazuri...

acesteia 
asfalt. De 
doar de
in rost ■ ---------- ----- ---------- - ----------- ■

(Continuure in pag. a, ^-a)

pe.... 
golim 
>lul și 
pl.ii. N-am sini

țit prea eficient rolul maiȘ-, 
trilor în organizarea pro
cesului de producție, în 
aprovizionare și totreține- 
rea benzilor'1./

Ion Dumitrescu: „Pen
tru reviziile și reparațiile 
de duminica, am luat, de 

Ia 1 octom
brie, măsura 
cape lingăe. 
lectricienii șl 
lăcătușii de la 
partea, meca^ 
nică, să pai> 
ticipe obliga

toriu și șefui de schimb saii 
de brigadă, cafe vor lucra 
a doua zi eu utilajele. Iis 
felul acesta se vor prelua 
utilajele la. fața. locului șt 
rtu vor mai exista discuții 
că utilajul reparat dumini-, 
ca o să „cadă" luni. Este 
o experiența care obser
văm că dă rezultate". ; ?

Ion Petraș: „N-avămoiH 
meni 'jare sa manipuleze’ 
benzile. Luăm uneori piu 
meni de !a /puț_să facem 
aproviziona.Uc», Dar și a* 
colo »■ nevoie d-r et Lucră-, 
rile, auxiliare râmih d-esed^ 
perito; 
bandă 
eu un 
foarte

La . pește 500 m de 
lucrăm uneori doa>» 
om, Xeea ce este 
puțin" I ' i

Mircea BUJORESCU .(

Pe șantierul termof icării
Constructorii din cadrul 

șantierului Faroșent al 
T.E.C.-au raportat la sfir- 
și t ui: celui de-ai treilea tri
mestru al acestui ari' depă„. 
șirea p l an u lui valoric. Da/ 
torilă ritmului susținut al 
lucrărilor de- construcții-, 
indhtaj de pe magistralele 
termof icarii . Văii Jiului, 
după' prima săptămînâ de 
lucru a acestui ultim tri
mestru al anului, planul 
valoric anual la. zi feste 
depășit cu aproape 6 mi. 
lioane lei.

Printre constructorii u. 
re șLatl adus o contribuție-

de .șeama la obținerea a_ '. 
eeițui’ Succes. se / numără 
formațiile din subordine;» 
siiig. Constantin. Celofan, 
șî muncitorii din echipfble 
conduse de Teodor Ibv, - 
Constantin Bocor și Si* 
mion Gliga.

De menționat dîrzenia 
eu care au lucrat formați
ile de muncitori la supra.

Jiul 
spre 
n-a 

co n -

. traversările de peste 
de Vest, pe magistrala 
Lupe ni unde lucru! 
fost-întrerupt nici în 
ditiile viiturilor.
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NOU IN MINERITUL VĂII JIULUI

ocazia recentei vizite in Valea Jiu. 
secretarului general al partidului, 

■ășutui Nicolae Ceaușescu i-au fost

Cu 
lui a 
tovar, . .
prezentate o serie de noi mașini miniere 
proiectate de C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare, 
filiala Petroșani și aflate deja în fabri
cație la I.U.M. Petroșani. Printre aceste 
mașini miniere de mare productivitate 
s-a numărat și foreze MHF-45 (in foto). 
Mașina este, destinată săpării suitorilor 
de mină, cu o lungime de. pînă la 150 m, 
cu o înclinare cuprinsă între 0—90 gra
de. Diametrul de săpare este de 813 
mm, iar la viteză redusă a organului tă
ietor, se pot atinge diametre de pînă la 
1200 mm. Prin utilizarea acestei mașini
sc reduce timpul de lucru la jumătate

este destinată săpării în roci, cu ztcirie 
și abraziviiate medie, forarea și lărgi
rea găurilor făcîndu-se în trepte, cu 
sape cu role și spălare cu apă. In afară 
de utilizarea concretă la săparea suitori
lor de mină, această foreză se mai poate 
întrebuința la forarea găurii pilot în 
vederea evacuării materialului derocat 
la adincirea puțurilor ; executarea de 
căi pentru instalațiile de conducte și 
cabluri etc. Pînă în prezent I.U.M. Pe
troșani, unde această mașină se află 
în producție de serie a livrat între
prinderilor miniere din Valea Jiului și 
din țară mai multe exemplare fiind mult 
apreciate de minerii cărora le face mun
ca mai ușoară și mai spornică.

Stefan NEMECSEKmetodele clasice. Fo'-e-a MUF-45

A. ■

• ■^1

i $h ;.

Maiștrii să ajute efectiv 
minerii din abataje!

(Urmare din pag. I)

Ing. Victor Apostu, șe
ful sectorului: „Pînă Ia 
sfîrșitul acestei săptămîni 
trecem de axul transversa
lei 75 și vom da producție 
pe axul lui 74. De mîtoe 
(6 oct. — n.n.) vom rezol
va și problema aprovizio
nării prin, transversala 74. 

' Tot de la această dată în.
cepe montarea a două 
transportoare direcționale 
TR.3 — care se va finali- 
în 10 octombrie. Deci, 
de duminică, 10 octombrie

Am reținut așadar,
întreprinde în urma acestei discuții, pînă - duminică, 
10 octombrie, brigada condusă de Andrei Antal își. 
va realiza, începînd de luni, 11 octombrie, sarcinile 
de plan. Vom reveni.

Ne permitem o propunere, ni se pare justificată: 
nu s-ar putea ca de la abatajul brigăzii Antal să se 
recepționeze producția în fiecare zi, nu așa cum se 
procedează, numai după curățirea fiecărei porțiuni 
din frontal ? Lungimea frontalului și condițiire de 
zăcămint impun această măsură.

■ Mărfuri de sezon. 
In ultimele zile, ma
gazinele LC.S.M.I. Pe
troșani au fost apro
vizionate cu un larg sor. 
timent de mărfuri de 
sezon, oferind cumpă

nu vor mai fi nici proble
me cu banda mică de sub 
rolul de la 75. Vom trasa, 
la nivel de sector, sarcini 

exacte fiecărui maistru. Fie
care va răspunde, pe 
bucăți, de fluxul de benzi 
din sector. Asta, începînd 
de azi. în aceste condiții, 
tovarășe Antal, îți reali
zezi sarcinile ?

Andrei Antal : „în a- 
ceste condiții, începînd de 
luni, 11 octombrie vom 
realiza rarcinile de plan. 
Am colectiv bun și mă ba. 
zez pe aceste promisiuni!".

î prin măsurile care se vor 

rătorilor pardesie, pal
toane, jachete, scurte 
din material- imper
meabil pentru copii și 
adulți și alte mărfuri 
specifice sezonului rece.

