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Tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU 

a inaugurat cea de-a IX-a ediție 
a I îrguiui Internațional București
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Generalizarea acordului global — 
puternic stimulent în munca mineri lor 

Preocuparea constantă a întregului colectiv 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII, ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI
Succesele înregistrate de minerii Paroșeniului de Ia generalizarea 

acordului global :

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste, Româ
nia, a inaugurat, micrcu: 
5 octombrie, cea de-a 
IX-a ediție a Tîrgului In
ternațional București.

La festivitate au luat 
parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea 
de partid și de stat, pre
cum și membri ai guver
nului, conducători ai unor 
instituții economice cen
trale.

Erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatico acre
ditați în România, alți 
membri ai corpului di
plomatic, directorii pavili
oanelor naționale și re
prezentanții firmelor de 
peste hotare care partici
pă la actuala ediție a tîr
gului, ziariști români și 
străini.

Cunoscut pe plan In
ternațional și consacrat ca 
unul din tîrgurile econo
mice cu tra 
se desfășoar 
..Comerț — 
dezvoltare".

Tovarășul 
Ceaușescu 
Elena Ceauș

iție, TIB ’83 
sub deviza 

cooperare —

Nicolae 
și tovarășa 

;scu au fost
intîmpinati, la sosirea în 
Complexul cxpozițional 
din Piața Scîntcii cu deo
sebită dragoste și căldură. 
Miile dc bucureșteni pre
zenți aici au aclamat cu 
însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, 
și-au exprimat, prin n- 
plauze și ovații, cele mai 
alese sentimente de sti
mă și respect fată do cel 
mal iubit fiu al națiunii 
noastre, recunoștința pro
fundă pentru tot ceea ce
face in vederea asigură
rii progresului impetuos al 
României și ridicarea pres
tigiului ei în lume.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovarășul 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale.

In aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat pangli
ca inaugurală.

Vizita a început, în mod 
semnificativ, la standu
rile unui important sector 
al economiei naționale — 
industria de mașini-unelte, 
electrotehnică și electroni
că.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost salu
tați cu căldură de minis
trul de resort. Alexandru 
Necula, de numeroși spe
cialiști.

Exponatele ilustrează 
convingător creșterea în

(Continuare în pag. a 4-a)

depășite 
tone de 
produc.

B Sarcinile de plan au fost 
la nivelul întreprinderii cu 929 
cărbune, pe baza obținerii unei 
tivități superioare sarcinilor planificate 
cu 1030 kg pe post în abataje și 773 kg 
pe post în cărbune.

d Toate sectoarele au înregistrat pro
ducții superioare prevederilor.

■ Cea mai mare depășire a sarcinilor

au obținut-o minerii sectorului II — 
plus 400 tone de cărbune.

■ La sectorul I s-a înregistrat cea 
mai mare depășire a productivității 
muncii planificate în abataje : plus 4080 
kg de cărbune pe post, iar la sectorul 
III — cea mai mare depășire a produc
tivității muncii planificate în 
plus 3042 kg

SUB SEMNUL URGENȚELOR IN INVESTIȚII

Ing. NICOLAE BUCUR, 
șeful serviciului produc
ție al întreprinderii mi
niere Paroșeni, ne-a a- 
cordat un scurt interviu 
prin care a prezentat ac
țiunile mai importante 
întreprinse de colectivul 
minei, acțiuni care 
condus la obținerea 
ceselor amintite.

— Precizez de la
ceput că întreprinderea 
noastră dispune de o 
zestre tehnică bogată, de 
un 
ne 
ță 
de 
de
tive suficiente.
pentru

Din experiența unui 
colectiv fruntaș

au 
suc-

în-

personal muncitor bi- 
calificat, cu experien- 
în folosirea utilajelor 
mare complexitate și 
fronturi de lucru ac- 

nu numai 
îndeplinirea, ci

și pentru 
cinilor de 
mare, cele 
te acțiuni 
fost orientate spre 
bunătățirea asistenței teh
nice pe toate 
rile, creșterea 
lui de posturi 
rile productive 
rea disciplinei, 
acestea trebuie 
adaug și o pregătire te
meinică a generalizării 
acordului global, pregă
tire care nu s-a rezumat 
doar la punctarea crite-

depășirea sar- 
plan. Prin ur
mai importan- 
ale noastre au

lin

schimbu- 
număru- 

la frontu- 
și întări- 
La toate 
să mai

cărbune, 
de cărbune pe post.
riilor acordului 
ci au avut loc 
cu șefii de formații de 
lucru și cu întregul per
sonal. pe schimburi.

— Care a fost eficien
ța acestor discuții ?

— în primul rind oa
menii au înțeles avanta
jele aduse de generali
zarea acordului global. 
Disciplina s-a îmbunătă
țit mult. Practic, pe ga
lerii nu se mai initlnesc 
oameni care să 
fără nici un rost 
să-și... caute de

global, 
discuții 

lății

umble 
sau 

lucru.

a

Vizita de prietenie 
în tara noastră 

a tovarășului 
Todor Jivkov

I.a invitația tovară
șului Nicolae
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
raunist Român, 
ședințele Republicii 
Cialiste România, 
tăzi sosește într-o 
tă de prietenie in
noastră tovarășul Todor 
Jivkov. 
ral al 
trai al 
munist
ședințele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

ge- 
Co- 

pre- 
So -
as- 

vizi- 
țara

secretar
Comitetului 
Partidului 
Bulgar,

gene- 
Cen- 

Co- 
pre-

Intîrzieri care trebuie
lichidate pe șantierul 

locuințelor din Vulcan
Am intrat în ultimul 

trimestru al anului. Pe 
șantierele investițiilor din 
municipiul Petroșani 
depun eforturi 
pentru recuperarea 
nerilor în urmă, 
realizarea planului 
de apartamente. Am 
mărit acest aspect 
tierul din orașul

