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În spiritul măsurilor adorate pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste și creșterea retribuțiilor 

0 activitate exemplară, 
in toate colectivele miniere, 

pentru creșterea producției de cărbune

Miercuri dimineața au 
continuat, la Palatul Con
siliului de Stat, convorbi
rile oficiale dintre tovară
șul Nicolac Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și Quett 
K.J, Masire, președintele 
Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului De
mocratic din Botswana.

Președintele Republicii 
Botswana, președintele 
Partidului Democratic din 
Botswana, Quett K.J. Ma
sire a primit, miercuri

Cei doi președinți au 
procedat la o informare 
reciprocă asupra dezvol
tării economice și sociale 
a României și Botswanei 
și asupra relațiilor inter
naționale promovate de ce
le două țări. S-a apreciat 
că economiile naționale ale 
României și Botswanei o- 
feră largi posibilități pen
tru colaborarea bilatera
lă in diverse domenii. De 
ambele părți, a fost expri

Primirea corpului dipfomaiic
după-amiază la Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice și pe 
reprezentanții unor orga
nizații internaționale a- 
crcditați în țara noastră. 

mată dorința comună de a 
aprofunda în viitor rapor
turile româno-botswaneze 
in interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Au fost abordate, de a- 
semenea, aspecte majore 
ale actualității politice in
ternaționale.

Convorbirile se desfă
șoară intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă.

cu care s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Continuarea relatărilor 
despre vizita oficială in 
pagina a 4-a)

în deplină concordanță cu actualul 
stadiu de dezvoltare economică și soci
ală a patriei și potrivit cadrului orga
nizatoric creat prin adîncirea democra
tismului ofînduirii noastre. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a a- 
doptat noi măsuri în vederea transpu
nerii in viață a Programului privind 
aplicarea fermă a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanismului economi- 
co-financiar, a sistemului de retribuirea 
muncii și creșterea retribuției în acest 
cincinal. Noile prevederi ilustrează încă 
o dată orientarea consecventă a politi
cii noastre economice spre creșterea în 
ritm susținut a producției materiale și a 
eficienței acesteia, spre perfecționarea 
mecanismului economico-financiar, a 
relațiilor sociale, spre întărirea unității 
de interese și stimularea oamenilor mun
cii pentru ridicarea neîntreruptă a bu
năstării întregului popor. Elaborate sub 
îndrumarea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și înscris? în contextul obiec
tivelor și sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului — noile prevederi

acționează nemijlocit în direcția dez
voltării proprietății socialiste, aplicării 
mai ferme a principiului socialist de re
partiție în raport cu cantitatea, calita
tea și importanța socială a muncii, le
gării strînse a veniturilor oamenilor 
muncii de rezultatele economice, de e- 
ficiența activității desfășurate.

Rețin atenția, în mod deosebit, mai 
multe prevederi. Din nou, în centrul a- 
tenției conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se află minerii. Potrivit prevederilor, co
lectivele de oameni ai muncii care asi
gură extracția din adîncuri și din ca
rierele de la suprafață a substanțelor 
minerale utile, precum și muncitorii 
preparatori vor beneficia încă din a- 
ceastă lună de sporirea retribuțiilor. A-' 
lături de ei se află și energeticienii. Re
zultă cu claritate locul prioritar pe care 
îl ocupă în ansamblul economiei națio
nale minerii, preparatorii, energeticîc- 
nii, chemați să contribuie tot mai mult 
la întărirea bazei de materii prime și a 
balanței energetice ale țării. Așadar,

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe șantierul noii instalații de fire „Vîscoza" 
se impune intensificarea ritmului de execuție

Răspuns mineresc
Noile măsuri de întărire a aufoconducerii mun

citorești și autogestiunii economico-financiarc, de per
fecționare a sistemului de retribuire a muncii și de 
creștere a veniturilor oamenilor muncii, stabilite în 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., au trezit un mare interes în rîndul oameni
lor muncii din Valea Jiului, al minerilor. Ieri, la ora 
prinzului, am întreprins o anchetă la mina Livezeni, 
unde oameni ai muncii, mineri șefi de brigadă, maiș
tri, cadre tehnice și-au expus opiniile :

MIHAI BUCEVSCHI, 
miner șef de brigadă, 
sectorul III : ,.Am urmă
rit cu interes la televiziu
ne, am citit în presă și 
am luat cunoștință de ho- 
tărîrea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. ca în cursul acestui 
an să beneficieze de spo
rirea retribuției mai multe 
categorii de oameni ai 
muncii. Noi, minerii, avem 
satisfacția de a fi primii 
care, începînd cu 1 sep
tembrie am beneficiat de 
sporirea retribuției. Vedem 
în aceasta grija părinteas
că pe care ne-o poartă 
partidul și statul nostru, 
importanța care se dă ac
tivității noastre. Alături 
de brigada pe care o con

Producții suplimentare 
pentru cocs

Ziua de marți s-a do- rei Cîmpu lui Neag și-au 
vedit fructuoasă pentru depășit sarcinile zilnice 
minerii din vestul bazi- de pian cu 149 și res- 
nului Văii Jiului, care a- pectiv 140 tone. De re- 
sigură țării cărbune coc- marcat că, în primele șa- 
sificabil. Astfel, minerii se zile ale lunii septem- 
de Ia Lupeni au raportat brie, cele trei unități 
extragerea suplimentară miniere au expediat spre 
a cantității de 1019 tone cocserii o cantitate su- 
cărbune, colectivele mi- plimentară de 5 879 tone 
nei Bărbăteni și Carie- de cărbune.

duc, vom căuta să depunem 
toate eforturile pentru a 
răspunde prin tone de căr
bune peste plan acestei 
griji".

MIRCEA SECRIERU, 
miner șef de brigadă, sec
torul de investiții : „Vom 
răspunde hotărîrii de a ni 
se spori retribuția prin 
creșterea continuă a pro
ducției fizice de cărbune, a 
productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de 
producție, creșterea efici
enței economice a activi
tății noastre. Dacă am fost 
primii care beneficiază de

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe baza creșterii 
productivității 

muncii
Plin valorificarea cores

punzătoare a potențialu
lui productiv de care dis
pune, colectivul șectorului 
1 de la mina Vulcan obți
ne zilnic însemnate depă
șiri de plan. Producția 
suplimentară realizată de 

sector de la începutul lu
nii septembrie totalizea
ză pînă în prezent peste 
600 tone de cărbune, ea 
fiind datorată în exclusivi
tate bunei organizări a 
fronturilor de lucru și creș
terii productivității mun
ci: în abatajele conduse de 
Vladimir Șorodoc, Mihai 
Neștian și loan Sinea. 
(IM.)

