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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol
Continuarea convorbirilor oficiale

TĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE I

Să înfăptuim indicațiile secretarului general ai partidului !

Angajamente neonorate și... 
noi promisiuni la mina Uricani

în 2 iunie, directorul minei Uricani, ing. Carol 
Schreter se angaja în numele colectivului pe care îl 
conduce : „Incepind de luni, 6 iunie, producția de 
cărbune cocsificabil realizată se va ridica la nivelul 
prevederilor de plan și vom asigura chiar depășirea 
acestora".

In 14 iunie, după 10 zile lucrătoare, rezultatele 
obținute infirmau optimismul directorului minei ; 
minusul înregistrat era de aproape 9500 tone de căr
bune, cu peste 5600 de tone mai inare decît minusul 
zilei de 6 iunie. Am revenit la mina Uricani soliei- 
tind explicații directorului minei, care ne-a spus :

Acțiunea COCS '83
— Nc-a creat greutăți 

deosebite, de nebănuit, si
tuația din panoul 5 unde 
avem introdus și pus în 
funcțiune un complex de 
mare înălțime. Pur și sim
plu se rupe frontul, iar 
acoperișul strateîor 17—18 
este foarte friabil. Deși

complexul este de mai 
multă vreme în funcțiune, 
deocamdată sîntem sub 
parametri planificați pen
tru acest utilaj.

Dorin G1IEȚA

2 000 tone
peste plan

Acționînd hotărît pen
tru creșterea producției 
de cărbune, colectivele 
de muncă a cinci între
prinderi miniere au ex
tras marți, 14 iunie, 3000 
tone peste sarcinile de 
plan ale zilei. Și în 
această zi, mecanizatorii 
din cariera Cimpu lui 
Neag s_au aflat la înăl
țime, expediind peste 
sarcinile de plan 1164 
tone de cărbune cocsi
ficabil. Alături de ei, 
minerii de la Petrila au 
extras constant produc
ții peste prevederi, cu
mulând astfel dc la în
ceputul acestei luni un 
plus de peste 
de cărbune.

Depășiri la 
fizică au mai 
această zi și 
de mineri de
(193 tone), Paroșeni (276 
tone) și Dîlja (161 tone).

2890 tone

producția 
obținut în 
colectivele 
la Lupeni

T 
I

I
Numărătoare

inversă

(Continuare în pag. a 2-a)

Miercuri, 15 iunie, au 
continuat, la Palatul Con
siliului de Stat, convorbi
rile oficiale dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare 
Mongole.

Noua rundă de convor

biri a fost consacrată exa
minării în continuare a 
principalelor aspecte ale 
vieții internaționale ac
tuale.

S_a apreciat că in ac
tualele condiții internațio
nale, de o deosebită com
plexitate, se impune orien
tarea eforturilor tuturor 
statelor în direcția reduce
rii încordării, salvgardă
rii păcii, reluării și conso
lidării politicii de destin
dere, reglementării stărilor 
conflictuale, a tuturor di
ferendelor dintre state nu

mai prin mijloace pașnice, 
prin tratative.

In cadrul convorbirilor, 
S-a apreciat, de comun 
acord, că problema funda
mentală a epocii noastre 
o constituie preîntîmpina- 
rea războiului și asigura
rea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezar
mare, în primul rind de 
dezarmare nucleară. A fost 
reliefată, totodată, necesi
tatea de a se acționa cu 
fermitate pentru lichidarea

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, 
oaspeți ai colectivului Întreprinderii 

„23 August66
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Yumja
aghiin Țedenbal, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului 
Marelui Hm-al Popular al 
Republicii Populare Mon
gole, au făcut, miercuri, 
după încheierea noii runde 
de convorbiri, o vizită la

întreprinderea „23 Au
gust", importantă unitate 
a industriei bucureștene.

Vizita la moderna între
prindere „23 August" a ofe
rit distinșilor oaspeți posi
bilitatea de a cunoaște, în 
mod direct, munca și re
zultatele puternicului co
lectiv muncitoresc bucu. 
reștean, ce.și desfășoară ac
tivitatea în această unitate 
reprezentativă a industriei 
noastre constructoare de 
mașini.

Constructorii de mașini 
de la „23 August" au in_ 
tîmpinat pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yuin_ 
jaaghiin Țedenbal eu deo
sebită căldură și însufle
țire cxprimîndu-și satis
facția față de noul dialog 
româno-mongol la nivel 
înalt, sentimentele de pro
fundă stimă față de popo
rul mongol prieten.

(Continuare în pag, a 4-a)

Depășiri Ia 
principalii indicatori

de oameni 
la I.U.M. Pe-

I.C. VULCAN
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la Preparația
Petrila

ultimele zile, peIn
vastul șantier al extinde
rii și modernizării Pre- 
parației din Petrila cons
tructorii și montorii 
cunoscut clipe de 
tensiune. Cu sprijinul e- 
fectiv al 
s-a finalizat aici un 
presionant volum de 
crări de construcții 
montaje. In acest 
miercuri, 15 iunie, s-a 
lut consemna un i 
niment memorabil: 
nu ea in probe de rodaj a 
instalațiilor primei linii 
de spălare. Am urmărit, 
la fața locului, acest im
portant eveniment, care 
reprezintă practic înce
perea numărătorii inver
se premergătoare punerii 
în funcțiune.

Ora 10,20. La o coman
dă prin* radio de la cota 
-|- 32 sînt pornite ciuru
rile vibratoare. Apoi se 
dă^„cale liberă" pentru 
banda principală de ali
mentare cu cărbune brut. 
După citeva minute, la 
cuta 4- 32 apar pe bandă 
primii bulgări de cărbune. 
Primele două ciururi 
bratoare funcționează 
reproșabil...

Pe întregul flux al pri-

au
mare

beneficiarului 
im_
Ill

s'* 
fel, 
pu_ 

eve- 
por_

mei Imit au mat
pornite alte și alte utila, 
je. în curînd, ne dau 
asigurări constructorii și 
reprezentanții beneficia, 
rului, vor fi probate și 
utilajele de pe fluxul ce. 
lei de a doua linii 
preparare, 
temei să 
in curînd, conform 
gajamentului constructo
rilor, beneficiarilor și 
planului stabilit, capaci
tatea de preparare va 
spori considerabil la Pe
trila.
Acum, la ora încunu

nării eforturilor construc
torilor și montorilor se cu
vine să rememorăm, pe 
scurt, eforturile celor ce 
au contribuit prin munca 
lor modestă la ridicarea a_ 
cestui impresionant obiec-

de
Există deci 
afirmăm că 

an.

Cu tîmplele in.urunțite 
de cei 25 de ani de muncă 
neîntreruptă pe șantierele 
obiectivelor de investiții 
miniere, maistrul Iosif 
Tomșa, de la șantierul 1 
Petrila al I.C.M.M. are un 
motiv aparte, de mîndrie : 
el, împreună cu cîțiva 
oameni din subordine au 
fost cei care au înfipt pri
mul țăruș de uncie s_a tra
sat perimetrul lucrării. 
Apoi, constructorii din 
brigăzile conduse de Vasi- 
le Baboie, Aristică Boian 
și Ion Dobre au turnat 
fundația și au ridicat struc
tura de rezistență a unui 
colos industrial compara
bil cu blocurile de 10 e-

Viorel STRĂUȚ

Colectivul 
ai muncii de 
troșani raportează însem
nate depășiri la principalii 
indicatori, pe primele 5 
luni care au trecut din a- 
cest an. Bunăoară, prin
cipalul indicator al nou
lui mecanism economico. 
financiar — producția ne
tă — a fost realizat în 
proporție de 107,9 la sută, 
în această perioadă planul 
la utilaje miniere a fost 
depășit cu 0,68 la sută, iar 
productivitatea muncii rea
lizată a fost în medie cu 
9,1 la sută mai mare de
cit sarcina planificată.