Adică, este vorba despre 
cei care dau sfaturi pe 
care ei înșiși nu le-resRfec. 
tă. Exemple se găsesc pes. 
te tot. Unii o fac din preă 
multă (chipurile !) deștep- 
tăciune, alții datorită unor 
complexe de inferioritate 
cauzate de probleme per- 

'sonale. Important e că 
specia proliferează în dau., 
na colectivității.

In speță, marți. 28 sep
tembrie, la orele 12,30—13, 
în autobuzul de pe ruta 
Uricani — Petroșani, s-a 
petrecut o întîmpiare ciu
dată. Nu, nu au existat 
altercații (obișnuite, de. alt.

în ultimul timp, Piața 
Victoriei a fost sistemati
zată, fiind s'upusă unor 
ample lucrări de moder
nizare. Rău este însă că 
nu s-au luat și măsuri 
corespunzătoare de păs
trare a „oazei de verdea
ță". în ultimul timp a- 
ceastă zonă verde s-a 
transformat și în „dormi
tor" și în „sală de mese" 
și în „sală de așteptare" 
pentru numeroși călători. 
Considerăm că este tim
pul ca factorii compe
tent i să intervină de ur
gență în vederea curmă
rii acestor aspecte deloc 
plăcute in plin oraș. (Ște
fan NEMECSEK)

„Problema problemelor - 
asigurarea efectivelor 

in cărbune
(Urmare din pag l)

— Avem trimiși recru- 
torî în țară, dar rezulta- 
tole sînt svib nivelul aș. 
teptărilor. Practic prin 
.eforturi proprii nu putem 
asigura efectivele nece
sare.

•— -Și în aceste condiții...
— încercăm diferite va. 

riante care să suplineas
că oamenii lipsă, aplicăm 
soluții, dar care nu pot 
rezoiya problema decît 
pentru moment. Spre e- 
xemplu avînd lucrările de 
pregătire realizate și ca
pacități de producție su
ficiente, am luat oamenii 
de la acest gen de lucrări 
și i-am plasat în abata
je. De asemenea,- ne gin- 
dim să concentrăm efec
tivele pe abatajele de 
mare productivitate. Dar, 
repet- acestea sînt varian. 
te, încercări sau. altfel 
spus, soluții de moment.

— Cu ce alte probleme 
v-ați confruntat pe pe
rioada amintită ?

— Am întîrziat pune
rea in funcțiune a unui 
abataj mecanizat in care 
ne puneam mari speran
țe. Părțile componente 
ale complexului ne-au 

fel) între; călători și taxa
toare, nici doar între că
lători. Aproape de capătul 
de linie a izbucnit (acesta 
este termenul) o ceartă de 
toată pomina între taxa
toarea Elisabeta Szekely; 
și... controloarea Elisabeta 
Șușman. Dar așa; ca la... 
Cu alte cuvinte, cine 
veghează la buna desfășu
rare a transportului de că
lători, cine ar trebui sâ-i 
educe, într-un mod sau al

O zonă a nimănui ?

fost furnizate cu iutir- 
ziere de constructori J—
I.U.M.P.  Pot să spun că 
au fost piese care de pe 
strung mergeau direct în 
abataj.

—Nu s-a respectat ter
menul de livrare ?

— Pot să afirm, fără 
să exagerez, că aefest ter
men a fost depășit cu o 
lună. Ar fi fost un aba- . 
taj eu o capacitate de 
cel puțin .300 tone pe zi.

Da toate acestea mai 
trebuie să adăugăm și in
disciplina, sub formele ei 
cunoscute de manifesta
re.: absențe nemotivatei 
ritefolosirea integrală a 
timpului de lucru etc.

2. Deși linie de front 
avem la nivelul sarcini
lor de plan stabilite pen
tru trimestrul iV. și cu 
toate că acestea a.i cres
cut simțitor față de pe
rioadele anterioare, nu 
ne vom realiza saicinile 
de plan din cauza absen
ței efectivelor.

3. A-vem create deja 
condițiile necesare și mă 
refer din nou la capaci
tățile de producție — dar 
din nou trebuie să rea
mintesc aceeași proble
mă — efectivele, proble
ma problemelor.

tul, pe aceștia, își permi
te să le strice dispoziția. 
Șansa urechilor noastre de 
a scăpa de țipete și a șofe
rului (de a conduce atent 
și în liniște) au fost. de. 
data aceasta^, călătorii. Ei 
le-au împăcat, prin cuvin, 
te frumoase și respectuoa
se, pe cele două certărețe 
(scenă din „Gaițele", ce 
mai,.;): Adresăm pe aceas
tă cale „felicitări" tovară. 
șilor de la susnumita în
treprindere pentru „crite
riile" prin care promovea
ză, din rîndul taxatoarelor, 
controlorii. (Bujor MIR- 
CESCU)

Se caută... un 
cămin cultural
O curte primitoare, un 

edificiu cu o fațadă destul 
de impunătoare și niște., 
uși zăvorite. Puterea di- 
vinatorie a trecătorilor 
este pusă la grea încercare, 
în posesia tainei sint doar... 
ihițiații. Nici o tăbliță cu 
numele instituției, nici un 
alt semn caracteristic nu-i 
ajută pe curioși să ghi
cească destinația acestui 
liniștit imobil de lingă șo
seaua. de m^re circulație. 
Doar oamenii de prin par
tea locului știu că aici nu 
este altceva decît căminul 
cultural Bănită. Știu, și a. 
fit ! Fiindcă acum ce-ar 
mai putea afla in plus ? 
S-or fi așteptînd și oi ca 
acesta să devină muzeu I 
Dar, din nefericire, singu
rele exponate ar fi praful 
și întunericul... Nici un 
program de activitate nU-i 
invită să-și petreacă tim
pul liber. în holul de la 
intrare, sprijinit de perete, 
un panou cu afișe de film, 
nedatate, unele scrise stto. 
gaci de mtoă. D§-Pe unul 
singur se poate toi a eă ui- 
timul film a rulat aici 
sîmbătă. 18 septembrie. 
După trei zile ferestrele 
6ălii de spectacole erau tot 
camuflate, dovadă că ’ de 
atunci...