Pentru semestrul al doi
lea al acestui an. la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni s-a 
prevăzut prin plan o pro
ducție de 150 tone de fire 
de mătase artificială din 
probele tehnologice la no
ua capacitate aflată în 
construcție. Această sar
cină de mare răspundere 
presupune, intensificarea 
considerabilă a ritmului 
de execuție, a lucrărilor 
de construcție și montaj 
la n°ua instalație. Iată de 
ce pentru comitetul de 
partid și pentru conduce
rea colectivă a întreprin
derii una din preocupările 
prioritare din această pe
rioadă trebuie s-o consti
tuie realizarea planului de 
investiții. Stadiul actual 
de execuție a lucrărilor de 
construcții și montaje, cu 
tot sprijinul acordat cons
tructorilor de către bene-

Echipa de zidari con
dusă de Dumitru Pos- 
tilache este una din
tre formațiile de lucru 
fruntașe în cadrul în
trecerii socialiste des
fășurată pe șantierul de 
construcții din Petro
șani al T.C.H. In ima
gine componenții echi
pei niai sus amintite 
lucrează Ia finisarea 
fațadei blocului 110 în 
zona noului cartier Pe- 
troșani-Nord. 

ficiar în ceea ce privește 
asigurarea documentațiilor 
tehnice de execuție, eli
berarea amplasamentelor, 
livrarea utilajelor la mon
taj, nu este satisfăcător.

în noua hală a filaturii, 
deși uncie utilaje au fost

Urgențe în investițiile 
anului 1983
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montate, nu e complet fi
nalizată închiderea, prote
jarea față de intemperii. 
Rămîneri în urmă față dc 
prevederile graficului lucră- 
riloi fizice pe obiecte sînt 
la depozitul de acid sul
furic. la centrala termică. 
Au fost montate rezervoa
rele pentru acid în secția 
preparare chimică, filtre
le presă, cele patru insta
lații de xantogenare, fil
trele viscomatic, precum 
și primele 20 mașini de (Continuare în pag. a 2-a)
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0 formulă 
cu un rezultat avantajos

Acțiunea 3 R a găsit la 
mina Lupeni larg- și fertil 
teren de afirmare. Spre 
exemplificare, redăm cî- 
teva din datele puse la 
dispoziție de inginerul teh
nolog Ana 
Stepănescu.
în perioada 

care a tre
cut de la în
ceputul anu
lui, în ca
drul atelieru
lui mecanic au fost recondi
ționate piese de schimb în 
valoare de peste 400 000 
lei. Iată și cîteva repere 
ce au fost supuse procesu
lui de recondiționare : ca
pace troliu, cupe de la ma
șinile de încărcat, reduc-
toare de presiune de la
complexele SMA-2, regula
toare de presiune. ' distri
buitoare, indicatoare de 
presiune, supape aspiran
te și de celulare, carcase 
de distributor, arbori co- 

Recuperare 
iWUMTOME 
ș^EFOLOSIRE

filat. La baia de filare 
s-au montat utilajele de 
la cota —6,50 m, omoge- 
nizatoarelc, filtrele cu 
cuarț, microcentralele de 
climatizare a aerului. Sub 
îndrumarea tînărului ing. 
Ștefan Popescu, muncito
rii specialiști de la I.F.A. 
Vîscoza participă efectiv, 
alături de constructori, la 
lucrările de montaj a uti
lajelor pentru a le cu
noaște și exploata cît mai 
bine imediat după începe
rea probelor tehnologice.

Pe vastul șantier care 
constituie noul flux teh
nologic în plină construc
ție, sînt prezente colecti
vele a patru șantiere di
ferite, care execută lucrări 
de specialitate. Din consta
tările la fața locului se 
desprinde faptul că antre
prenorul general, T.C.I. 
„Gheorghe Gheorgiu Dej“ 
trebuie să-și facă mai din

Viorel STRAUȚ

tiți. pistoane pozare de 
la stîlpii SVJ, tamburi de 
acționare pentru trans
portoare. tălpi dc la com
plexe, brațe de combină, 
tamburi combină, motoare 

electrice de 
diferite pu
teri. Exem
plele ăr putea 
continua, dar 

important 
este că în a- 
cest fel au 

fost obținute economii ca
re se ridică la peste 4 mi
lioane de Ici.

Tot în cadrul atelieru
lui mecanic s-a acordat o 
atenție deosebită recupe
rării diferitelor materii 
prime și materiale. Mais
trul principal Vasile Ra- 
colța, șeful atelierului me
canic, ne pune la dispozi
ție situația privind mo-

Gheorghe VULCA-NEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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tn spiritul măsurilor adoptate pentru dezvoltarea
proprietății socialiste și creștere a retribuțiilor

O activitate exemplară 
în toate colectivele miniere

Răspuns 
mineresc

(Urmare’ din pag. I)

(Urmare din pag I)

primii care beneficiază de o nouă ma
jorare a retribuțiilor tarifare sint oa
menii muncii din unitățile subordonate 
ministerelor minelor, petrolului, geolo
giei și energiei electrice fapt ce dovedeș
te grija conducerii partidului și statu
lui, personal a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu pentru sporirea veniturilor 
acestor categorii de muncitori, cores
punzător importanței sociale a muncii 
depuse.

Mai reține atenția faptul că pentru 
creșterea veniturilor^ oamenilor mun
cii se are în vedere, pe de o parte, spo
rirea retribuțiilor nominale iar pe de 
altă parte folosirea în mai mare mă
sură a celorlalte pîrghii de cointeresare 
materială. Astfel, în concordanță cu 
principiile eticii și echității socialiste va 
crește partea variabilă a veniturilor ca
re însumează adausurile de acord, spo
rul pentru vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate, cotele de constituire a 
fondurilor de beneficii, de premiere a- 
nuală și pentru realizări deosebite pe 
parcursul anului. Se crează astfel, con
diții mai bune de stimulare a celor ca
re răspund cu promptitudine cerințelor 
de realizare și depășire a producției 
planificate, care dovedesc atașament 
față de întreprindere și acționează stă
ruitor, prin contribuții oYiginale și mul
tă inițiativă pentru soluționarea pro

blemelor ce se ivesc în procesul mun
cii. Creșterea aportului fiecăruia la în
deplinirea exemplară și depășirea sar
cinilor de plan constituie, de altfel, în
săși condiția asigurării unor venituri 
sporite întrucît se prevede acoperirea în 
întregime a fondurilor necesare retri
buțiilor pe seama depășirii accentuate a 
productivității muncii. în mod obiectiv, 
nivelul acestui indicator trebuie să fie 
mai mare decît cel al retribuțiilor — 
condiție esențială a accelerării ritmului 
de progres al societății și creșterii bu
năstării.

Din cuprinsul măsurilor adoptate re
țin atenția și cele cu privire la întări
rea disciplinei în toate unitățile econo
mice. Intr-adevăr, este echitabil ca ab
sențele nemotivate și concedii fără pla
tă care depășesc 30 de zile pe an să fie 
scăzute din concediul de odihnă șl să 
nu fie luate în seamă la calculul vechi
mii în muncă și al drepturilor de pensie.