în aceste zile, harnicul 
colectiv al uzinei depune 
strădanii pentru realizarea 
integrală a sarcinilor dc 
plan la toți indicatorii pe 
primul semestru. La aces
te rezultate bune contri
buie din plin colectivele 
de muncitori din secțiile 
prelucrări la cald și 
rece, mecano.energetic, 
chipament hidraulic 
M.A.P.S.

la 
e_

{

(Continuare în pag. a 2-a)
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Prestigiul colectivului |
I
I
I■ I
I
I
I
I 
I

se regăsește 
în realizările lui

fluc_In urmă cu patru ani, 
economia Văii Jiului și_a 
îmbogățit zestrea cu în
că o întreprindere econo
mică aparținînd indus
triei ușoare, prin pune
rea în funcțiune a între
prinderii de confecții din 
Vulcan. Dc atunci, an de 
an, acest 
reușit 
prestigiul 
lectivelor 
gumentul 
mobilizare și a responsa
bilității cu care acționea
ză acest colectiv pentru 
îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice din acest an, 
are o puternică acoperire 
în fapte : îndeplinirea
sarcinilor de plan pe pri
mul semestru cu o lună 
mai devreme.

Producția realizată de a_ 
cest harnic colectiv a cres
cut în fiecare an. Conclu
dente în acest sens sînt re
alizările obținute; în pri
mele cinci luni din acest 
an ele se situează la o 
cotă mult superioară re
alizărilor din aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
Producția fizică a cres
cut cu 58,9 la sută, cca 
netă cu 35,7 la sută, "pro
ducția destinată 
tului cu 66 la sută, 
beneficiul cu aproape 
la sută.

Aceste realizări au 
bază ridicarea nivelului 
de calificare al persona
lului, omogenizarea for
mațiilor de lucru și creș
terea gradului de cointe
resare materială a mun. (Continuare în pag. a 3-a)

tînăr colectiv a 
să.și sporească 
în rîndurile co_ 
din Vale. Ar_ 
capacității de

expor- 
iar 
10

la

citoarelor, reducerea 
tuației și o bună aprovi
zionare a întreprinderii 
cu materialele necesare, 
în cei patru ani — îm
pliniți la 1 iunie — de la 
punerea în funcțiune au 
fost calificați peste 500 
de muncitori prin cursuri 
de calificare, iar în 
mestrul II din acest 
se va deschide un
curs de calificare care va 
cuprinde 50 dc cursanți, 
reușindu-se astfel ca în
treaga forță de muncă 
să fie calificată. Cele do
uă șefe dc secții, Maria
na Bogdan și Carolina 
Benhazi și șeful de tură 

la 
urmat 
fiind

se_ 
an 

nou

Trâian Chișpal, de 
sala dc croit au 
școala de maiștri, 
astăzi oameni dc nădejde 
ai întreprinderii. Alături 
de ei, la creșterea gradu
lui calitativ al produselor 
și a competitivității a_ 
ccstora pc piața internă 
și externă, un rol deose
bit de important a reve
nit compartimentului 
C.T.C. condus dc ing. Car
men Lavric și a șefilor de 
tură Elena Hortopan și 
Zorina Turculcanu, care 
urmăresc respectarea dis
ciplinei tehnologice pc 
fiecare fază și care nu 
permit să iasă pe poarta 
întreprinderii produse 
care nu corespund din 
punct de vedere calitativ.

Gh. BOȚEA

1

I
I
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Răspundere și consecventă 
condiții ale finalizării 

eforturilor de redresare
Noi promisiuni la mina Uricani

pas 
re_ 

unui

cit 
mai

Dacă dublarea producției 
poate fi socotită un 
semnificativ pe calea 
dresării activității 
sector, atunci despre stră
daniile colectivului secto
rului III al minei Aninoa. 
sa se poate afirma că se 
află pe drumul cel bun. 
Față de o extracție de sub 
200 de tone, în urmă cu o 
lună, în ultimele zile pro
ducția sectorului variază 
între 400—450 tone. Desi
gur, pînă la 620 tone 
prevede preliminarul 
este, dar și rezultatele de 
pînă acum denotă efectul 
acțiunilor consecvente care 
6-au întreprins 
sectorului, sub 
rfa nemijlocită 
tulul de partid 
cerii minei.

i Măsurile de redresare au 
.vizat în primul rînd prin
cipala capacitate de pro
ducție a sectorului, aba
tajul frontal complex me
canizat de pe stratul 13, 
a cărui pondere reprezintă 
2/3 din producția sectoru
lui. Stagnările acestui a_ 
bataj, dat în funcțiune cu 
un an în urmă, au deter
minat în cea mai mare 
parte rămînerile în urmă 
ale sectorului, atît pe 1982, 
cit și în lunile trecute din 
acest an, restanțe care e- 
chivalează cu jumătatea 
minusului pe mină, 
cadrul programului 
plex de redresare 
vut în vedere deci 
acest abataj. în urmă 
o lună, în fruntea brigăzii 
care exploatează complexul 
a fost numit comunistul 
Sava Roibu, recunoscut ca 
un bun brigadier cu expe
riență și bun organizator, 
brigada fiind întărită și 
cu forțe noi, mineri și e_ 
lectrolăcătuși. Creșterea vi
tezelor de avansare, a

în cadrul. 
îndruma- 

a comite, 
și condu-

în 
corn- 

s-a a- 
tocmai 

cu

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE 7—3 (3—3). Spec
tacolul de rugby de pe 
stadionul din dealul Insti
tutului a debutat cu a_ 
plomb încă din min. 1 cînd 
linia de treisferturi a Ști
inței e aproape de fructi
ficarea unui balon scos de 
■Bonea din grămada ordo
nată pe linia adversă de 
22 m, dar Călin pasează 
prea tîrziu lui Catană. Ur
mează o jerbă de lovituri 
de pedeapsă acordate 
arbitrul Tudorache 
(Buc.) care au ca motivații 
mingea udă, grea și tere
nul îmbibat de apa unei 
ploi care n_a stat nici o 
clipă pe parcursul întîlnirii.

Una dintre acestea este 
transformată de Dinu 
snin. 8, iar egalarea, 
min. 25, este realizată prin- 
tr_un splendid dropgol ex
pediat de Toader printre 

de
Fi.

în 
în

o l,A UK1CAN1, in fru
mosul cartier Bucura, 
constructorii șantierului 
nr. 4 Lupeni al T.C.H. au 
predat beneficiarului noi 
apartamente. Este vorba 
de blocul 18, tronsonul B, 
cuprinzînd 20 de aparta
mente care fac 
planul acestui 
(V.S.)

• CENTRUL 
MIRE pentru

parte din 
trimestru.

DE PRI- 
curățăto-

randamentelor și a produc
ției zilnice confirmă efec
tul eforturilor depuse de 
brigadă.

Tot în vederea creșterii 
capacității de extracție, în 
sector au fost date în 
funcțiune încă două abata
je cu front scurt, precum 
și două pregătiri pentru 
asigurarea liniei de front 
în perspectivă. în privința 
capacităților de producție, 
există așadar condiții ca 
sectorul să lucreze la plan. 
Totul depinde de finaliza
rea prevederilor progra
mului de redresare, adică
WZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

In sprijinul producției
— muncă politică 
dinamică, eficientă

vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, 

sporirea responsabilității 
tuturor cadrelor și forma
țiilor de lucru pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, 
respectarea tehnologiilor de 
lucru, plasarea judicioasă 
a efectivelor etc. Aceasta 
reclamă implicarea res
ponsabilă a muncii politice 
desfășurate de comitetul 
de partid și organizațiile 
de bază în eforturile de 
redresare, în finalizarea 
acțiunilor inițiate în acest 
scop.