Și totuși în Bănița sînt 
aproape 1590 de locuitori. 
Cei mai multi își aduc a- 
minte că nu mai departe 
decît in urmă cu 4—5 ani 
în cămin forfoteau dansa
torii, fluierașii cunoscuți 
pînă în celălalt capăt ai 
Văii Jiului pentru obice
iurile folclorice prezentate.
Ecourile lor mai răsună azi 
nutnai în-discuțiile evoca
toare de prin fața curților 
gospodarilor. Să se fi stins 
atît de repede tradițiile u- 
nel originale spiritualități 
sătești? Nul La Bănița 
sîr.t și acum fluierași și 
dansatori vestiți, dar ei pot 
fi admirați doar pe la ne. 
dci. Oare cîtă vreme ci
frul încuietorilor de la că- 
minul cultural va „cămine 
necunoscut ?

Ioan LASqp

I 
I 
I

TURNEU, 
samblul folcloric „Parîn. 
gul" al Casei de cultură 
din Petroșani 6e deplasea
ză azi la Simeria cu 
spectacolul „Plai de cînț 
și joc" Ansamblul sus
ține două spectacole în 
fața ceferiștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii 
din localitate.

© JOIA TINERETU
LUI. tradiționala întîlnî-

re săptămînălă de la 
Casa de cultură din Pe
troșani, programează pen
tru azi o seară muzical. 
distractivă.
• CLASĂ DE PERCU

ȚIE. Pentru a veni 
sprijinul formațiilor 
tistice de amatori

m
ar. 
ale 

caselor de cultură, clubu
rilor muncitorești și că
minelor culturale din 
Valea Jiului, Școala 
populară de artă din Pe
troșani deschide, înce
pînd din 15 octombrie

a.c., o clasă de percuție 
(baterie). In vederea com
pletării locurilor, se fac 
înscrieri la secretariatul 
școlii. Sînt preferați maj 
ales țineri muncitori.
• BRIGADA ȘTIIN

ȚIFICĂ a Casei de cul
tură din Petroșani este 
astăzi oaspetele munci
torilor din cadrul com
plexului C.F.R. din reșe
dința muncipiului, unde 
va susține conferința „Ști
ința românească și preș- ’ 
tigiul ei în lume".

• COMEDIE. Teatrul ] 
maghiar de stat din Ti- I 
mișoara prezintă astăzi, 
pe scena Casei de cultă. I 
ră din Petroșani un | 
spectacol cu 
dramaturgului 
Beonte Ruzante 
infidelă". Regia 
lui Carol Stoica, 
colul începe la ora 19.

Petroșani 
comedia 
Angelo 

„Femeia 
aparține 
Specta.

I

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

Cursă specială 
pentru elevi

Pentru a veni în sprijinul elevilor care învață 
în Lupeni, pe traseul Petroșani — Lupeni se va in
troduce un autobuz, cursă specială pentru elevi cu 
următorul program și stații : ora 7,00 : Piața Victo
riei — Aeroport II — Ișcroni-pod — Vulcan liceu — 
Vîscoza; ora 14,30: Vîscoza — Liceu Vulcan — pod 
Iscroni — Aeroport II — Piața Victoriei.

Conducerea autobazei ne face cunoscut că elevii 
vor avea un abonament special, valabil numai pe 
acest autobuz, ;
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pasiunii minerești
! R^-v' eși asaltat de țre-
1 11 buri Ie multe care

'**■ se ivesc zilnic în 
subteran, Inginerul Iaeob 
Stoica, șeful
II de la Uricani, își gă
sește cîtev a clipe de ră
gaz și discută cu vădită 
plăcere despre munca ce
lor peste 400 de ortaci ai 
săi care trudesc cu am
biție și dăruire pentru 
redresarea producției de 
cărbune. „Activitatea 
noastră — se destăinuia 
interlocutorul — este o- 
rientată spre trei direcții, 
Drincipâle și anume : pu
nerea grabnică în func- ■ 
țiune a abatajului dotat 
eu complex mecanizat, în 
straiele 17—18; sporirea 
producției de cărbune în 
celelalte abataje ale sec- 
toruluj și pregătirea unui 
nou abataj unde vom in- 

Jjsșduce un complex de 
' mare tehnicitate și ran* 

damenț*.
Cum se acționează pen. 

tru înfăptuirea 
deziderate majore 
convingem, la fața locu
lui. în discuțiile cu

străduim ca, în cel mai 
scurt timp, să ieșim din 
impas și să dăm cărbune 
Ia capacitate*. Dăruirea 

sectorului . patriotică, elanul cu care 
muncesc .ortacii lui Amo. 
făriței, între care amin
tim pe Ion Cistelican, Ra_ 
du Antonie, loan Nostoa. 
der, Nicolae Buraga, Mi
hai Mironeac și mulți

spunea -Gheorghe Scorpie 
— adresată nouă mineri, 
lor Ia adunarea populară 
de la Petroșani, de a 
spori producția de eăr-- 
bune ne-a intrat la ini. 

.mă. împreună, cu ortacii 
am dezechipat abatajele 
cameră hr. 3 și 4 și am 
pus in funcțiune altele. 
două de unde vom extra.

N
Meseria pentru ei 
înseamnă pasiune

BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ
TITLUL DE MINER

alții, confirmă spusele 
• șefului' de brigadă.

ffc xistă, desigur, 
acest păienjeniș de 

de 
ale 
de

ge mari cantități de căr
bune*.

Cuvinte de laudă aflăm

acestor
ne

- ■** galerii, fluxuri 
benzi transportoare 
sectorului, locuri 
muncă unde hărnicia ml. 
neiilor se poate măsura 
cu fapte deosebite de 
muncă. Cine nu a auzit 
de cunoscutele brigăzi ale 
lui Gheorghe Scorpie. Du. 
mitru Bornoiu, Victor Me. 
zambrovsehi, Icn Nicola 
și Procopie Moater, oa
meni cu vechi stagii în 
minerit,. care împreună 
cu ortacii lor raportează 
depășirea sarcinilor de 
Plan eu 10—15 la 6Ută. 
Luat fiecare în parte, 
acești brigadieri au știut 
să -se afirme pe frontul 
cărbunelui, „Chemarea"
___ ... . ... . ! al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — ne

oa
menii. în abatajul lui Ilie 
Amorăriței sînt condiții 
tectonice deosebite. Aba
tajul a intrat într-o zonă 
de strat puternic faiiată, 
tavanul este friabil; aces
te condiții impun luarea 
unor măsuri tehnice deo
sebite. Desigur, 6oluți- 
ile au venit tot din sinul secretarului general 
bngazii, S-a renunțat la 
tăierea mecanică, eu com
bina, și s-a recurs la cio
canul de abataj. „Sînt si
tuații, ne mărturisea mais
trul electromecanic I. 
lie Amorăriței, șeful bri
găzii, cînd într-un șut 
trebuie să aplici mai mul
te soluții tehnologice. Ne

Mulțumiri 
pentru amendă...