Colectivele de mineri din Valea Jiu
lui sint chemate să acționeze cu toată 
fermitatea pentru creșterea producției 
fizice de cărbune, prin depășirea pro
ductivități muncii, să intensifice acțiu
nile pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea consumurilor mate
riale, să desfășoare o muncă rodnică, 
pătrunsă de ordine și disciplină, cu- 
noscînd că numai o activitate economi
că exemplară poate constitui izvorul 
creșterii veniturilor, a calității vieții, a 
bunăstării.

aceste drepturi vom fi și 
primii care vom acționa 
în așa fel încît să ne de
monstrăm capacitatea or
ganizatorică și de mobili
zare a forțelor pentru rea
lizarea sarcinilor ce ne 
stau în față".

ION MOLDOVAN,
maistru, sectorul III : „în 
calitate de maistru, alături 
de colegii mei ' am face 
totul ca fiecare om al 
muncii să înțeleagă că a- 
plicarea acestor măsuri 
care au în vedere crește
rea veniturilor celor ce 
muncesc, precum și cointe
resarea lor tot mai puter
nică sînt strîns legate de 
realizarea în cele mai bu
ne condiții a planului la 
toți indicatorii".

Sing. VASILE POENA- 
RU, secretar adjunct al co
mitetului de partid : „Vom 
depune eforturi ca pre
vederile acestor acte nor
mative să fie explicate, 
larg dezbătute de colecti
vul nostru de oameni ai 
muncii, spre a fi cunoscu
te și însușite temeinic, în 
așa fel încît acestea să se 
regăsească în creșterile 
producției și productivită
ții muncii".

Citeodată, in preajma 
vreunui teren școlar de 
sport mă copleșește nos
talgia ; nu sint un vetust 
conservator, dimpotrivă 
trăiesc fotbalul „la zi", 

aplaud șarjele rugbiștilor, 
inalț metafore baschetului 
și altor sporturi mai mult 
sau mai pu- __________
țin celebre in 

^.Jii!^, Invitație 
in preajma te
renului spor- 
tiv școlar, mă redesco
păr copil, cînd entuziaști 
dascăli de „limba sport" 
ne învățau, încă din pri
ma clasă, regulile neaoșu
lui sport românesc, 
Alteori, la saltele, 
chiar pe iarbă 
geam la trîntă, 
buni ajungeau 
superioare ale 
țiilor de masă
devenit luptători celebri.

oină, 
sau 

ne încin- 
cei mai 

fîi fazele 
competl- 

sau au

Operatoarea Elena 
Bloc urmărește func
ționarea corectă a spă
lătorului mecanic cu 
melc din sectorul spă
lare al preparației de 
cuarț din Uricani.

Foto : N. ȘTEFAN

Pe șantierul noii instalații de fire Cu toți indicatorii 
depășiți

(Urmare din pag I)

plin simțită prezența pe 
acest șantier, la Lupeni, 
pentru a asigura coordo
narea judicioasă a lucră
rilor, un ritm de lucru in
tens, pe măsura sarcinilor 
asumate în graficul fizic. 
Datorită unor rămîneri în 
urmă a lucrărilor de cons
trucții încredințate cons
tructorilor din cadrul 
Grupului de șantiere Bor- 
zești, lotul Lupeni, cons
tructorii din cadrul șanti
erului electromontaj Si
biu nu au putut ataca la 
termen lucrările de dez
voltare a stației de trans
formatoare Lupeni-Sud. Or, 
construirea stației de trans
formare pentru noua fila
tură nu mai poate fi tără
gănată. Probele tehnolo
gice la noile instalații nu

se pot face fără asigurarea 
din timp a sursei de ali
mentare cu energie elec
trică.

Astfel de necorelări în
tre diferiți executanți se 
mai află și în legătură cu 
rețelele centralelor ter
mice !

O problemă deosebită o 
constituie lichidarea sto
curilor de utilaje. Pe în
tregul șantier montajele 
se desfășoară pe front 
larg, dar alte utilaje con
tinuă să sosească. Antre
prenorul general trebuie 
să vină în întîmpinarea a- 
cestor probleme, să supli
nească forța de muncă la 
nivelul necesarului, să eli
mine necorelările în exe
cuția lucrărilor, astfel în
cît să se asigure pornirea 
la timp în funcție a noilor 
instalații.

Colectivul de oameni ai 
muncii de la U.F.E.T. Pe
troșani a încheiat luna au
gust cu rezultate de ex
cepție. După cum ne in
formează tovarășa Eleo
nora Tudorache, de la 
serviciul plan, producția 
pentru export a fost de
pășită cu 77 000 lei. Indi
catorul de bază, masa 

lemnoasă, a fost depășit, 
în aceeași perioadă, cu 
1 500 mc, iar la celuloză 
fag cu 127 mc. Un alt in
dicator de export, lemn 
construcții rurale, a fost 
depășit cu 158 mc. Cele mai 
bune rezultate le-a obținut 
colectivul sectorului fores
tier Cîmpu lui Ncag, con
dus de ing. Iovu Todoni, 
(M.B.)

O formula cu un rezultat avantajos

Notă Poluare
Trotuarele din jurul u- 

nității comerciale ampla
sate în complexul din car
tierul 8 Martie al orașului 
Petriîa sînt curate, așa 
cum este și mica piață din 
apropiere. Dar în ziua de 
6 septembrie a.c. unul din 
cele dcr#ă containere am
plasate în apropierea pie
ței polua cu un fum îne- 
căcios atmosfera din jur.

Piromanii, fie că sînt 
copii sau oameni în toată 
firea, nu se gîndesc, pro
babil, că pe lingă polua
re ei deteriorează contai
nerele care costă bani și 
în plus ard hîrtiile ce pot 
fi reintroduse în circuitul

economic. Cît privește or
dinea, în jurul celor două 
containere se găsesc hîr- 
tii și reziduuri menajere 
deși într-unul din ele se 
mai puteau pune destule 
resturi. Am sesizat aceste 
aspecte în intenția ca bu
nii gospodari din blocul 
aflat lîngă piață, precum 
și din alte zone ale ora
șului Petrila precum și din 
alte localități din Vale să 
ia atitudine împotriva 
piromanilor și a tuturor 
celor ce aruneînd la întim- 
plare reziduurile menaje
re pătează fața cartierului 
sau localității în care tră
iesc. (D.C.)

(Urmare din pag I)

dul în care s-a acționat 
în vederea colectării ma
terialelor ce urmează a fi 
reciclate. Pe opt luni tre
cute din acest an au fost 
recuperate peste 150 kg 
bronz, 25 000 kg oțel, 
28 000 kg tablă, 600 kg țea- 
vă, 450 kg aluminiu, 15 
kg cupru, 70 stîlpi SVJ, 
50 cilindri de susținere 
pentru complexe. Valoa
rea rezultată din această 
acțiune : peste 2 000 000 lei.