— Tocmai pentru lipsa 
de fermitate în urmărirea 
acțiunilor de perfecționa
re a activității sectorului, 
comitetul nostru de partid, 
conducerea minei au între
prins măsuri organizatori
ce și disciplinare, ne spu
ne Vasile Rusu, secretarul 
comitetului de partid al 
minei. Pentru întărirea res_ 
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La capăt de drum
pes-

de_a
rea_

buturile noastre de la 
te 30 m.

La începutul celei 
doua reprize studenții 
lizează un pressing exce
lent, ca la fotbal. Urma
rea : se trece de două ori 
pe lîngă eseu prin fazele 

uuimmmiiiiimiuumm

RUGBY, divizia A

realizate de Ghiță, Tulpan, 
Catană și Dinu, apoi Me
dragoniu, reușește să de
pășească pe băimărenii Ră_ 
doi, Titus și Bocșa și să 
„culce" în terenul advers ; 
7—3, în min. 46. Jocul e 
din ce în ce mai frumos; 
Popa, trimite un dropgol 
la cîteva degete de bare, 
spectacolul rugbystic men. 
ținîndu-se la cotă valorică 

ria chimică, vopsitoria și 
spălătoria cooperativei „U_ 
nirea" din Petroșani a 
fost mutat în blocul 1 A, 
situat pe strada Republi
cii, vis_a-vis de magazi
nele Hermes. (T.R.)

• UN CURS DE CALI
FICARE pentru muncito
rii de la servirea utilaje
lor a fost organizat la 
cariera „Cîmpu lui Neag“. 
Participă 60 de cursanți 
din această unitate în 
care predomină utilajele 
de apropiere, încărcare 
si transport a cărbunelui 
extras șl masei de steril

fiind 
de 
pe

ponsabilității tuturor ca
drelor față de respectarea 
tehnologiei și programelor 
de lucru, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice, a plasării 
efectivelor, a lucrărilor de 
reparații s-au stabilit sar
cini precise tuturor cadre
lor — membrilor comite
tului de partid și ai con
ducerii sectorului, 
repartizați pe locuri 
muncă, pe schimburi, 
activități. Odată cu întări- 
rirea formațiilor din aba
taje, s_a avut în vedere 
îmbunătățirea activității 
echipelor de transport, de 
reparații. Dezbaterile din 
adunările organizațiilor de 
bază, discuțiile individuale 
cu comuniștii, activitatea 
grupelor sindicale, a comi
siei de disciplină au fost 
axate pe întărirea răspun
derii fiecărui om față de 
îndatoririle ce i le incum
bă desfășurarea optimă a 
producției, sporirea reali
zărilor zilnice.

— Primii pași i_am fă
cut, ne spune secretarul 
comitetului de partid și ad
junctul șefului de sector, 
Ilie Torsan. Acționăm în 
continuare pentru întărirea 
climatului de ordine și 
disciplină în fiecare forma
ție, a responsabilității fie
cărui cadru. în acest scop 
punem accent pe urmări
rea zilnică, pe schimburi, 
a realizărilor, de la fiecare 
loc de muncă, în fiecare 
compartiment, stabilind cu 
precizie tot ceea ce e de 
făcut pentru ziua următoa
re. Și, drept rezultat, sem
nele redresării sînt evi
dente. Din această lună ne 
vom realiza sarcinile.

Ioan DUBEK

Ion Florentin — 
Bonea, 
Ghiță, 

Catană, 
de la 
Pujină,

Petroșani, 
rugby a 

de la Institu. 
de

ridicată pînă la fluierul 
final.

S_au evidențiat Ion Bu_ 
can (Petre Dobre) — Orte_ 
lecan — Sandu, Sușinschi 
— Drumea, Viciu (Palama- 
riu) - 
Constantin Ștefan, 
Călin, Tulpan — 
Medragoniu — 
Gheorghe Dinu iar 
adversari, Csoma, 
Vlădilă și Ciolpan.
Știința 

echipa de 
studenților 
tul de mine, condusă 
conf. univ. dr. ing. I. Dij- 
mărescu și ing. C Budică, 
încheie un campionat bo
gat cu performanțe demne 
de laudă : locul IV, cu 57 ■ 
de puncte după Steaua 
(canipioană) Dinamo și Fa
rul, loc care o consemnea
ză ca cea mai bună echipă 
studențească din țară.

loan Dan BĂLAN

ample lu- 
moderniza.
care stră-

descopertate. Cursurile 
sînt asigurate de cadre 
tehnice de specialitate din 
întreprindere.

• TOT DE LA Cîmpu 
lui Neag, aflăm despre în
ceperea unor 
crări pentru 
rea drumului 
bate comuna.

• „FAPTUL ZILEI" de 
la mina Lupeni infor
mează cu promptitudine 
despre succesul obținut 
de sectorul VI prin rea
lizarea într-un timp re
cord a unei premiere teh
nice: pregătirea panou-

(Urmare clin pag. 1)

de 
de 

fapt 
să

două

— Tovarășe director, 
situația nu s_a cunoscut? 
Au intervenit brusc a- 
ceste deranjamente tec
tonice ?

— Nu se aștepta nimeni 
Ia asemenea fenomene. 
Specialiștii Combinatului 
și ai I.C.P.M.C. se stră
duiesc, încearcă soluții de 
consolidare a frontului și a 
acoperișului.

— Nu era necesar ca 
specialiștii să fi interve
nit mai devreme ?

— Nu era cazul. Am a_ 
vut și luni cu realizări 
foarte bune cînd am ex
tras 23—24 000 tone de 
cărbune, cu o productivi
tate de peste 20 de tone 
pe post.

— In această perioa
dă trebuia să fie intrat 
în funcțiune și cel 
al doilea complex 
mare înălțime. De 
cînd ar fi trebuit 
producă ?

—• Cu aproximativ 
luni în urmă.

— Și care este : 
situația ?

— Au fost necesare o 
serie de îmbunătățiri. Com
plexul nefiind proiectat 
pentru condițiile noastre 
de zăcămînt, a trebuit să-1 
adaptăm pentru strate cu 
înclinare foarte mare. Sîn_ 
tem convinși că modifică
rile aduse vor duce la îm
bunătățirea situației. Cînd 
vom ajunge la capacitate, 
realizările medii zilnice a_ 
le minei vor crește cu 
1000 de tone. Am încre
dințat abatajul și utilajul 
unui șef de formație cu 
mare experiență, maistrul 
electromecanic Ilie Amo_ 
răriței.

— Tovarășe director, 
în afară de cele amin
tite cu ce alte probleme 
vă mai confruntați ?

— Disciplina care nu 
este încă la nivelul dorit

acum

LUPTE LIBERE

județe 
Caraș- 
Hune_ 
Sibiu, 

s-au între- 
săptămînii 
de zonă a 
individual 

Pe saltele.

Juniorii din 11 
Alba, Arad, Argeș, 
Severin, Dolj, Gorj, 
doara, Mehedinți, 
Timiș și Vîlcea 
cut, la 6fîrșitul 
trecute, în faza 
campionatului 
de lupte libere, 
le din sala arădeană „Glo
ria" au evoluat și cinci 
luptători de la C.S.Ș. Pe
troșani (antrenor Vasile 
Făgaș), care au avut o 
comportare bună. Cel mai 
bine s-a prezentat Gelu 
Madear (81 kg), elev în 
clasa a Xl-a a Liceului de 
matematică-fizică din reșe
dința noastră de municipiu, 
învingător în prima serie 
a categoriei sale de greu
tate. în finală, Gelu Ma. 

reușit să-și fixeze 
pe 

re
sale

dear a 
adversarul cu umerii 
saltea încă din prima 
priză. Categoricele 
detașări de adversari certi
fică faptul că a intrat de
ja în circuitul valorilor na
ționale, dacă ținem seama

lui concomitent cu echi
parea abatajului mecani
zat, lucrare executată de 
brigada lui Pavel Bujor.