Nu, niciodată în cariera 
de cîțiva ani, nu i se 

’întîmplase o asemenea 
situație tînăruluj locote
nent de miliție. Femeia a- 
eeea bătrînă. mărunțică la 
trup, l-a căutat special, 
să-i mulțumească pentru 
amenda administrată fiu
lui ei... „Mihai s-a schim
bat in rău,, în ultima-vre
me. S-a despărțit de fami
lie, a început să bea, la 
slujbă merge cînd vrea. l,a 
beție a devenit agresiv.' 
Pvcte că amenda aceasta 
ti va trezi la realitate*.

juaecată cumpănită -a 
băirinei l-a luminat la fa
ță pe tînărul ofițer. De 
multe ori, în astfel de ca
zuri, părinții se grăbesc să 
ia apărarea propriilor o_ 
drasle, fii ciuda adevărului, 
chiar cînd,,aceștia se fac 
vinovați de abateri grave. 
Nu dreptatea, nu .spiritul 
legii interesează, ci salva, 
rea copilului - Lor. Dar da
că faptele ar fi foșt săvîr- 
șite de alțiî și ci ar fi su
ferit de pe urma lor ? Bi
neînțeles că ar fi luat o 
atitudine fermă, vehemen
tă împotriva vindyaților. 
Iată insă câ bătrîna petri, 
leancă își iubește fiul cu 
adevărat, dragostea n-o or
bește, dimpotrivă o ajută 
să vadă greșelile lui, o de
termină să acționeze pen
tru ca el să traverseze pe. 
rioada de debușolare. tn 
acest sens, mulțumirile a- 
dresate lucrătorului de mi
liție izvorăsc din dragoste 
lucidă de mamă. Ca ea ar 
trebui șă procedeze și șlți 
părinți, poate chiar vino
vați de lipsa de educație 
a copiilor, lor.

Ion VULPE

în și despre ortacii lui Bor
noiu, ai lui Mezambrovș. 
chi care nu au fugit din 
fața greutăților, au ră
mas statornici, în Drima 
linie, și sînt și acum. 
Toader Bursuc, Valen
tin Epurar,. luliu Ddcz, 
Marcu Bigiu, Ilie Necula 
(miner de excepție) au 
imprimat în rândul orta
cilor o disciplină conș
tientă, o înaltă răspunde
re comunistă, care a avut 
șl are efect hotărîtor 
succesele pe care 
dobîndiț lună de 
ei și mulți ortaci de-ai 
lor sînt cei care au de
terminat coeziunea “ co
lectivului, au stimulat i- 
riițiativa, spiritul de ac
țiune și de întrajutorare, 
ei sînt cei care au făcut 
din minerit o pasiune.

în 
le-au 

lună ;

e-am oprit numai 
asupra citorva din
tre cele mai semni

ficative fapte pentru a 
avea o imagine de '’ an
samblu asupra întregii 
activități de extracție din 
cadrul sectorului. Deși, 
gur, imaginea nu poate 
să fie completă fără con
semnarea citorva fapte 
ale eleCtrolăcătușilor, ea. 
re nu-și precupețesc nici 
un efort Dentru a menți
ne în' stare de funcționa, 
re utilajele. Cine sînt de 
fapt oamenii cărora 
s-a

- nea 
lor este mare. Am reți
nut
care
lor mai harnici și conș
tiincioși. Ei sînt; Aurel 
Borca, Vasile Aribășoiu, 
Ion Mierlușcă, Gavrilă 
Iușan, Victor Moldovan, 
Constantin Costeanu, Er. 
nest Dobai, Ludovic PLe. 
șa. Ej și nu numai ei —.

■ Felix Csalovics, Aurel 
tonus. Ion Bumbac, Eu
gen Căvescu, maiștrii, 
ing. Constantin Cărăvan 
(sufletul sectorului) —■ 
sînt argumente convin
gătoare pentru justifica
rea afirmației directoru
lui tehnic Ion Besserman: 
„Cel mai valoros lucru 
din sectorul II sînt oa
menii, ei sînt roi care de. 
pun eforturi stăruitoare 
pentru redresarea pro
ducției*.

Constantin GRAURE

li 
încredințat o aseme. 
măsură ? ’ Numărul

doar cîteva nume pe 
le-am notat, ale ee-

- • ..... .....<■ ’ -

5

’1

■ fer

Oiirgsyv- . .....

• constantin popa, 
miner Șef de brigadă 
Dovezi, multe la număr, 

care vorbesc despre mari
le ambiții ale. oamenilor, 
ce lucrează în subteran. Și 
dacă este vorba de ambiții. 
Constantin Popa, miner 
șef de brigadă Ia I.M. Lu- 
peni poate fi unui 
cei mai ambițioși.

dintre. 
. . . Viața 

a plămădit mulți- aserne- 
nea ”oameni cai-e prin mun
că, cinste, conștiință, prin
cipialitate, ies din anoni- 
mat. .V

L-ăm . întîlnit de multe 
ori Ia mina Lupeni și gîn- 
dul ne-a dus adesea Ia a- 

,;ceî oameni minunați — 
minerii care Luci-ează în 
abatajele Văii Jiului pen
tru a scoate Ia ziuă co
moara neagră ascunsă de 

? veacuri printre rădăcini
le munților. „în brigada 
pe care o conduc, se des
tăinuia cunoscutul briga
dier Constantin Popa, se 
muncește, nu șagă. Efortul 
pentru bunăstare, cu tot 
ceea ce înseamnă ea. este 
considerabil aici. Tonele de 

cărbune extrase suplimenta,, 
in; acest an dovedesc cu 
prisosință acest lucru. în 
continuare ortacii mei vo;- 
acționa cu dăruire și res
ponsabilitate pentru a am
plifica succesele obținute 
pînă în prezent*. Gînduri 
frumoase, realizări pe mă
sură. Am încheiat dialogul 
eu Constantin Popa 
sentimentul că abia 
ehidem o carte din 
trebuie să. reținem- cîteva 
adevăruri despre viață, des. 
pre munca oamenilor ce 
lucrează în abataj.