Am notat și numele cî- 
torva meseriași ai atelie
rului mecanic, al căror 
aport a fost deosebit de 
substanțial la obținerea 
rezultatelor prezentate: 
lăcătușii Gheorghe Gaiță,

Ludovic Kovacs, Ion Că- 
tineanu, Dănilă Mate, An- 
toniu Duban, Pavel Po- 
bijan, strungarii Alexan
dru Cîmpeanu, Augustin 
Schultz, Ioan Crizan, Otto 
Burger, sudoihi Mihai 
Duma, Emeric Nagy și 
Emanoil Nicolae.

De la șeful biroului ad
ministrativ, tovarășul Mi
hai Moisescu aflăm date 
privind • situația materia
lelor recuperate la nivel 
de mină. Pînă în prezent 
planul a fost deja înde
plinit și depășit la fier 
vechi, fontă, aluminiu, 
bronz, ulei. Mai deficitar 
se stă la hîrtie, dar sîn- 
tem asigurați că pînă la 
finele anului planul va fi 
realizat și la acest capitol.

Am mai reținut că și la 
mina Lupeni au fost cons
tituite echipe de oameni ai 
muncii (mai ales la sectoa
rele IV, VI, X și XII) ca
re au participat la acțiuni
le de recuperare a meta
lelor din subteran. Va
loarea metalelor recupe
rate se ridică la peste 
500 000 lei.

Cifrele de mai sus ilus
trează faptul că, la Lu- | 
peni, paralel cu intensifi
carea eforturilor pentru 
creșterea producției de căr
bune, se acționează și 
pentru economisirea de 
materii prime și materia
le. Cum? Prin aplicarea | 
formulei 3 R, al cărei sin- . 
gur și avantajos rezultat | 
îl constituie economiile. |

v3 mfopmâm
MANIFESTĂRI. Casa 

de cultură a sindicatelor 
din Petroșani anunță pen* 
tru astăzi o bogată și 
variată paletă de mani
festări cultural-artisti- 
ce. Astfel, la ora 10, în 
sala de lectură a biblio
tecii va fi vernisată o 
expoziție de cartel care 
cuprinde ultimele apari- 

I ții editoriale de beletris

I 
I1
Ii
I

tică românească. La 
ora 13,30, la I.C.S.A.-A.P. 
va avea loc o masă rotun
dă pe tema rolului nefast 
al sectelor religioase. 
După-amiază, în sala de 
dans . a așezămîntului 
cultural amintit, se va 
desfășura tradiționala 
„Joie a tineretului", pri
lej de dezbateri pe mar
ginea filmului documen
tar „Tu, călătorule". Mîi- 
ne, la ora 18, la căminul 
de nefamiliști al minei 
Livezeni este programată 
o dezbatere pe tema dis

ciplinei la locul de mun
că, după care tinerii mi
neri vor aplauda recita
lul de muzică populară 
susținut de orchestra 
„Parîngul".

CINEMATECA. De 
circa două luni, la cine
matograful „7 Noiem
brie" din reședința de. 
municipiu a fost abando
nată x tradiția prezentă
rii unor filme de odini
oară. Pentru că lipsește o 
„aprobare", serile de ci

nematecă au... sucombat. 
Păcat că, mai ales în 
perioada de vacanță, e- 
levii aveau posibilitatea 
să-și îmbogățească astfel 
orizontul cultural-artis
tic.

. CANTINA RESTALL 
RANT. Se iac ultimele 
pregătiri pentru inau
gurarea unei moderne 
cantine-restaurant pe 
strada Ilie Pintilie din 
Petroșani. Unitatea con
dusă de Dumitru Ceau- 
reanu va dispune de linie

de autoservire, rotise- 
rie și „gospodina".

ECONOMII. După ex
perimentele încununate 
de succes din luna iunie, 
A.U.T.L. Petroșani are 
deja pe trasee trei auto
buze și un autocamion, 
alimentate cu gaz metan 
și motorină. îijtr-un vi
itor apropiat, numărul 
autobuzelor astfel ali
mentate se va dubla, al
te două autocamioane 
vor fi alimentate cu gaz, 
dar va spori numărul 
rezervoarelor lor.

1

I

i

Numărul profesorilor 
de educație fizică și sport 
a sporit considerabil 
de-a lungul anilor, mulți 
dintre ei nu ies însă din 
litera programei, iar cînd 
e vorba de jocuri sporti
ve se rezumă la „miuță". 
Or, după cile știm, spor

tul, ca izvor 
de sănătate 
se constituie 
totodată in
tr-o eficientă

coordonată ț
Relansarea ? 

ăționale, în- >

1

educativă, 
sporturilor 
treprindere 
militează c«< w—o- .

căli și antrenori din alte ț 
zone ale .țării, trebuie să 
aibă in vedere cele mai l 
țragede generații de e- l 
levi, iată o -----

n
pentru care 

cu succes das-

invitație care i 
nu poate fi aminată sau î 
revocată de profesorii de J
specialitate 
Jiului. (Ion

din Valea \ 
VULPE) ț

(

Orașul Vulcan cunoaște 
o dezvoltare fără prece
dent, o modernizare în 
ton cu ultimele exigențe 
urbanistice. Extinderea o- 
rașului, cerințele mereu 
crescînde ale populației 
impun și dezvoltarea u- 
nui comerț prompt, civi
lizat.

Printre unitățile comer
ciale care satisfac în per
manență pe cei ce-i trec 
pragul este și unitatea
CPVILF nr. 15 din cel 
mai nou cartier înălțat în
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

In spiritul unui 
coiiiert civilizat

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

partea de sus a orașului 
Vulcan. în permanență 
bine aprovizionată cu pro
duse diverse și de calitate, 
unitatea (gestionar Nicolae 
Burtescu) este totodată 
recunoscută pentru ama
bilitate și promptitudinea 
cu care personalul comer
cial al acesteia satisface 
cererile cumpărătorilor.

Cîteva cifre vin să în
tărească temeinicia acestei 
afirmații : în luna iulie, 
planul de vînzări a fost 
depășit cu 6000 lei, pen
tru ca luna recent încheia
tă, august, să consemne
ze o depășire de 28 000 lei. 
De menționat totodată, 
că în zilele de odihnă de 
la sfîrșit de săptămînă, 
în fiecare duminică, uni
tatea oferă celor aflați la 
zona de agrement „La 
Brazi" o gamă largă de 
produse agroalimentare 
proaspete și de calitate, a- 
preciate de consumatori.

Gh. DAMIAN,
Vulcan

LOGICA. Un anunț/j 
ștanțat în tablă, pe teme I 
N.T.S., montat pe o co- I 
Ioană de sprijin din | 
cantina I.A.C.C.V.J, din I
Paroșeni — „Preveniți. 1 
tensiunea prin legarea la 
pămînt". Logică în preaj- I 
ma... infarctului.