• LA MAGAZINUL de 
piese auto-moto din Pe
troșani s-au făcut pregă
tiri pentru amenajarea 
expoziției permanente cu 
produse ale industriei de 
autoturisme românești. 
Vor fi expuse autoturisme 
Dacia 1300, ARO și Oltcit.

• MARȚI după-amiază, 
cei care au compus per
sonalul de Lupeni — Pe
troșani au fost lipsiți de 
inspirație, asigurînd un

totuși, cînd a- 
că veți începe

— Și 
preciați 
să vă realizați sarcinile 
zilnice de plan ?

— în cursul acestei săp_ 
tămîni vom termina ali
nierea secțiilor la cel de.al 
doilea complex de mare 
înălțime și vom putea în
cepe tăierea. După o a_ 
vansare de 5—6 m vom 
intra în normal.

Asigurînd funcționarea 
continuă a acestor două 
mari capacități de la sec
torul II ne vom realiza 
planul zilnic și vom recu
pera pînă la sfîrșitul anu
lui și minusul acumulat. 
Vreau să precizez că doar 
sectorul II nu are sarcini
le de plan realizate. Cele
lalte două sectoare de pro
ducție au realizări peste 
nivelul prevederilor. De 
fapt, cînd complexele pro
duceau Ia capacitate în 
primele două luni ale a_ 
nului, mina avea un plus 
de peste 9000 tone de căr
bune pentru cocs.

+
Nu punem la îndoială a_ 

firmațiile directorului mi
nei, cum de altfel nu con
testăm nici faptul că se 
depun eforturi susținute 
pentru punerea cit mai 
grabnică în funcțiune și a 
celui de_al doilea complex 
de mare înălțime, dar cu 
toate acestea nu putem să 
nu ne întrebăm : acum,
cînd avem totuși o expe
riență de peste 10 ani în 
introducerea, montarea și 
exploatarea complexelor 
mecanizate să dureze atît 
de mult punerea în func
țiune a unui abataj ? S_a 
căutat și s-a găsit chiar 
cel mai bun loc de muncă 
unde să fie introdus ? Este 
adevărat, introducerea unui 
astfel de colos într.un a_ 
bataj pe strate cu încli
nări mari este o premieră 
în Valea Jiului, mai ales 
în condițiile cînd utilajul 
nici nu este adaptat con
dițiilor specifice de zăcă_ 

că în palmaresul său mai 
figurează o medalie de ar
gint la naționalele cădeți- 
lor și juniorilor (1982), un 
„bronz" ]a concursul na
țional de toamnă al junio
rilor, contribuția sa fiind 
meritorie în obținerea lo
cului III pe echipe, la re
centele finale ale campio
natului școlar. Iată de ce 
este creditat cu șanse spo
rite la întrecerile 
vor disputa între 
iulie, la Tg. Jiu, 
finală.

Colegul său de
Sergiu Agavriloaie a pier
dut o șingură întîlnire în 
scrii, dar în finala mică 
și-a depășit clar adversa
rul, locul III asigurîndu -i 
prezența în elita juniorilor 
de la categorie -|- 87 kg. 
Cu mult curaj a evoluat și 
cadetul Grigore Mereuță, 
care avînd avizul medicu
lui, a luptat într-o catego
rie de vîrstă superioară, 
clasîndu-se pe locul V, la 
60 kg. (V. ION) 

ce se
28—30 

în faza

echipă

număr insuficient de va
goane pentru miile de 
spectatori din Uricani, 
Lupeni și Vulcan care au 
ținut să fie prezenți la 
meciul de fotbal Jiul — 
„U“ Craiova. Din această 
cauză trenul a întîrziat 
în stația Vulcan și a 
pierdut „calea liberă" în 
Livezeni, ajungînd la des
tinație abia cu puțin î- 
nainte de fluierul
trulul.

arbi_

Rubrică realizată
I. MUSTAȚĂ 

de

mînt, dar în bazinul nostru 
carbonifer avem un Insti
tut de cercetări și proiec
tări miniere, Combinatul 
dispune de numeroși spe
cialiști și atunci, este fi
resc să se întîrzie atît de 
mult și, mai ales, acum 
cînd țara are tot mai mare 
nevoie de cărbune cocsifi- 
cabil 7

Secretarul general al 
partidului tovarășul
Nicolae Ceausescu, în cu- 
vîntarea rostită Ia Consfă
tuirea de lucru de la C-C. 
al P.C.R. pe problemele 
industriei și agriculturii a 
spus cît se poate de lim
pede : „Nerealizarea de 
cărbune cocsificabil ne_a 
creat greutăți deosebite". 
Numai și acest aspect sub
liniat de secretarul general 
al partidului este sufi
cient pentru a determina 
specialiștii care acordă a_ 
sistență tehnică la punerea 
în funcțiune a acestui com
plex, și se străduiesc să 
îmbunătățească condițiile 
de exploatare la celălalt, 
să acționeze cu mai multă 
operativitate și exigență 
pentru a_și îndeplini sar
cinile ce le revin.

Dar numai acestea 
singurele neajunsuri 
care se confruntă
Uricani ? în numerele vi
itoare vom reveni și vă 
vom prezenta situațiile in
tervenite.

sînt 
cu 

mina

Numărătoare
inversă

(Urmare din pag. 1)

com.

taje. Mii de metri pătrați 
de lucrări de zidărie, ten
cuieli, diverse finisaje au 
executat și zidarii din for
mațiile conduse de Fran- 
cisc hlistor, Gheorghe Gîr- 
bu, loan Gruianu, Alexan
dru Szabo. In prezent, c- 
chipa de izolatori a lui Ne- 
culai Zaharia finalizează 
ultimele izolații la cota 
finală, iar mozaicarii și 
zugravii mai au de termi
nat unele tencuieli, vopsi
torii și pardoseli.

Deosebit de impresionant 
este volumul de lucrări 
de montaj la realizarea că
ruia beneficiarul și-a adus 
o' contribuție deosebită. în 
camera de comandă elec
tronică, locul de unde se 
va dirija în curînd între
gul flux tehnologic, facem 
cunoștință cu cîțiva dintre 
cei care au realizat 
plexitatea rețelelor de co
mandă electronică. Ingine
rul Aurel Florin — șeful 
lucrării — este cu puțin 
mai vîrstnic decît ceilalți 
specialiști, ing. Sabin Po
pescu și ing. Constantin E- 
lian. Elanul tineresc și t- 
nalta competență sînt co
ordonatele care definesc 
personalitatea profesiona
lă a acestor specialiști. Mo
dest, maistrul Dumitru Ni- 
mară, insistă să nu-i tre
cem cu vederea pe „ex
cepționalii" electricieni ; 
Grigore Calotă, Augustin 
Păunescu, Constantin Ter. 
ca, loan Polen și pe „meș
terul" Ioan Bur.