C. BUZESCU

t.-u 
des» 
care

Cîțiva componenți ai brigăzilor conduse de cunoscuții șefi de brigadă
- Victor Mezambrovschi și Dumitru Bornoiu de Ia sectorul II a! I.M. Uricani.
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ELIMINAREA ABSENȚELOR NEMOTIVATE 
rezervă însemnată de sporire a product ei de cărbune

? Mina Dîlja-a înregistrat 
în luna septembrie un mi- , 
ntts de 10 350 tone de căr
bune. Printre1 cauzele . a- 
cestor nereaiizari șe numă
ră și indisciplină, Imai 
ales absențele nemotivate 
eare aii atins în lună, pre
cedentă cifra de 665, Ing. 
Aurel Marhan, directorul 
întreprinderii, cu puțin 
timp înainte de a începe 
judecata muncitorească, ne 
spunea ; ..Nemotivatele se 
regăsesc în minusul înre
gistrat. Ele dezorganizea
ză foarte mult procesul 
de extracție. La noi 
constatat, din păcate, 
lipsesc nemotivat și 
meni calificați — mineri, 
lăcătuși, electricieni — oa
meni a căror conștiință ar 
trebui să fie mult maj ri
dicată. . Mi ,n e r u 1 
era un om De dare te pu
teai- bizui, era un adevărat 
miner. Și astăzi avem mulți 
mineri buni, dar și mulți 
care numai ne încurcă.

Ora 11,00. Sala de apel 
a minei era plină eu oa
meni care trebuiau să in
tre în schimbul II. începe 
judecata muncltorească- 
Instanța colectivă cheamă, 
pe sectoare, pentru a da 
socoteală de faptele lor pe 
absentomanl. ; .

Sectorul I. .Mihai Calistru.

miner, 10 nemotivatc, că
sătorit, cu trei copii, Mar
cel Chip'er, vagonetar, 7 N, 
Emil Geler, lăcătuș, 20 N, 
indivizi care încearcă fără 
rușine șă motiveze într-Un 
mod străveziu faptele lor 
reprobabile. încearcă nu. 
mal, dar instanța colectivă 
nu rămîne copleșită de 
minciunile., lor, ci îi ’ trage 
aspru la răspundere.

a spus : „Pe Maxim îl iau 
eu pe schimb cu mine. Am 
mai lucrat cu el. Era băiat

«a

• TEODOR POP. 
conducător auto

„Lucrez 365' de zile din 
365* — ni se destăinuia ' 
conducătorul auto Teodor 
Pop, maramureșan de o- 
rigine, omul care de 18 
ani lucrează în domeniul 
transportului în comun. 
O asemenea convingere ni 
se contura tot mai 
nant cînd ni se vorbea 
munca- celor care, fie 
este zi sau noapte; zî 
lucru, sau sărbătoare, 
întâlnești la datorie, pe 
ferele de circulație 
municipiului nostru, „i 
cei de la A.U.T.L., trans- 
Dortăsn zilnic -— firesc a- 
vem și multe greutăți, ne
ajunsuri— sute, “mii de
oameni ai muncii la și de 
la serviciu, zeci, sute de 
elevi și studenții Noi tre
buie să dăm dovadă de un. 
frumos exemplu în muncă". 
Pentru a argumenta «pu
sele interlocutorului nostru 
apelăm la graiul eifrelor, 
eare dovedesc că în perioa
da care a trecut din acest 
an, A.T:.T.L. a transportat 
peste 31 000 000 oameni 
al muncii și a economisit 
45 tone combustibil.

Teodor Po,p ? Omul pe 
care de ani de zile îl în- 
tîlnești, zi de zi, pe ruta 
Petroșani — Uricani. omul 
■care poate fi un exemplu 

; pentru mulți releg; de-ai 
săi.

preg- 
de 
că 
de 

îi 
ar
ai e 

,Noi,

M. PATRAȘCU

„...In ultima perioadă de 
timp am mers special la 
Oravîța și Drobeta Turnu 
Severin pentru a cumpă
ra bunuri, mai ales bijute
rii de la cetățeni străini '-- 

; .și să le yînd la persoanele 
din orașul Vulcan*. din 
declarația lui Ghiță Bon-.

; tea, f ier-ar-betonist la
I.C.M.M. Petroșani, domi
ciliat în Vulcan, str. Șt. 
O. Iosif nr. 2. G.B., în 
vîrstă de 38 de ani, căsă-

de la transport, precurn și 
mulți.alți ortaci de-ai'.lor, 
care au cerut clemență

. > an_ 
gajîndu-se, că nu vor mai 
persista în săvîrși'rea acte
lor de indisciplină.

In eonșecință, de această 
dată, la mina Dîlja, spre 
deosebire de perioada 
precedență am întîlnit o 
puterrrcă opinie colectivă, 
o iri'.crsă muncă politică 
de la cm la om, o amplă 
preocupare a comuniștilor 
de aici pentru a întări or. 
dinea si disciplina, pentru 
a crește producția de căr
bune. De subliniat că în 
această lună, cu țoate că 
mina nu ' realizat pla
nul — media realizărilor 
zilnice a crescut cu 100 

. tone cărbune față de luna 
precedență și aceasta nu
mai și numai pe seama în
tăririi ordinii și disciplinei’, 
a unei mai bune organi
zări in muncă. Deci redu
cerea absențelop nemoti
vate constituie o rezervă 
însemnată de sporire a 
producției de cărbune, re
zervă jye care c.o.m., orga
nizațiile de partid, sindicat, 
U T.C., trebuie să o valo-

''crifice. măi’- 'birje.ic'/'.'''’‘h:; ’i
P, MIIIAI

bun, dar în prezent cred . instanței muncitorești 
că are o perioadă de rătă.

el 
miner 

său 
și 

șef 
vor

cire. Vreau să fac din 
un. adevărat om, un 
de nădejde*. La fîndul 
maistrul Dumitru Pop, 
ing. Emilian Neagoe. 
s-eetor, s-au angajat că 
lucra mai mult eu „oame.

Mărturii 
din instanță

Oprea, miner șef de schimb, 
Anton Moldovan, maistru, 
le-au spus deschis. „Dacă n u 
vă schimbați atitudinea 
față de muncă ne lipsim 
de voi la . prima abatere*.

Sectorul III, Constantin 
Maxim, miner, 19 N, Emi
lian Mihăiesc, vagonetar, 
om de 40 de ani în plină 
putere de muncă, Zoltan. 
Otvbs, electrician, 25 N, 
a dat bir cu fugiții cînd 
a auzit, că va fi judecat 
de colectiv pentru faptele 
sale, Lascu Puconski, lăcă„ 
tuș, 15 N, Tînărul șef de 
schimb Gheorghe Cercel,

nii-prOblemă", Oameni tre
cători, ftotanți ai sectoru
lui.

Sectorul IV. Traian Co- 
jpearu, miner, 9 N, recu
noaște sincer că a făcut 
nemotivate din cauza bău
turii. S-a angajat in fața 
ortacilor că nu va mai bea, 
că va deveni un exemplu 
în muncă. Stan Iordache îl 
avertizează că dacă nu-și 
va , respecta angajamentul, 
colectivul îl va înlătura 
din rînduriie sale. Au fost, 
de asemenea, 3spru criti
cați Constantin Pazar, de 
la-sectorul V, Petru Zllalti,

torit, cu doi copii, are me. 
seric bună — fierar bota
nist — si poate să ciștige 

lei.
i-ar 
ne-
S-a

lunar câteva mii de 
Dar s-a gîndit că nu 
strica și niște bani 
munciți. Zis, și făcut, 
apucat de speculă..