Rubrică realizată de |
Andrei APOSTOL |
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Un veteran și destoinic 
brigaoier al minei Petrila

Gazeta „Faptul zilei" 
comitetului de partida

al minei Petrila prezenta 
în aceste zile pe unul din 
minerii destoinici, pe co
munistul, pe veteranul 
brigadierilor de la aceas
tă întreprindere, pe 
lexandru Lazov de 
sectorul II. îl prezenta 
cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de viață și trei 
decenii de 
fructuoasă în 
îl prezenta, ca și în alte 
dăți, pentru 
de prestigiu obținute în 
toți acești ani cu briga
da sa pe „frontul" căr
bunelui.

La sectorul II, unde a 
muncit peste 20 de ani, 
am discutat despre comu
nistul, brigadierul La
zov, cu Vasile Toporan, 
șeful sectorului, și cu 
Valeria Marcu, norma- 
toare.

— Azi, 29 august — 
ziua discuției noastre și 
ziua în care minerul 
Lazov a împlinit 50 de 
ani de viață — vine la 
lucru în schimbul III. 
Așa a procedat mereu: 
vine în abataj în schim
burile care au unele gre
utăți.

Este înăscut pentru mi
nă. în abataj, dacă îi 
vorbești, te ascultă, îți 
răspunde, dar mîinile 
nu stau locului — aran
jează cablurile pe su
porți, dacă nu poate face 
altceva Este apreciat 
ca cel mai bun brigadier 
al sectorului, numărîn- 
du-se între brigadierii

A- 
la

activitate 
subteran.

rezultatele

confirmat și de secreta
rul comitetului de partid 
pe întreprindere și a- 
ceasta prin organizarea 
exemplară a lucrului în 
abataj, a încrederii în 
oameni, în ordine și dis
ciplină (își strunește oa
menii, îi apostrofează 
cînd greșesc dar știe 
apere, să intervină 
conducere pentru 
blemele lor). Este 
dar omenos, neîntrecut în

să-i 
la 

pro- 
dur,

Bărbați care onorează 
titlul de miner

hărnicie, promotor 
tehnologiilor noi de 
cru, calități care au con
dus la obținerea numai 
in cele 8 luni ale anului 
o producție suplimenta
ră de 7 000 tone de căr
bune în abatajul fron
tal cu tavan artificial de 
rezistență,

Negăsindu-1 la mină, 
l-am vizitat în aceeași zi 
în frumosul 
din cartierul 
din Petrila
soția sa Ioana, care 
ajutat, a fost părtașă 
toate împlinirile, 
bucuriile și 
din munca sa 
cu oamenii.

— Abia împlinisem 20 
de ani cînd am venit în 
Valea Jiului și acum am 
30 de ani de muncă, de 
bucurii și satisfacții. IJ- 
nui român, unui moldo
vean îi stă bine să mun
cească pentru propășirea

al 
lu-

apartament 
8 Martie 

alături de
l-a 
la 
la 

realizările 
în mină,

am condus-o atîția 
cu sprijinul șefilor 
schimb loan Cibotaru, 
Vaier Nemeș, Alexan
dru Mazey, cu toți orta
cii mei, am avut satis
facția să reușim să ex
tragem cît mai mult căr
bune și aceasta prin 
muncă, deoarece numai 
prin muncă ne cîștigăm 
banii pentru noi și fami
liile noastre, asigurăm 
bunăstarea noastră per
sonală, a patriei noastre 
dragi.

în aceste zile, cînd bri
gadierul Lazov a ajuns 
la anii pensionării, comi
tetul de partid, condu
cerea minei și a sectoru
lui, brigadierii minei și 
ortacii săi l-au felicitat 
cu multă căldură pen
tru rodnica și îndelunga
ta activitate în abataje
le minei, pentru modul 
exemplar cum și-a înde
plinit sarcinile încredin
țate pe linie de partid, 
în c.o.m. și cele obștești, 
în formarea a zeci de ca
dre de mineri; felicitări 
la care ne alăturăm și 
noi (brigadierul Lazov 
și ortacii săi prin rezul
tatele bune în producție 
au fost mereu prezenți 
în coloanele ziarului mi
nerilor) cu urarea de 
multă sănătate și în ani 
mulți, să se bucure în 
continuare de realizări
le ortacilor cărora le-a 
lăsat ștafeta demnității, 
muncii și hărniciei mi
nerești.

ani, 
de
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Despre multe meserii 
se spune că sînt „băr
bătești". Pînă nu demult 
și despre meseria de lă
cătuș reparații mașini și 
utilaje miniere se avea 
aceeași părere în cadrul 
atelierului mecanic de la 
I.M. Lonea. Cinci tinere 
fete : Rodica Brînzea, 

. Leontina Dudaș, Euge
nia Roibu, Maria Vlad, 
alături de șefa de echipă 
Lidia Marc, constituin. 
du-se într-o formație de 
lucru originală au de
monstrat că pot munci 
la fel ca bărbații și încă 
mai bine.

Fără a ne anunța pre
zența, am urmărit „la 
lucru" echipa „feminină" 
condusă de Lidia Marc. 
Cu multă ușurință, re- 
ductoare de mari dimen
siuni, motoare și multe 
alte subansamble erau 
desfăcute cu extraordi- ■ 
nară dexteritate de aces
te fete în mîinile cărora 
uneltele capătă o utilita
te deosebită.

Șefa de echipă, Lidia 
Marc, o fată energică, de 
25 de ani, a terminat 
școala profesională în 
Petroșani, promoția 1977,

cu specializarea în do
meniul mecanicii.

— De mică am 
preocupată de motoare 
și viața lor, de modul de 
funcționare — ne i 
Lidia Marc pe care 
„deranjat-o" tocmai 
la demontarea unei pom
pe duplex. împreună cu 
colegele din echipă am 
reușit să ne specializăm 
în domeniul reparării 
mașinilor și diverselor 
utilaje miniere. Ne place 
foarte mult această mun
că, dorim s-o facem bi
ne, pentru ca în subte
ran, tot ce iese din mîi
nile noastre să funcțione
ze la fel de parcă ar fi 
noi.

Ambiția acestor fete 
minunate „molipsitoare" 
și pentru celelalte forma
ții de lucru care nu vor 
să se lase mai prejos, de 
activitatea și prestanța 
„echipei feminine" 
materializează prin 
erări de revizii și 
rații de cea mai 
calitate, 
mina lor, 
TP 2, TR 3, 
acționare 
transportoare.

fost

spune 
am 
de

se 
lu- 

repa- 
bună 
prinTrecute 

reductoare 
tambure de 
a benzilor 

pinioane

TR 3 și TP 2 ; capete de 
acționare și întoarcere 
TP 2 ; pompe Duplex, 
stele de acționare TR 3 
și multe altele, capătă 
valori noi.