De la cota zero, la + 32 
m, pe înălțimea cltorva e- 
taje care constituie linia 
fluxului tehnologic, au fost 
montate mii de tone de u- 
tilaje complexe și de con
fecții metalice. Zi și noap
te au fost la datorie, în- 
vingînd numeroase difi
cultăți cu abnegație și dă
ruire exemplară montorii 
din cadrul lotului condus 
de maistrul principal Ion 
Cîrstea, oamenii coordonați 
de Anton Dotzauer pentru 
„partea electrică" a mon
tajelor, zeci de alți cons
tructori. Acum cînd ei tră
iesc emoțiile numărătorii 
inverse, premergătoare 
punerii in funcțiune, vom 
reveni cu alte amănunte, 
pentru a le consemna fap
tele demne de laudă.
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De ce „trag" tinerii [ 
spre brigada lui Lazov?)
Puține brigăzi ale

minei Petrila se 
pot lăuda cu renu- 

mele pe care l-au cîști- 
gat prin hărnicie și pri
cepere, ortacii lui Ale
xandru Lazov, din secto
rul II. Intre cei treizeci 
de oameni cit reunește 
brigada prestigiul și com
petența minerilor 
Ciobotaru, 
loan 
Mezei sau Du
mitru 
te sînt 
late rar, 
nici pe 
parte 
poate afirma că mina 
Petrila n-ar avea destui 
oameni de elită. Că e 
așa, o confirmă, în pri
mul rînd, faptele. Dc pil
dă, în acest an, brigada 
și-a realizat lună de lună 
sarcinile de- plan, totali- 
zînd o producție fizică 
de cărbune extrasă peste 
prevederi, la zi, de 5100 
de tone, cu productivități 
ale muncii constant su
perioare celor planifica
te,.între 0,5 și 1 tone/post. 

ără îndoială, cali- 
rtățile de bun orga

nizator și conducă
tor ale șefului de briga
dă dețin un rol de bază 
în mobilizarea ortacilor 
la îndeplinirea planului. 
Minerul specialist Ale
xandru Lazov este, la a- 
ceastă oră, veteranul bri
gadierilor dc la Petrila, îm
plinind 30 de ani de mun
că. Mai mult de ju
mătate din acești ani a 
condus brigăzi fruntașe.

loan
Vaier Nemeș, 

Barta, Alexandru

Leon_
ega. Bărbați care onorează 
deși titlul de miner 
de____________________

nu se

In acest an, cînd, f 
la I.M. Petrila, tavanul ț 
de rezistență cunoaște l 
o largă extindere în aba_ • 
tajele stratului 3, Lazov, 
împreună cu ortacii, au 
deja o vastă experiență în 
folosirea la indici supe
riori a tehnologiei. Ei fac 
parte dintre promotorii 
metodei, reușind realiza
rea celor mai mari viteze 
de avansare: zilnic, cel 

puțin două fi- 
șii, 
intre 
metri 
niari.

umătate

respectiv
2,5 și 3 

i li-

J dintre 
membrii brigăzii o 
constituie tinerii de 

pînă la 30 de ani, toți 
dornici să-și însușească 
tainele unei meserii băr
bătești. Nutresc aceleași ț 
ambiții pe care le avea 
în urmă cu trei decenii 
și șeful de brigadă La
zov. Colectivul sectoru
lui din care face parte 
raportează de la începu
tul anului depășirea pro
ducției fizice planificate 
cu 18 000 tone de cărbu
ne. Nu puțini dintre noii 
încadrați ai sectorului se 
adresează însă șefului de 
sector, sing. Vasile Topo- 
ran, cu o expresie ce 
i-a devenit familiară: „Să 
mă dați la cea mai bună 
grupă — a lui Lazov !“. 
Cuvintele acestea sim
ple și sincere, exprimă 
mai mult ca orice valoa
rea acestui om, valoarea 
unui colectiv distins 
și el prin fapte remar. ț 
cabile de muncă. i

Anton HOFFMAN ’

Trei decenii de activitate in subteran (Urmare din pag. I)

Imaginea de fața vorbește de la sine despre o trăsătură definitorie a bri
găzii conduse de Alexandru Lazov, din sectorul II al I.M. Petrila ; dialogul între 
generații, între oamenii vechi din brigadă și tinerii ortaci. Prestigiul 

colectivului

Cind „stilpii"

)

*

*

*

*

*

ne_ 
lui 
so_ 
cei 

mai

în urmă cu cîteva zile, 
colectivul sectorului III de 
la I.M. Dîlja a trăit un 
moment emoționant. După 
30 de ani de activitate 
întreruptă în minerit, 
Nicolae Nistor i-a sosit 
rocul pensionării. Din 
30 de ani de muncă,
mult de jumătate a lucrat 
numai în brigada condusă 
de Nicolae Toma ca șef 
de schimb. „în toți acești 
ani nu a întîrziat nicioda
tă de la șut, nu a dorit 
niciodată o învoire sau o 
zi de concediu fără plată. 
Mereu s_a prezentat la lu
cru pe schimbul cînd a 
fost planificat, a răspuns 
„prezent!“, atunci cînd 
conducerea sectorului i-a 
cerut sprijinul în rezolva
rea unor probleme ivite 
în activitatea minieră. A

casei părintești se năruie
in mlaștina infracțională» » • • 9

exemplu perma- 
corectitudine și dă_ 

pentru 
pe

fost un 
nent de 
ruirc, de cinste, 
mai tinerii lui ortaci 
care i-a ajutat să pătrun
dă tainele acestei meserii 
bărbătești", ne spunea ingi
nerul Emilian Neagoe, șe
ful sectorului

în cele trei decenii 
activitate, Nicolae 
a lucrat cu brigada în di-

a 
lui 

satisfacții, mereu s-au 
în frunte.
cîte ori se găseau la 
printr-o mobilizare

III.
de

Nistor

ferite locuri de muncă, 
cunoscut cu ortacii 

multe 
aflat

De 
greu, 
exemplară și prin dăruire, 
au reușit să le depășească 
și să fie iarăși printre 
fruntașii minei. Acum cînd 
a trebuit să se despartă de 
ortacii cu care a lucrat a- 
tîția ani nu a lăsat un gol

i

î

5 Contraste
SPRE MEDITAȚIE

urma lui, dimpotrivă el 
pregătit multi mineri la 

ca_

în 
a 
mina Dîlja care sînt 
pabili să preia destinele u_ 
nui schimb sau chiar 
unei brigăzi capabile 
aceleași rezultate pe 
le-au obținut împreună.

Ortacii, colectivul întreg 
i_au urat mulți ani de 
pensie și multă sănătate. 
La încheierea acestui emo
ționant moment al prețui
rii, i_a fost înmînat bas
tonul de pensionar. A in
trat apoi pentru ultima 
dată în mină, la locul lui 
de muncă, în schimbul II 
alături de ortacii lui cu 
care a împărțit mulți ani 
bucuriile învingerii greu
tăților din subteran, bucu
riile scoaterii cărbunelui la 
lumina zilei.

ale 
de 

care

B. GHEORGHE

COLIND NEFAST

cinci 
din 

; nici 
1 re_ 

bc_ 
sau

Tînăra Georgeta Novac 
nu este, din păcate, la 
prima manifestare antiso
cială. Itinerariul ei infrac
țional se constituie din 
furturi de buzunare și din 
locuințe, săvîrșite în Bucu
rești, Sighișoara, Arad, Ti
mișoara, Deva, Simeria, I_ 
lia, Cluj-Napoca etc. Nu
mai în 
într.un 
săvîrșit 
furturi, 
rînd 
în complicita
te cu frații 
Nicolae și
Gheorghe Banu, Cornel 
Sergiu Guler și Florica Lu
minița Buhuș. Răspunsul 
la întrebarea cum a fost 
posibilă o asemenea „odi
see" infracțională îl oferă 
propria familie a George- 
tei Novac...

Tatăl fetei, 
un frate, sînt 
pentru modul 
razitar, nici mama, 
Goropcilă, nu s-a învred
nicit să-și îndemne 
pe făgașul cinstei și 
țuirii adevăratelor 
morale ale societății, 
numele părinților se 
lesne vedea că avem de-a 
face cu o familie dezorga
nizată. Mai grav însă, cei 
care trebuiau să-i ocro
tească copilăria, să_i asi
gure, împreună cu școala 
și alți factori educaționali, 
formarea sa ca om, nu nu
mai că au cantonat în aria 
infracțională, dar au tîrît-o 
șl pe fată în mlaștina mo.

viață parazi-

municipiul 
răstimp 
20 de

ope_ 
uneori

nostru, 
record,

dului lor de 
tar. Cu candoare, George
ta Novac mărturisea la 
cercetări că a fost îndem
nată la furturi, 
de părinți, pentru a le a- 
sigura bani de cheltuială, 
mai concret — băutură și 
mâncare.