în perioada JJ173/82 
cumpărat de la 
străini blue-jeans, 
pentru femei, supco, 
gări, bijuterii pe care

a 
cetățeni 
ciorapi 

ti
le 

revindea la preț de spe
culă în Valea Jiului. Dar, 
cum -ulciorul nu 'merge de 

a fost 
judeca- 
Pentru 
frauda. 

G. B.

multe ori Ia apă, 
prins și-trimis în 
tă pentru speculă, 
aceeași activitate 
loasă în-anul 1972 
a fost condamnat la un an 
de zile închisoare. Pe
deapsa a fost amnistiată, 
iar G.B. nu a înțeles cle
mența legii și a continuat 
să persiste în sSvî-rșlrea de 
infracțiuni. Acum ' Regretă, 
dar în zadar. Dura lex. 
sed lex.

G. CONSTANTIN
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat cea de-a
VlII-a

(Urmart itn W 1Ț

TIB prezintă și la ac
tuala ediție un grad înalt 
de internaționalizare, con
cretizată în participarea a 
peste 1100 de firme produ
cătoare și exportatoare din 
România și din alte 36 de 
țări ale Europei, Asiei, A. 
fricii și Americii, printre 
care Pakistan, Sri Lanka, 
Venezuela expun în pre
mieră la București.

Din suprafața totală de 
expunere de ctrca 71 100 
mp, 23 720 mp țsînt afec
tați expozanților de peste 
hotare, cele mai mari spa
ții — peste 1500 mp — fi
ind ocupate de pavilioa
nele U.R.S.S., R.F. Ger
mania, R.D. Germane, Ce
hoslovaciei și Poloniei.

Oferta celor 650 între- 
prinderi de comerț exte
rior, întreprinderi produ
cătoare, centrale: indus
triale, institute de proiec
ta, e și cercetare din țara 
noastră prezintă cele mai 
recente produse din toate 
ramurile cuprinse în pro
filul târgului,, fii nd în mă. 
sură să se alinieze celor 
răii ridicate exigențe ale 
partenerilor externi.

Vizite tovarășului Nicolae 
Cer ușescu, a tovarășei 
Elma Ceaușescu, a celor
lalți țov-năși din conduce, 
rea* de partid și de stat a 
început în pavilionul cen
tral unde sîpt concentrate 
majoritatea exponatelor.

Internațional București
românești. Prin varietatea 
produsele: sale, oferta rp. 
mânească evidențiază rolul 
primordial pe care in
dustria îl deține astăzi, 
ponderea sa repiezentati- 
vă in cadrul exportului, 
ca și "în formarea venitu
lui național.

Locul principal. revine 
construcțiilor de mașini, 
principala ramură a eco
nomiei românești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ayut cuvinte 
de apreciere la adresa rea. 
lizărilor constructorilor 
de mașini-unelte, de apa
ratură electrotehnică și e- 
lectronică și a indicat să 
fie dezvoltate capacitățile 
'productive care realizea
ză produse de vîrf, de î- 
naltâ tehnicitate. pentru 
a reduce cît mai mult po- 
a'bil importurile atît de 
costisitoare in acest dome
niu. Secretarul general al 
partidului a cerut, în. a- 
eest context, să se extindă 
producția de micrOmotoa. 
re speciale și de mașini 
de sudură.

Vizita a continuat in 
sectorul rezervat indus, 
triei ușoare.

în continuare a fost vi
zitat sectorul destinat in
dustrializării lemnului și 
materialelor de construc
ții, unde este amenajată o 
frumoasă expoziție de m°. 
bilă reprezentativă pentru 
oferta întreprinderii de 
comerț exterior „Tehno- 

t •: estexporV.
La rîndul său, domeniul 

materialelor de construcții 
îsi etalează cele mai in- 
tpiesante articole din o. 
fer ta sa pentru piața ex
ternă. ” ,

Remarcînd diversitatea 
p; aduselor, secretarul ge
neral al partidului a su
bliniat Că se impune lăr
girea în continuare a ga
mei sortimentale.

Se viziteeză apoi se to
rni unităților Cooperației 
de consum, care expune o 
gm.ă. variată de produse

Vizita continuă apoi pe 
platformele exterioare ale 
Complexului expozițional, 
unde țara noastră expune 
o paletă largă din realiză
rile industriei construcțiilor 
de mașini.

La actuala ediție a 
TIB, chimia noastră își 
pune sugestiv în evidență 
potențialul productiv și 
de export, a cărui. dinami
că de dezvoltare a asigu
rat solicitarea produselor 
chimice românești în peste 
110 țări. Un alt argument 
îl constituie faptul că in 
ultimii 15 ani, exportul 
românesc de produse chi
mice a crescut de 13 ori. 
Prima secțiune a pavilio
nului cnimiei este rezerva
tă'. cercetării. științifice și 
ingineriei tehnologice. Des
fășurată sub îndrumarea 
de înaltă competență a to
varășei academician doc
tor inginer : Ele n a 

Ceaușescu, activitatea de 
creație științifică s_a do
vedit hotărîtoare pentru 
dezvoltarea în ritm înalt 
a' acestei ramuri indus
triale de vîrf. Semnifica
tiv în acest sens este fap
tul că peste 95 la sută din 
cele 570 de capacități de 
producție puse în funcțiu
ne în cincinalul precedent 
«u Ia bază tehnologii ela
borate in unitățile Institu
tului central de chimie.

Pe parcursul vizitării pa
vilionului industriei chi
mice, secretarul general 
ăl partidului a examinat 
cu atenție produsele * ex
puse, le-a apreciat în mod 
deosebit caracteristicile și 
nivelul calitativ,

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elenă Ceaușescu, cei
lalți tovarăși di>n conduce
rea partidului și statului 
au vizitat pavilioanele na
ționale și standurile firme
lor din țările reprezentate 
la cea de-a VIII-a ediție 
a TIB — Anglia, Austria,. 
Bulgaria, Canada, Ceho
slovacia, R.P, Chineză. 
R.P.D. Coreeană, Cuba. 
Danemarca, Egipt, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Grecia, "in
dia, Iordania, Israel, Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, 
Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, Liech
tenstein, Olanda, Pakistan, 
Polonia, Portugalia, Sri 
Lanka, Suedia, S.U.A., Tur.

cia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Venezuela. A fost vizitat, 
de asemenea, standul a- 
parținînd Organizației
pentru Eliberare^ Pales
tinei. Șe remarcă și la ac
tuala ediție * prezența unui 
mare număr de firme de 
peste hotare, ceea ce ilus
trează interesul de care 
se bucură industria i-otnâ. 
nească și manifestarea ex 
pozițională de la Bucu
rești, condițiile create 
pentru mai bina cunoaș
tere. a ofertelor participau. 
ților, pentru schimburi de 
opinii și informații și e- 
fe.ctuarea unor importante 
tranzacții comerciale.