Pentru a nu scăpa ni
mic ce apare nou în do
meniul lor de activitate, 
în cadrul echțpei exis
tă o puternică „mișcare" 
de ridicare a cunoștin
țelor profesionale, teore
tice și practice. Cea mai 
ambițioasă în acest „sec
tor de activitate" s-a do
vedit a fi mezina Ma
ria Vlad, studentă seralis- 
tă în anul IV a Facultă
ții de mașini și instalații 
miniere, secția ingineri 
de la Institutul de mine 
Petroșani.

Hotărârea Lidiei Marc 
și a colegelor sale este 
ca prin tot ceea ce fac 
să contribuie la bunul 
mers al producției, să-și 
sporească aportul la e- 
fortul comun al mineri
lor de la I.M. Lonea, de 
a da țării cît mai mult 
cărbune.

Text și foto :
Ștefan NEMECSEK

Părinți denaturați
întemeirea unui cămin 

incumbă, din partea celor 
care au hotărît să-și uneas
că destinele, pe lîngă opți
unea sentimentală și o 
deosebită responsabilitate 
socială, știut fiind că fa
milia este ocrotită de le
gile statului. „Plictisiți" 
însă de îndatoririle fami
liale, unii soți suferă ade
vărate amnezii, ba chiar 
dezertează, cu conștiința 
încălcării legii. Astfel, re
cent, Veronica Oprița din

Vulcan a avut surpriza 
neplăcută de a da seama 
pentru infracțiunea de a-

bandon familial. Mai grav, 
un om în toată firea, 
Gheorghe Ruszinchi, în 
vîrstă de 48 de ani, din Pe
troșani, strada Maleia nr. 
56, a suferit o condamna

re de un an pentru ace
eași infracțiune, cu exe-J 
cutarea la locui de muncă, 1 
Dacă cuvîntul justiției e i 
răspicat, clar, deși la în- ] 
ceput dovedește clemență, j 
cum rămîne însă cu ast-1 
fel de indivizi în care j
„glasul sîngelui" a amu- i
țit ? Se știe doar, pînă și ; 
animalele necuvântătoare i 
oferă exemple de dăruire, I 
chiar de sacrificiu în creș-"l 
terea puilor... |

Sever NOIAN >1 
t

Contraste B Contraste
REVOCARE

La 42 de ani, cînd alții 
se pregătesc să devină 
bunici, Imre Matyas din 
Lupeni nu are vreun că- 
pătîi, tendința de trai pa
razitar l-a privat până și 
de postura de familist. 
Cum n-a luat în seamă 
clemența oamenilor legii, 
care „îi recomandaseră" o 
pedeapsă de 6 luni cu e- 
xecutare într-un anume loc 
de muncă, s-au luat mă
suri pentru revocarea pe
depsei. în consecință, 
Imre Matyas se va afla 
după gratii. Tot trăgea el 
la „umbră".

PRIPEALA
Despre Dănilă Kovacs 

din Vulcan, se spune că 
s-a grăbit dintotdeauna. 
S-a căsătorit de tânăr, a- 
cum, la 21 de ani, are de
ja 3 copii,dar tot de la o 
vîrstă fragedă a început să 
se îndeletnicească cu găi
năriile. Recent, lucrătorii 
de miliție l-au depistat ca 
autor al unor furturi co
mise în dauna avutului 
particular. „Pripeala" de 

care a dat dovadă în co
miterea unor acte anti
sociale îi va aduce un ră
gaz de meditație.

SCANDAL
Frați vitregi, Octavian 

Otvos, lăcătuș la I.M. A- 
ninoasa, și Marin Nistora, 
instalator în Petroșani, 
au devenit într-o zi din 
august frații întru alcool. 
Zi nefastă, întrucât cu 
mințile „îmbălsămate", au 
provocat un scandal de 
pomină maltratînd un ce
tățean. totodată spăr- 
gîndu-i ușa și geamurile 
locuinței. „Oalele" sparte 
le vor plăti frățește...

AMNEZIE
Se angajase în fața com

pletului de judecată să ai
bă o comportare irepro
șabilă la locul de muncă 
indicat pentru executarea 
pedepsei. Pînă într-o zi, 
cînd Carol Szasz din Pe
troșani a suferit o amne
zie păgubitoare pentru li
bertatea sa, din 20 august 
nu s-a mai prezentat la 
serviciu. Va mai lipsi o 
vreme... . __ , _ _ , ,

Asigurarea corectitudi
nii și exactității în servi
rea consumatorilor cons
tituie una din condițiile 
absolut necesare pentru 
desfășurarea unei activi
tăți comerciale legale și 
moderne. De la acest dezi
derat etic și juridic practi
ca Judiciară mai înregis
trează încă unele abateri. 
Astfel prin sentința pena
lă nr. 141 din 15 februa
rie ac., Judecătoria Pe
troșani a condamnat-o pe 
Golița Clara la 8 luni și, 
respectiv, 1 an închisoare 
pentru infracțiunile de în
șelăciune la măsurătoare și 
înșelăciune privind calita
tea mărfurilor, consta- 
tîndu-se grațierea condi
ționată a pedepselor.

Golița Clara a lucrat o 
perioadă îndelungată în 
comerțul socialist din care 
în ultimii 6 ani a funcțio
nat la I.C.S. Mixtă Vul
can. în anul 1981 este de
pistată de organele de mi
liție înșelînd consumatorii 
localului unde lucra prin 
vînzare cu lipsă la măsu
rătoare. Este sancționată 
administrativ cu amendă, 

reținîndu-se că era la pri
ma abatere. Avertismen
tul primit nu a convins-o 
însă pe Golița Clara că 
legea trebuie respectată în 
continuare. La mai puțin 
de 1 an, Golița Clara este 
din nou surprinsă de or
ganele de constatare ale mi-

Caruselul necinstei
liției și ale inspecției co
merciale județene vînzînd 
cu lipsă la măsurătoare.

în calitate de barmană 
la restaurantul „Perla" 
din orașul Vulcan aceas
ta a servit 9 consumatori 
cu o lipsă la fiecare din 
pahare între 6 și 16 ml. 
Din 12 consumatori ser
viți o singură dată, pe 9 
din ei i-a înșelat. Lipsa 
din paharele servite cons
tituia plus în gestiunea 
din dosul tejghelei — cale 
sigură de dobândire a unor 
venituri ilicite pentru .bar
mană. ■ ...