Iresponsabilitatea părin.

(iucktta nvaAbta,

cestei .luni, la miliție s-a 
prezentat un bătrîn de 77 
de ani, reelamînd că a fost 
jefuit de o tînără care se 
oferise să_i facă curățenie 
în modesta-i locuință. Ast
fel s-a descoperit că Geor
geta Novac devenise, cu 
toate avertismentele orga
nelor de ordine, o infrac

toare notorie, 
hoață de
buzunare, dar 
și din 
cuințe, 
nu se

la găinării mă_ 
citi furturi de

lo_
care 

dădea

înveterați paraziți 
Gheorghe Carpa, 
Răscoleau și Cons- 
Prisecaru n_or mai

semă_ 
asupra 

Nicolae 
la san_

S.U.T.

împreună cu 
condamnați 

de viață pa_ 
Ioana

copiii 
pre_ 

valori 
După 
poate

ților s_a conjugat în acest 
caz rar întîlnit cu cinismul 
lor, cu deliberata ignorare 
a legilor și cutumelor noas
tre, refuzul de încadrare 
în rîndurile oamenilor 
cinstiți i_a determinat să_și 
sacrifice propria odraslă, 
pervertind astfel un suflet 
candid. Or, cine fură azi 
un ou... Georgeta Novac 
are deja conștiința altera
tă ; consideră că a trăi în
seamnă a fura, a înșela, a 
disprețui munca. Așa au 
învățat-o cei care i_au dat 
viață, într-o condamnabilă 
pornire de a și-o face com
plice a traiului lor parazi
tar. Din nefericire, la rîn_ 
dul ei, fata și-a găsit par
teneri de acte infracționa
le, răul s_a propagat 
mai multe familii, 
dezrădăcinarea 
tatea va trebui 
multe eforturi 
tru prevenirea

într.o zi de

în 
pentru 

sa, socie- 
să facă mai 
decît pen_

în lături de 
runte (a se 
păsări). Pentru cele 20 de 
infracțiuni comise ultima 
oară ea se va afla în fața 
completului de judecată, 
dar în boxa acuzaților ar 
trebui să fie prezenți și 
părinții, mentorii (i)morali 
ai infracțiunilor ei- în a- 
ceastă tristă suită de fapte 
și derobare de la lege, toc
mai zidul protector al ado
lescenței — familia ei — 
s-a năruit în mocirla ma
nifestărilor antisociale, a_ 
trăgînd-o și pe ea. Cazul 
Georgetei Novac se vrea 
un grav avertisment la a- 
dresa acelor părinți care-și 
uită îndatoririle de educa
tori exigenți al propriilor 
copii, ba chiar le bătătoresc 
un drum nefiresc pentru 
personalitatea lor, pavat 
cu repercusiuni dureroase 
pentru întreaga viață.

c

sa.
marți a a- Sever NOIAN

Trei 
sociali 
Gligor 
tantin 
revedea pentru șase luni
plaiurile Petrilei, întru. 
cît au sfidat prevederile 
Decretului nr. 153/1970. 
Perioada de meditație le_a 
fost oferită în speranța 
că vor înțelege care 
este adevăratul rost 
viață, altfel recidiva 
trage sancțiuni

PAHARUL

le 
în 
a- 

mai aspre.
FATAL

Un control 
la U.E. Paroșeni, a stabi
lit că doi membri ai a_ 
cestui vrednic colectiv 
de muncă s-au încumetat 
să se prezinte 
sub influența 
alcoolice. Iosif 
Ion Chcrecheș 
tat astfel că 
sub o influență 
întrucît li s-au 
dosare de cercetare pena
lă, potrivit prevederilor 
Decretului nr. 400/1981.

inopinant,

ia serviciu 
băuturilor 
Crisc și 

au consta, 
s-au aflat 

nefastă, 
întocmit

Amabilitatea exagerată a 
celor două perechi, nu i_a 
trezit bănuieli Vasilisei Va_ 
tamanu, aflată pe peronul 
gării din Petroșani. Iată 
de ce a acceptat să fie a_ 
jutată la bagaje. în gară, 
în autobuzul de Uricani, a 
rămas încîntată de curtuoa. 
zia celor doi bărbați, de 
buna creștere a soțiilor lor 
(în treacăt fie zis ; una era 
doar concubină). în ultima 
stație a cartierului Aero_

Nu araseră, nu 
naseră și totuși 
lui Ion Nițu, 
Drăguț, încadrați 
fierul Vulcan al
Livezeni și Ion Lingurar, 
ajutor miner din Vulcan, 
s-au găsit 360 kg de grîu. 
Le procuraseră, sustră- 
gîndu-le din vagoanele 
ce se îndreptau spre 
moara din Lupeni. Astfel, 
grîul, ca simbol al fer
tilității, le_a pricinuit, 
de această dată, un 
lind de... umbră.

TERAPEUTICĂ
SALUTARĂ

co_

Moldo, 
își 
a 
bine

Paznicul Ion 
van din Uricani 
cuse obiceiul de 
prezenta la post 
ghesmult". Păcatul a 
tras atenția celor 
l_au controlat, 
ta amendă 
cu acest prilej a avut da
rul să-1... trezească. Nu 
de altceva, dar altfel da
că mai continua paznicul 
trebuia... păzit.

fă- 
sc 

‘ „i- 
a_ 

care 
consisten- 

administrată

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

eu sprijinul organelor de 
miliție

De altfel în cele < 
luni care au trecut 
acest an nu a existat 
un fel de refuz sau 
clamație din partea 
neficiarilor interni 
externi. Produsele fabri
cate aici se bucură de o 
bună apreciere din par
tea cumpărătorilor din
țară, cit și din U.R.S.S., 
țară cu care această în
treprindere întreține j-cla- 
ții comerciale încă din 
primul an de activitate, 
iar cantitatea de produse 
exportată a crescut an 
de an. în primele 5 luni 
ale acestui an au fost 
livrate la export în cele 
6 loturi 68 000 articole de 
confecții a căror valoare 
s_a ridicat la peste 11 ( 
milioane lei, permițînd 
astfel colectivului să-și 
depășească sarcinile de 
plan la acest important , 
indicator cu 25 la sută.