în pavilioanele oficiale 
ale. țărilor participante, to. 
varășul. Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită 
cordialitate de șefii mi
siunilor diplomatice, de 
directorii pavilioanelor, de 
reprezentanți ai firmelor 
străine expozante, care 
și-au exprimat satisfacția 
de a participa la impor
tanta manifestare găzduită 
de Capitala României.,, .:.

Pe întreg parcursul vi
zitării pavilioanelor străine 
au fost puse în evidență 
bunele relații existente 
între țara noastră și sta
tele reprezentate în ca
drul Tîrgului Internațio
nal de la București, faptul 
că economia românească, 
prin remarcabilele sale 
progrese înregistrate ■ ; în 
ultimii ani, a devenit dip 

ce în ce mai cunoscută și 
apreciată, iar produsele 
sale tot mai mult solicita, 
te pe piața mondială. In 
același timp, vizita a prile. 
juit relevarea dorinței 
României și a țărilor par
ticipante de a-și întări și 
diversifica în continuare 
legăturile economice, de 
a amplifica schimburile 
de mărfuri și de a extin
de cooperarea reciproc a- 
vantajoasă în interesul co. 
mun, al progresului și pă
cii în lume.

Șeful statului român 
a urât participanțilpr 
străini mult succes la cea 
de-ă VIII-a ediție a Tîrgu
lui Internațional de la 
București.

La plecare,. miile de . 
bu-cureșteni aflați în incin
ta Complexului expozi
țional au salutat di» nou. 
cu multă însuflețire și 
deosebită căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe. 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
dînd expresie, și citeSiggst 
prilej, sentimentelor 4 de 
dragoste și prețuire față 
de conducătorul partidu
lui și statului nostru,, re. 
cunoștinței fierbinți pentru 
neobosita sa activitate pu_ 
să în slujba dezvoltării 
multilaterale în ritm ac
celerat a țării, sporirii 
necontenite: a nivelului de 
trai material și spiritual 
al întregului popor, creș
terii prestigiului Româ
niei Socialiste în lume.

(t'KlllIUIIUIIllllUIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIllIlliaillll

■N
întrevederea ministrului afacerilor externe Situația din FILME

al României
NEW YORK 6 (Ager

pres). Tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul român 
al afacerilor externe, a a. 
viit o întrevedere cu : se
cretarul general al O.N.U.- 
Javier Perez de Cuellar,

Evocînd vizita pe care a 
efectuat-o în acest an în 

convorbirile 
președintele 

seere. 
tarul general al O.N.U, a 
rugat să se transmită ' șe
fului statului român un 
călduros salut și cele mai 
bune urări, precum și i 
nalta sa apreciere pentru 
interesul pe care îl acordă 
aetivitățilcr Națiunilor U.. 
«iite, creșterii rolului or
ganizației în Viața interj 
națională.:

In cursul întrevederii 
s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra 
lor probleme 
nale aflate pe ordinea de

România, și 
avute cu 
Nicolae Ceaușescu,

principale- 
internațio-

Pe cetâțeiiii/ Americii 
îi preocupa întrebarea 
ciad se va însănătoși' e- 
conomia americană . și 
cum va decurge această 
însănătoșire, Intr-un. tip, 
cut nu prea îndepărtat, 
în perioada marii depre. 
siuni economice a anilor 
’30, căutările unor semne 
de înviorare erau tot a- 
tît de zadarnice ea și a- 
cum. Fenomenul conti- 

iccentueze. 
american 

<;ă spe 
rtomie ca- 
să facă

prognoze asupra situației 
-de pe piața muncii, din 

j .ndustrle, .-din lumea fi-, 
I nanțelor ..sini ca niște 
j șoferi cart se apropie de

■ intersecție circulară și

nnâ '.șH-'. .-.se ...:•
Săptămânalul 
„Time" scrie 
cialiștii în ere 
re ar

cu secretarul general al O.N.U 
zi a actualei sesiuni ă 
Adunării Generale a 

. O.N.U., subliniindu-se ne.
cesi-tatea folosirii tuturor 

„posibilităților de care disî 
pune organizația pentru, 
îmbunătățirea ■ cli ma tulii; 
politic internațional, pen., 
tru renunțarea la folosirea 
forței și soluționarea pe 
cale politică, prin nego
cieri, în interesul tuturor 

pro.
In
a-

pre-
St!"

popoarelor, a oricăror 
bleme internaționale, 
spiritul convorbirilor 
vute la București tu 
ședințele României, 
cretarut genera! a! O.N.U. 
a fost informal asupra i- 
nițiativelor țării noastre 
la actuala sesiune a Adu
nării Generale v'zînd ’ an
gajarea: mai puternică a 
organizației' tn înfăptuirea 
dezarmării și respectarea, 
principiilor dreptului in
ternațional,. în trecerea la 
edificarea noii ordini e-

cenomice internaționale, 
in mod deosebit a fost su
bliniată însemnătatea ini. 
țiativei țării noastre pri
vind' sporirea rolului 
ONU. în reglementarea 
pașnică a diferendelor 
dintre state.

Ministrul român al afa
cerilor externe s-a întîlnit, 
de asemenea, cu Imre Hol- . 
lâi:, președintele sesiunii, 
în curs \a -Adunării Gene
rale, ■ :

Ministrul afacerilor eX- 
' terne al . Republicii; (Soci a- ■ 
liste România, Ștefan An
drei. s-s întîlnit cu miniș
trii de externe ai Algeriei, 
Argentinei. R.F'. Chineze. 
R.F. Germania. Indiei. Is
lander, Israelului, - Marocu
lui, 'Siriei și Turciei cu 
prilejul prezenței sale la 
lucrările actuale; sesiuni 
a Adună’-ii Generale « 
O.N.ll.

Orientul Mijlociu
TEL AV1V 6 (Agerpres). 