S-a mai constatat tot 
cu ocazia respectivă că bar- 
mana Golița Clara dilua 
băuturile pe care le ser
vea, adăugind apă. Con
centrația alcoolică a bău
turilor din care erau ser
viți consumatorii era mult 
diminuată față de cea pe 

care o prezentau sticlele 
nedesfăcute. Și prin acest 
procedeu fraudulos bar- 
mana urmărea realizarea 
unor venituri nemuncite. 
Deci caruselul necinstei 
continua. Golița Clara nu 
se putea opri. Cît venit 
ilegal realiza barmana 
respectivă într-o zi de 
muncă dacă la o singură 
servire (de băuturi d i luate!) 
reușea să rețină 82 ml 
ânșelîndu-i fără scrupule 
pe alții 7

Aceasta este josnicia și 
meschinăria necinstei : să

încerci pe orice cale să-ți i 
înșeli semenii pentru ca > 
să obții mai mult decît ai' 
dreptul. (

Golița Clara a fost! 
schimbată din funcția de 
gestionară. Conform pre
vederilor Legii 22/1969 
privind încadrarea gestio-. 
narilor o persoană con- ' 
damnată pentru fapte in- J 
compatibile cu atribuțiile ; 
de gestionar nu mai poate ț 
deține o atare funcție timp . 
de 2 ani de la data inter- i 
venirii actului de clemen- j 
ță. Credem că, conducerea 
I.C.S. Mixtă Vulcan va luai 
măsuri de îndepărtare a ' 
numitei Golița Clara din 
colectivul de muncă al a-’ 
cestei întreprinderi.

Oricum, o asemenea per- j 
soană nu mai poate și n1J^ 
mai trebuie reîncadrată 
niciodată într-o funcție 
care să implice gestiona
rea unor valori materiale 
ori bănești pentru că nu' 
mal prezintă încredere. j

D. MANIU 
procuror, 

Procuratura locală 
Petroșani
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Vizita oficială de prietenie în țara noastră 
a președintelui Republicii Botswana, 

Quett K. J. iW&Sire
FILME

Depunerea
de

unei coroane
flori

Miercuri dimineața, pre- sire, a depus o coroană de
ședințele Republicii Bots- flori la Monumentul eroi-
wana, președintele Parti- lor luptei pentru liber ta-
dului Democrație din tea poporului și ai patriei,
Botswana, Quett K.J.. Ma- pentru socialism.

Vizită la Muzeul de istorie a R.S.R
Republicii 

președintele 
Democratic d;n

Președintele
Botswana, 
Partidului
Botswana, Quett K.J. Ma- 
sire și doamna G. Masirc, 
împreună cu celelalte per
soane oficiale care ii în
soțesc, au vizitat, miercuri

după-amiază, Muzeul de 
istorie a Republicii So
cialiste România.

La încheierea vizitei, 
distinșii oaspeți au semnat 
în cartea de onoare a mu
zeului.

■ ■EHaaasgiaKBSKftBBaBiiiBHsiiaaisRtiiiruxaatiuiKaasisiEEzacEiiBQ?

I.A PARIS, A AP.ARUT VOLUMUL

„ADEVĂRATA ROMÂNIE
A LUI CEAUȘESCU

PARIS 
Interesul 
de opinia publică mondia- 

de realitățile 
contemporane, 

stră- 
întrU-

7 (Agerpres). — 
larg manifestat

lă față 
României 
in care-și găsesc o 
lucită și elocventă 
chipare gîndirea teoretică 
și activitatea practică ale 
președintelui său, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
căpătat o nouă și viguroa
să expresie și In Franța, 
unde, de curînd, prestigi
oasa Editură Nagel a ti
părit, în colecția 
politice", cartea 
tului publicist 
Michel P. Hamelet 
lată „Adevărata 1 
a lui Ceaușescu", 
mul, prezentat în 
ții grafice deosebite, este 
prefațat de Alain ~ 
președintele 
Franței.

Lucrarea 
Românie a lui 
care cuprinde reportaje șl 
studii realizate în urma u- 
nei intense munci de do
cumentare în țara noastră, 
este prezentată de autor 
ca o introducere menită a 
precede interviul acordat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu lui Michel P. 
Hamelet. Acest interviu, 
care ocupă o mare parte 

'V volumului, este, astfel, 
considerat încununarea, la 
Izvorul celei mai î..-" 

’autorități, a procesului 
^cJunoaștere a țării și 
' porului nostru. 
•Țț^Vasta problematică 
abordată în cuprinsul 
r tSrviului deschide citito- 
t'rrdui francez un larg ori- 
?zț>nt asupra celor mai ac- 
ttpale preocupări politico- 
fsociale și economice ale 
*• t-

„Scrieri 
cunoscu- 

francez 
; intitu- 
Românie 

Volu- 
condi-

i Poher, 
Senatului

„Adevărata 
Ceaușescu",

înalte 
de 

po-

a- 
in-

tr

României de azi, cît și a- 
supra celor mai 
probleme ale lumii 
temporane. ~ 
la numeroasele 

la
N i c o 1 a e 

rolul 
l al 

so- 
ideologică,

arzătoare 
con- 

Răspunsurile 
întrebări 
concepțiareferitoare 

tovarășului 
Ceaușescu privind i 
statului, stadiul actual 
dezvoltării societății 
cialiste, lupta 
umanismul societății noas
tre. perspectivele socialis
mului în lume, precum și 
cele referitoare la pro
blemele cardinale ale u- 
manității, cum ar fi pacea, 
securitatea, dezarmarea, 
evidențiază încă o dată, 
cu deosebită pregnanță, o- 
riginalitatea, 
consecvent 
spiritul profund rațional și 
dialectica magistrală ale 
gîndirii președintelui Româ. 
niei care, prin bogăția 1- 
deilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică 
exprimate, constituie o 
contribuție de prim ordin 
la îmbogățirea gîndirii 
politice și filozofice con
temporana

caracterul 
revoluționar,

.MOSCOVA
"̂'*.gerpres, 

"ansmite : 
iulgan

/(U.R-S.S),

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai statelor participante 

la Conferința pentru Securitate 
și Cooperare în Europa

MADRID 7 (Agerpres). 
— La Palatul Congreselor 
din capitala Spaniei între 
7 și 9 septembrie se des
fășoară reuniunea miniștri
lor de externe ai statelor 
participante la Conferința 
pentru Securitate și Coo
perare în Europa care 
marchează încheierea cu 
rezultate pozitive a reuni
unii de la Madrid. La a- 
cest eveniment de prim or
din al actualității inter
naționale, spre care se în
dreaptă atenția tuturor 
popoarelor continentului 
dar și din lumea întreagă 
participă 
tovarășul 
ministrul 
terne.

Inspirată de propuneri
le realiste, de inițiativele 
prețioase ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a acționat constant 
în cadrul reuniunii gene- 
ral-europene de la Ma
drid pentru realizarea u-

A- 
re- 

dele- 
tot 

reuni-

încheie- 
lucrărilor, 

noaptea 
reușit să 
general-

petroșani — 7 No
iembrie : Escapada ; IJ-
nirca: Acel minut, a-
cea secundă.

PETRILA: Amnezia.
LONEA : Ma rele vals,

1 — 11.
VULCAN — Luceafă-

rul : Al 6-lea.
LUPENI — Cullural :

Profetul, aurul și arde-
Icnii.

URICANI : Parada
Chaplin.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Pași de

OU
viață Iun-

11,35 Muzică Ușoară cu
Norocel Dimitriu.