în aceste zile la între
prinderea de confecții . 
Vulcan sc pregătește li
vrarea altor două loturi 
de produse pentru Uniu
nea Sovietică ce vor asi
gura noi succese acestui 
tânăr colectiv. Comparti
mentul tehnic condus de 
ing. Elena Bădulescu este 
preocupat în permanen
ță de crearea unor noi 
modele care să satisfacă 
exigențele și gusturile 
cumpărătorilor de toate 
vîrstele, iar confecționc. 
rele din formațiile con
duse de Victoria Ene, Eu
gen Narița, Colda Rodica, 
Catalina Block și Gio_ 
conda Ciureanu sînt gata 
să depună strădanii sus
ținute pentru realizarea 
în continuare cu succes 
a sarcinilor ce le stau in 
față. întregul colectiv de 
a’.ci este 
ie acest 
rodnice, 
sebit al 
producția destinată 
portului, confirmînd 
acest fel capacitatea 
muncă a tînărului colec
tiv.

hotărît să închc- 
an cu rezultate 

cu accentul 
realizărilor

deo_ 
pe 

ex- 
în 
de

|

Geamantanul și
port, unul dintre ei a înș
făcat însă geamantanul 
Vasilisei, a zbugbit.o pe 
ușa autobuzului și dus a 
fost. Păgubașa s-a adresat 
lucrătorilor de miliție, ca
re aveau doar vagi indicii 
asupra făptașului, semnal
mentele feței și vestimen
tația. în aceeași zi, însă. 
Petre Hendei a fost desco
perit, fiind acum cercetat 
în stare de arest. Cum a 
fost posibil ? în ajutorul 
lucrătorilor în uniforme

falsa amabilitate
albastre au venit colegii 
dc muncă ai fostului aju
tor minier de Ia I.M. Li
vezeni, care n_au acceptat 
ca în mijlocul lor să se o_ 
ploșească un hoț. Atitudi. i 
nea lor demnă, de real 
sprijin acordat apărători
lor legii merită cuvinte 
de laudă. Chiar Petre Hen_ i

, del ar trebui să le mulțu-ț 
mească, întrucît se află 1 
la prima abatere antiso. J 
cială. Deci, cursa infracțio- I 
nală a fost oprită Ia timp.' 
H.V.J
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Vizita oficială de prietenie in 
a tovarășului Yumjaaghiin

țara noastră 
Țedenbal

Continuarea 
convorbirilor oficiale

înalții soli ai poporului mongol, 
in mijlocul constructorilor

(Urmare din pag. 1)

subdezvoltării, pentru fău
rirea unei noi ordinii eco
nomice internaționale, ca
re să înlesnească progresul 
mai rapid al tuturor țări
lor, și în primul rînd al 
celor rămase în urmă, să 
asigure stabilitatea econo
mică și politică mondială.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal au reafirmat 
voința Partidului Comu
nist Român șl Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol. a Republicii Socialiste 
România șl Republicii 
Populare Mongole de a 
colabora tot mai strîns în 
lupta pentru soluționarea

Oaspeți ai
(Urmare din pag

Prezentînd dezvoltarea 
unității, directorul aceste
ia, a relevat faptul că — 
asemenea multor obiective 
economice ale țării — în
treprinderea a beneficiat în 
permaeență dc sprijinul și 
îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

în cursul discuției este 
reliefată preocuparea colec
tivului de a realiza pro
duse cu consumuri reduse, 
cu performanțe tehnico- 
funcționale ridicate, spre 
a le face cît mai competi
tive.

Pentru a ilustra în mod 
concret atît dezvoltarea 
întreprinderii, cît și cali
tatea produselor realizate, 
gazdele invită pe oaspeți să 
viziteze secția de aparataj, 
fabricile de utilaj tehnolo
gia, de compresoare, mo-

tovarășa flena Ceaușescu împreună cu tovarășa Anastasia Țedenbal-Hiatova
au vizitat unităȚi economice și de intă|ămint din Capita'ă

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună eu tovarășa A- 
nastasia Țedenbal-Fila
tova, au vizitat, mier
curi dimineața, între
prinderea de confecții și 
tricotaje București.

Tineri și tinere au oferit 
frumoase buchete de flori, 
au adresat călduroase cu
vinte de bun venit.

în timpul vizitării unor 
secții de bază ale între
prinderii, directorul gene
ral al Centralei industriei 
confecțiilor. Elena Verona 
Burtea, a prezentat date 

marilor probleme ale epo
cii noastre, de a dezvolta 
în continuare conlucrarea 
cu celelalte țâri socialiste, 
cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate for
țele progresiste, antiimpe- 
rialiste, avind deplina con
vingere eă întărirea soli
darității și unității dintre 
e’.e reprezintă o cerință 
de importanță deosebită 
pentru triumful politicii 
de destindere, dezarmare 
și pace, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, 
independență și progres 
ale tuturor popoarelor.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă prie
tenească, de deplină înțe
legere și stimă reciprocă^ 

colectivului întreprinderii „23 August
toare și locomotive. In a_ 
ceste principale sectoare 
de activitate, se urmăresc 
procesele dc producție și 
sîn.t examinate diferite 
produse.

întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu co
lectivul întreprinderii pri
lejuiește — și de această 
dată — analizarea unor 
aspecte importante de 
muncă. Secretarul general 
al partidului a apreciat re
zultatele obținute în. înfăp
tuirea programului de mo
dernizare a unității adop
tat de adunarea generală 
a oamenilor muncii. Tn a_ 
celași timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acționeze cu mai 
multă hotărâre pentru creș
terea productivității mun
cii, îndeosebi prin aplica
rea unor tehnologii avan
sate în procesele de mun
că, Secretarul general al 

privind dezvoltarea dina
mică a acestei unități în 
ultimii ani, îmbunătățirea 
continuă a tehnologiilor 
de fabricație, a organizării 
producției și muncii.

In continuare, a fost 
prezentată expoziția orga
nizată de Centrul de cer
cetare și proiectare a îm
brăcămintei, reunind o 
gamă variată de confecții 
și tricotaje, modele noi re
alizate de colectivele dc 
creație ale întreprinderii.

La încheierea vizitei, a 
fost urmărită o paradă a

metroului bucureștean
Tovarășul Yumjaaghiin

Țedenbal și tovarășa A.I. 
Țedenbal-i'ilatova au vizi
tat, după Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România, metroul bucu
reștean.

Oaspeții au fost însoțiți 
de tovarășii Gheorghe Pa
nă, Uie Verdeț, Miu Do_ 
breseu. de alte persoane 
oficiale române și mongole.

Oaspeții au fost infor
mați in legătură cu soluți
ile constructive folosite, 
despre organizarea și rit
micitatea circulației.

partidului a indicat, de a- 
semenea, să se la toate mă
surile pentru ca în standu
rile de probă să se asigu
re recuperarea energiei 
termice, precum șl pentru 
devansarea modernizării tu
turor produselor întreprin
derii.

Tn cursul vizitei, tovară
șul Yumjaaghiin Țedenbal 
a felicitat pe muncitori și 
specialiști pentru realiză
rile obținute și le_a urat 
noi succese în activitatea 
lor.

Impărtășlndu-și bunele 
impresii, distinsul oaspete 
a semnat în cartea de o_ 
noare a întreprinderii.

Tn încheiere, tovarășul 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal au 
Vizitat cantina și clubul 
întreprinderii care pun, la 
rîndul lor, în evidență con
dițiile deosebite de muncă 
și de viață create oameni

modei cuprinzînd colecția 
de modele pregătită pentru 
contractările de produse 
ale sezonului primăvară- 
vară 1984. Tovarășa A.I. 
Țedenbal a apreciat cali
tatea deosebită a execuției, 
linia modernă a produse
lor, varietatea confecțiilor 
executate de întreprinde
rea bucureșteană,

ir
în cursul dimineții de 

miercuri, tovarășa Anasta
sia Țedenbal a vizitat li
ceul de artă .,George E- 
nescu", instituție bine cu

In timpul călătoriei efec
tuate în continuare, înaiți- 
lor oaspeți le-au fost pre
zentate caracteristicile cons
trucției șî ale mijloacelor 
dc transport folosite.

tn încheierea vizitei, to
varășul Yumjaaghiin Țe
denbal și tovarășa A.I. 
Țedenbal-Filatova au notat 
în cartea de onoare apre
cieri în legătură cu aceas
tă remarcabilă -realizare 
a industriei din țara noas
tră.

kt 

lor muncii din această mă
re unitate industrială.