In teritoriile arabe ocupate 
de Israel continuă acțiuni
le populației palestiniene 
împotriva autorităților de 
ocupație. Agenția United 
Press International sem
nalează că o demonstrație 
împotriva ocupației israe- 
iiene s-a desfășurat in ta
băra de refugiați palesti
nieni Balata, de lingă Na. 
blus (Cisiordania;. Forțele 
armate israeliene au ins
tituit interdicții de circu
lație în urma acestei; 
țiunl». I.

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie : Nea Marin mi- 

Unirea : Toată 
a mea, I-IL 

Prietenii.
Părinți de

Luceafă 
lllăr.

li ard ar 
lumea este

PETRILA
IjONEA '. 

duminică.
VULCAN

rul ; Calculatorul 
t i.-isește.

l.UPENl — Cultura': 
Destinația Mahmudia.

UR'CANT; Cununa 
• ■ ;f »•; aț

ac- TV

gice.
Pași de viață Iun. 
gă.
Telex.
Teleșcoală.
Reportaj pe glob.

Germană,
tinere

16,00
16,05
16,25

R.D, 
16,40 Studioul 

tu iui.
i7,30 Handbal mascu- 

Di- 
a

•5

>

S 
t
I -
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NAȚ1UN 1 LE UNITE 

(Agerpres). Iranul a 
pins ultima rezoluție 
Consiliului de 
al O.N.U. în care se 
încetarea focului și retra
gerea forțelor iraniene și 
irakiene în limita frontie
relor i n țer național rec u-
hbșe.tite. informează ageitj 
tia France Presșe

6 
res.

d
Securitate

cere
12,05

Telex.
Film serial :
mini și
Episodul 23.
Colocvii . pedago-

Lu- 
umbre.

lul : Steaua — 
nâmo (repriza 
2-a).l; 
Telejurn. ; 
Actualitatea ■ 
ncmică. 
Lume bogată; ,lu-, 
me săracă. .PaTtetrakli. 
a 3-a.

21 05; Invitați în stu- • 
diourîle noastre. ♦ ; 
Marin Con-stan- ; 
tin și corul ,Ma, 
drigal”. ?
Serial științific i s 
Corpul uman, 
pisodul 4. 
Telejurnal. 
Meridianele 
tecului și dansului.

20,45

21,25

Mica publicitate

Ș

eco-

e„ î

eîn_

Un semafor cu toate luminile aprinse
unde se află un semafor 
cu toate luminile' aprin
se’', Iar actualele încer
cări ale . Administrației 
de însănătoșire a situa
ției de pe piața . mtmen. 
s-au dovedit neeiiclente 

Astfel, la începutul du. 
nii septembrie, mărea 
corporație: petrolieră
„Exxon“ a tmunțat în
chiderea 850- ștații de 
benzină și. Încetarea pro. 

la una dintre pe- 
mari rafinării de 

din statul New 
'Desfacerea pre- 
a primelor trei 

marj. companii ' cpnstruț'- ' 
toare de automobile — 
„General. Motors”, „Ford" 
si „Chrysler” — s-a re
dus, ia jumătatea lunii 
august, cu 35 ia sută fața I

ducției 
ie mai 
petrol
.Jersey, 
ducției

de aceeași lună a anului 
tu< ui ran astfel, la 
nivelul anului 19*61. Nu
mii iriți-o singură săptă,- 
mînă ' —- subliniază’' re- I 
vista — crahul flnarreiar 
a . cuprins .57.2 firme ame.: 
"lean-'. .Este o i cifrai 're-'" 
cord pentru e ■■ singură 
săptăniîjiă din ui-țlmiL50 

n i in a u m TH2, ân'u 
cel mai greu d=,,n „marea 
dep reși u n e ” g ■ a n i loi< *30.

Tn același timp, a. ur
cat vertiginos vectorul 
șomaj tulul. Nivplui său a 
atins .'9,8 procente din 
populația apta de muncă 
a țării, niv'b! nemaijn- 
tîmit în Ș.U.A. din 1941. 
In multe state ale Ame
ricii proporția șomaj ului 
este, practic, fură prece
dent — relevă revista :

în Oregon — 11,4 la su
tă din forță de muhcâ, 
in ; Michigan; — 11 i la 
sută, în Ohio re- 12 , la 
sută si în Illinois —11 
la sulă. De ă'ceastâ boa
lă i socială suferă, insă, 
cel. .na: :uruit, pbpulația 
de' culoare.
■In iurmâtbar.eie- l uni,: îp 
țară se asteapta in ranti- 
n.uare o creștere a șo- 
ma.juh.ii..—, scrie „Time”' 
— și. ni! se întrevede nici 
c îmbunătățire a hiecaniș- 
mului antișdmaj ' promis 
de Administrație. „Mira
jul s-a risipit și a ră
mas realitatea crudă” — 
conchide revista ameri
cană.;

F. G.

o

hj- 
nr. .

VÎND■ 161 oi țurcane,
merinos și astrahan și 4 
cîini ciobănești. Adresați 
Dealul Babii 88, Vuican. 
(1204)

PIERDUT legitimație bi. 
b. otecâ (periodice), eu nr. 
2820 eiibehață d<- Insțitu 
tul de mine Petroșani, 
declari nulă. (1193) 
, PIERDUT legitimație 
blioțecă; (peripdicejb: cu
1194. ei (Aerată de Institutul 
,de mine 'Petroșani. O : de
clar nulă (1194) ;„

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 1890, pe nu- 

■.inele Mureșan Camelia, e. 
liberată de Institutul de 
mine; i Petfos ani ,r O deci ar 
nulă. (1195)'

PIERDUT legitimație de 
. serviciu pe, numele Udrea 
(’otoman, eliberată de

I.U.M Petroșani. O declar 
nulă; (1197)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodie&). ce 
mr, 1105 și 551,, eliberate 
de InștițutulIde'mine Pe
troșani Le deiȘLar nule. 
(1198) i / re. el '' .l',îi "*re

PIERDUI’ legitimații- bil 
bliotecă (periodice), cu nf. 
1.642 și 59Ș, eliberate ș de 
Institutul de mine Petro, 
sâni,. Le declar nule. (1.199,

PIERDUT legitimație' bi
bliotecă pe numele Cîrșlea 
Ovidiu, eliberată de Insti
tutul de mTne Petroșani. O 
declar nulă. (1200)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Lupei Pavei-Teo. 
dor eliberată de Institutul 
de mine PetroșanibO de
clar nulă. (1201)

ANUNȚ DE FAMILIE

(Tofan; Durpitra - șl Felicia, 1^^ și .nepoată,, a. 
nuntă, împlinirea a doi ani'de la decesul dragei lor

ĂRISTK’A MAR1OARA
Amintirea ei v,a rămîne veșnic yie în 

noastre. (1202).
inimile
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