11,50 Film serial;
„Roțile"
(color).
Episodul I.

12,35 Ecran de vacanță.
13,00 închiderea progra-

mului.
16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță

„Arabela"
(color).
Episodul 11.

16,30 Studioul tineretu-
lui. .

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

mului.
20,00 Telejurnal, 

(parțial color).
20.20 Actualitatea in e- 

conomie.
20,35 Cîntec drag munci

toresc. Album co
ral.

20,45 Memoria documen
telor. 65 de ani de 
la făurirea statului 
național unitar ro
mân. Dacia în conș
tiința națională. 
Documentar.

21,10 Agenda școlii.
21.20 Film artistic : 

„Copiii din Valea 
Tigrului".
Producție a studio
urilor cinematogra
fice coreene.

22,30 Telejurnal.

Pronoexpres
Rezultatele tragerii 

Pronoexpres din 7 sep
tembrie 1983 ;

Extragerea I : 45, 39, 
31, 18, 37, 17.

Extragerea a Il-a : 34,
3, 8, 43, 4, 11.

Fond total de cîștiguri: 
968 266 lei, din care 
250 108 Ici report la ca
tegoria I.

memenlo

din țara noastră 
Ștefan Andrei, 

afacerilor ex-

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— în zilele de 5 și 6 sep
tembrie 1983 a avut loc la 
Moscova ședința a 107-a a 
Comitetului Executiv 
Consiliului de ajutor 
conomic Reciproc.

La ședință au participat 
reprezentanții țărilor 
Comitetul Executiv.

Delegația română a 
condusă de tovarășul

al
E-

Totu, viceprim-ministru al 
guvernului.

Comitetul Executiv a fi
nalizat pregătirea mate
rialelor care vor fi supuse 
spre examinare 
ședințe a sesiunii 
liului de Ajutor
mic Reciproc. Au fost e- 
xaminate, de asemenea, 
unele probleme curente 
ale colaborării economice 
și tehnico-științifice.

viitoarei 
Consi. 

Econo-
In

fost 
loan

nui document substanțial, 
echilibrat și angajant. 
ceastă atitudine s-a 
găsit în activitatea 
gației române pe 
timpul desfășurării
unii, ca și în ședința ple
nară din 6 septembrie ho- 
tărîtoare pentru 
rea cu succes a 
prelungită pînă 
tîrziu și care a 
găsească soluții
acceptabile la problemele 
rămase în suspensie. S-a 
putut astfel adopta prin 
consensul delegațiilor ce
lor 35 de state participan
te documentul final al 
reuniunii de la Madrid. 
Este încă o confirmare a 
justeței și realismului po
ziției României, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceausescu, care s-au pro
nunțat constant in favoa
rea unor eforturi neslăbite 
pentru ca prin dialog, ba
zat pe deplină 
să se găsească 
respunzătoare 
generale ale păcii, 
derii și securității 
naționale.

Eforturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pen
tru găsirea soluțiilor de 
încheiere cu succes a reu
niunii C.S.C.E., demersul 
în favoarea unei atitudini 
mai flexibile în cadrul ne
gocierilor. sînt urîanim a- 
prcciatc la Madrid și se 
bucură de o largă consi
derație atît în 
menilor politici 
reprezentanților 
terna ționa le.

cgalitate, 
soluții co
in teresel or 

d ești fl
inte r-

rîndul 
cit și 
presei

oa- 
al 

in-

Știri din țările socialiste
— Trimisul 

Mihai 
în 

din 
Unde

Fabian, 
regiunea 
Baskiria 

,_______„ ____ au fost
^descoperite de curînd im- 
? portante rezerve de căr- 
■^bune, a început să funcțio

neze o primă exploatare 
la zi. Minerii dispun de
mijloace de lucru dintre 
cele mai moderne, inclu
siv de excavatoare rota-
tive-gigant, de mare pro
ductivitate. Zilnic, mii de 
tone de cărbune iau dru
mul fabricii din Kumer-
tan, aflată în apropiere, 
unde sint transformate în
brichete.

în zonă continuă lucră
rile de amenajare a unor 

* noi mine. Totodată, prin
de contur orașul în care 
vor locui muncitorii aces
tui important complex
carbonifer, unul dintre ce
le mai mari din regiunea 
Orenburg.

VARȘOVIA. Noi între
prinderi poloneze rapor
tează în aceste zile des
pre rezultatele bune ob
ținute în realizarea sar
cinilor de plan pe luna 
trecută, relatează agenția 
PAP.

Un ritm de muncă co
respunzător se menține în 
cadrul minelor și între
prinderilor cuprifere. în 
luna august, au fost ex
trase 2 582 000 tone de mi
nereu, depășindu-se pla
nul cu 6,7 la sută. Bilan
țul primelor șapte luni din 
acest an indică o depășire 
a planului cu 7 la sută.

Docherii au raportat, la 
rîndul lor, că în primele 
opt luni ale anului au 
transbordat- tot atîtea măr
furi cît în întregul an 
1982.

k
PHENIAN. O nouă insta

lație’ de sortare a cărbu
nelui, una dintre cele mai

mari și mai moderne uni
tăți de acest fel din R.P.D. 
Coreeană, a fost dată în 
funcțiune în cadrul ex
ploatării carbonifere de 
la Komdok, informează a- 
genția ACTC. Realizată 
cu cîteva luni mai devre
me față de termenul pla
nificat, noua unitate are o 
capacitate anuală de 10 
milioane tone. Ea este do
tată cu echipamente de 
mare randament, toate fa
bricate în uzinele cons
tructoare de mașini și uti
laje din țară.

Unitatea de sortare de 
la Komdok este a treia de 
asemenea dimensiuni, cons
tituind unul dintre obiec
tivele de primă importan
ță ale programului de 
construcții capitale din 
R.P.D. Coreeană, în cadrul 
programului de dezvoltare 
accelerată a industriei ex
tractive, care se traduce 
în practică în actuala e- 
tapă.

PRAGA. în cursul ulti
melor cincinale, în R.S. 
Cehoslovacă s-a acordat o 
importanță deosebită dez
voltării industriei cons
trucțiilor de mașini. Dacă 
în anul 1948 acest sector 
asigura 8 la sută din pro
ducția industrială a țării, 
în prezent ponderea lui a 
ajuns la peste 30 la sută, 
menționează agenția CTK.

Cincinalul 1975—1980 a 
marcat cel mai accelerat 
ritm de dezvoltare a in
dustriei cehoslovace cons
tructoare de mașini, rea- 
lizîndu-se un spor al pro
ducției de 38,5 la sută, 
față de 25 la sută pe an
samblul industriei, arată 
agenția. Această tendin
ță se menține și în pre
zent, o dovadă fiind și 
creșterea cu 4,8 la sută a 
producției de mașini în 
primul semestru al anului 
curent.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE si de 
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