La plecare, cei doi con
ducători de partid și de 
stat au fost salutați din 
nou cu căldură și stimă 
de mii de muncâtori. Cei 
prezenți au ovaționat în
delung pentru întărirea 
prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, 
dintre Republica Socialistă 
România, și Republica 
Populară Mongolă, dintre 
popoarele român și mongol, 

Ar
Tovarășul Yumjaaghiin 

Țedenbal și persoanele o_ 
ficiale care ii însoțesc au 
vizitat cartierul Balta Al
bă—Titan, cu care prilej 
au luat cunoștință de une
le realizări semnificative 
din domeniul construcției 
de locuințe și al moderni
zării urbanistice a Capita
lei.

noscută pentru contribuția 
însemnată adusă la pre
gătirea și formarea de in
terpret! de frunte, care 
reprezintă cu cinste valo
rile școlii românești, atât 
în țară, cît și peste hotare.

La încheiere, a fost ofe
rit un spectacol în care au 
evoluat laurcați ai Festiva
lului național „Cîntarea 
României" și ai Concursu
lui liceelor de artă, pre
cum și cîștigători ai unor 
prestigioase manifestări 
artistice internaționale.

La Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo
luționai Mongol, președin
tele ' Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu șl tovarășa A_ 
nastasia Ivanovna Țeden
bal-Filatova. au vizitat, 
miercuri după-amiază. 
Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

în fața edificiului mu
zeului se aflau numeroși 
oameni ai muncii din Ca
pitală, care au făcut celor 
doi conducători de partid 
și de stat o primire deose
bit de entuziastă.

Vizita începe în sălile 
care adăpostesc expoziția 
„Dovezi ale dragostei, înal
tei stime și profundei pre
țuiri de care se bucură 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor’ 
relații dc prietenie și cola
borare dintre poporul ro
mân șî popoarele altor 
țări". Prin multitudinea 
și varietatea documente
lor pe care le reunește, 
expoziția se constituie în_ 
tr_o puternică și grăitoare 
mărturie a amplei și neo
bositei activități desfășu
rate cu pasiune revoluțio
nară .de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru continua 
dezvoltare economico-so- 
cială a României, pentru 
ridicarea sa pe noi trepte 
de civilizație și progres, 
pentru creșterea neîntre
ruptă a nivelului de trai 
material și spiritual al în
tregului popor. Sînt expuse 
documente mareînd vasta 
activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. darurile pe ca
re numeroase colective din 
unități ev ncmice și so-

cial-cubsiah; le-au făcut 
conducătorului iubit al 
partidului și statului. Sînt 
vizitate de asemenea, să
lile în care sînt expuse 
înaltele ordine și titluri 
conferite tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, pre_ 
cnm și frumoasele obiecte 
de artă oferite în dar cu- 
prilejul soliilor de pace și 
prietenie ale poporului ro
mân purtate pe pămîntul 
a numeroase țări din Eu
ropa, Asia, Africa și A- 
merica, al întâlnirilor la 
nivel înalt de Ia București.

în continuare, distinșii 
oaspeți se opresc în sălile 
rezervate prezenței stră
vechi și activității omului 
pc aceste meleaguri. Va
riate mărturii — unelte, 
ceramică, tezaure, diferite 
alte obiecte din epoca pie
trei, a fierului și a bron
zului relevă, cu forță evo
catoare îndeletnicirile și 
cultura în trecerea vremii, 
pînă la momentele de în
florire ale civilizației gete- 
dace.

Este prezentat apoi La- 
pidariumul, unde sc afiă 
expusă copia Columnei iui 
Traian, impunătoare și va
loroasă piesă aflată în pa_ 
trimonul muzeului evocând 
originea poporului român.

Gazdele invită pe distin
șii oaspeți în sala tezauru
lui istoric în '.-are sînt ex
puse numeroase piese de 
excepțională valoare artis
tică din diferite epoci.

In fiecare sală înalții 
soli ai poporului mongolez 
s-au oprit cu multă aten
ție în fața exponatelor ma_ 
nifestind un deosebit in
teres pentru aceste vibran
te mărturii ale milenarei 
noastre istorii. Acest inte
res și-a găsit o profundă 
expresie în însăși impresi
ile pe care tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal și tova
rășa Anastasia Ivanovna 
Țedenbal_Filatova lc-au 
consemnat în cartea de o_ 
noare a muzeului.

Plenara C.C. al P.C.U.S. Sesiunea
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

La Moscova S-au încheiat 
lucrările plenarei C.C. al 
P.C.U.S. care a dezbătut 
raportul „Probleme ac
tuali ale activității ideolo
gice și politice dc masă a 
partidului", în problema 
discutată adoptîndu-se — 
după cum relatează agen
ția TASS — o hotărîre.

La plenară a rostit o 
cuvîntare Iuri Andropov, 
secretar general al C.C. 
al PC.U.S.

Plenara l-a ales pc Gri
gori Romanov, membru al 
Biroului Politic, în funcția 
de secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Mihail Solomen- 

țev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C al 
P.C.U.S., a fost confirmat 
în funcția de președinte 
al Comitetului Controlu
lui de Partid de pc lingă 
C.C. al PC.U.S. Vitali Vo
rotnikov a fost ales mem
bru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. 
Plenara a trecut un număr 
de membri supleanți ai 
C.C. în rîndul membrilor 
C.C. al P.C.UJS Nikolai 
Șcelokov și Serghcj Nedu- 
nov au fost scoși din rîn- 
durile membrilor C.C, al 
P.C.U.S. pentru greșelile 
comise în muncă.

(J.N.C.T.A.D.
BELGRAD 15 (Agerpres). 

Situația dificilă a țărilor 
ccl mai puțin dezvoltate, 
care a continuat să se 
deterioreze constant, a re
prezentat unul dintre su
biectele prezente in aproa
pe toate discursurile rosti
te în ultimele ședințe ale 
sesiunii UNCTAD—VI. 
Vorbitorii au subliniat 
că este în interesul tutu
ror statelor — indiferent 
de gradul lor de dezvoltare 
și de sistemul lor economic 
și social — să se asigure 
cît mai urgent progresul 
economic al țărilor cel 
mai puțin dezvoltate și să 
se acționeze pentru ieșirea 
din actuala criză mondială.

FILME
PETROȘANI 

iembrie : Pruncul, petro
lul și ardelenii , Unirea : 
ABBA.

PETRILA : Waterloo,

Mica publicitate
VÎND Dacia. 1300, stare 

perfectă. Telefon 43079 
Petroșani, Cuza Vodă 9/2. 
(658) '

PIERDUT legitimație spe
cială eliberată dc I.G.C.L. 
Petroșani nr. 394 și permis 
de pescuit nr. 263/1978, e_ 
liberat de Filiala Petroșani 
a A.G.V.P.S. Le declar nu
le. (659)

PIERDUT legitimație de

Cultural .

LONEA: Salutări pro
fesionale.

VULCAN — Luceafărul: 
Comoara.

LUPENI —
Capcana.

URICANI :
TV.

11,00 Telex, 
de viață lungă. 11, 
serial. Bulevardul 
lista. 12,20 Melodii 
dansuri populare.

Colonia.

11,05
35

Pași 
Film 
I’au.

si 
12,35

serviciu pe numele Mih’ăi- 
lescu Mera_Elisabeta, e- 
liberată de I.U.M Petro-

ANUNȚ 
■ ' " ——-

COLEGII de muncă din Combinatul minier Valea 
Jiului anunță dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

Ing. GABOR OCTAVIAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (654)

Desene animate. 16,00 Te
lex. 16,05 Școala satului, 
școală pentru sat. IG.30 
Studioul tineretului. 17.50 
1001 de seri. 20,00 Tele
jurnal. 20,30 Fotograme 
din realitate. 21,10 Film
serial: Omul din Atlantis
21.50 Lumea contempora
nă și confruntările de i_ 
dei. 22,05 Ritmuri tine
rești. 22,30 Telejurnal.

șani. O declar nulă. (652)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Butu
cea Livia, eliberată dc 
l.C.S.A. și A.P. Petroșani. 
O declar nulă (653)

DE I AMILIF.
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