Analiza situației 
țiilor din Vulcan, 
luni de activitate, 
evidență o situație destul 
de îngrijorătoare. Din cele 
196 dc apartamente care 
trebuie date în folosință 
o-menilor muncii în anul 
1983, au fost finisate doar 
70. Apartamentele n-au 
putut fi date în folosință 
deoarece nu sînt termina
te toate instalațiile La 
blocul U. p ntiu executa
rea finisaj ’lor lucrează 
doar o echipă, cea condu
să dc Marin Dragu. Deși 
sîntern la începutul sezo
nului rece, după mai bine 
de două luni de la termi
narea structurii de rezis

se 
susținute 

rămî- 
pentru 

fizic 
ur_

pe șan- 
Vulcan. 
investi- 
după 9 

pune în

tență, șarpanta blocului 
nu' e terminată. La blocul 
64 este în întârziere față 
dc grafic execuția structu
rii de rezistență, 
plan.șeele 
cate, fără 
stagnează, 
amplasat 
„Victoriei 
structura 
constituind un bun 
de lucru pentru perioadă 
rece. Dar ce folos, din 
moment ce efectiv,ele re
partizate aici sînt mult 
sub nivelu1 necesarului. 
Aceasta în condițiile ' în 
care trebuie executat un 
mare volum de înzidiri 
interioare, de tencuieli și 
alte lucrări pe 8 etaje. 
Singura echipa de zidari, 
condusă de Mihai Dudaș, 

trecut recent la tencui- 
rea pereților exteriori.

Realizarea planului de 
apartamente prevăzut pen-

Lipsesc 
mari, prefabri
de care lucrul 

Blocul 3 B 3, 
pe bulevardul 

“ arc terminată 
de rezistență, 

front

a

Viorel STRAUȚ

Foto : Cristian ȘTEFAN

Interviu realizat
Dorin GHEȚA

ia începutul aceste, 
după cum se știe,

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pa;

terme
normative
a sistemului 
a muncii și 
retribuțiilor

a însușirii și aplicării 
prevederilor noilor acte

De 
luni, 
s-a trecut la aplicarea de
cretului privind generali
zarea acordului global 
creîndu-se astfel un cadru 
organizatoric și de stimu- ' ...» jn

muncii 
la di- 
răspun- 
realiza- 

plan. 
exem.

ean- 
Cu- 

a- 
și a 
ac-

1 re materială unitar, 
care fiecare om al 
— de la muncitor 
rector — poartă o 
dere clară pentru 
rea sarcinilor de 
pentru îndeplinirea 
piară a indicatorilor 
titativi și calitativi, 
noașterea și aplicarea 
cestui decret, precum 
prevederilor celorlalte 
te normative, traducerea 
în viață a măsurilor pri
vind aplicarea fermă a 
principiilor autoconduce- 
rii muncitorești și auto- 
gestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-

financiar, 
retribuire 
creștere a 
acest cincinal, aprobate 
de plenara C.C. al P.C.R 
dir, iunie a.c. și de re
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv, 
situează în centrul 
cupărilor organizației 
tre sindicale. Toate 
nile pe care le-am 
prinr și le desfășurăm 
continuare, sub 
rea nemijlocită 
zației de 
înfăptuirea 
normative au drept 
m-b-”;zarea și mai 
nică a minerilor, a 
gului nostru colectiv

se 
preo- 
noas. 
acțiu- 
intre- 

în 
conduce- 

a 
partid, 

noilor

organi- 
pentru 

acte 
t scop 

puter- 
in tre

ia

Aurel ANGIIELUȘ, 
președintele comitetului 

«-indicatului l.M. Lupeni

(Continuare in pag a 2-a)
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INDIVID-COLECTIVITATE

Formația de lucru condusă de brigadierul Cornel 
este cunoscută în cadrul sectorului I de la mina 

. Lunea pentru eforturile susținute, în vederea crește
rii continue a producției de cărbune extras. în ima
gine, șeful de schimb Nicolae Olăieru, alături de 
ortacii Constantin Bivolaru, Ghcorghe Ichiin, Mihai 
Cercel și Kovacs Andrei, componenți ai formației 

amintite.

în combaterea absenteismului

Nu doar măsurile administrative, ci opinia fermă a ortacilor
trebuie să-și spună cuvîntul decisiv !

Cu
43 208

siguranță că cele 
tone de cărbune cu 

care întreprinderea minie
ră Dilja a rămas datoare 
economiei naționale, în 
primele trei trimestre ale 
acestui an, sînt o conse
cință și a celor 5672 
sențe nemotivate, 
învoiri, precum și a 
î Irului îngrijorător 
mare (16 331) zile/om 
cedil medicale.

Pornind de la aceste ci
fre, de la aceste absențe, 
am stabilit împreună cu 
comitetul sindicatului de 
la mina Dilja ca la aceas
tă unitate să aibă loc o 
„judecată muncitorească".

Acțiunea noastră 
presă s_a desfășurat 
data stabilită — 
octombrie, ora 13.
lista absentomanilor

Dar iată cîțiv-i 
chemați în fața 
să dea socoteală 
absentarea nemotivată de 
la șut. IOAN RUSU, sem-

dintre cei 
ortacilor 

pentru

ungă, 
apel au fost prezenți doar 
cei din sectorul 111. Majo
ritatea absentomanilor au 
fost astfel „judecați" în 
lipsă.

nalist, sectorul III. Are 27 
de ani, a fost căsătorit, 
are un copil, aflat la... so
ție ! A lipsit de șapte ori 
în acest an pentru că... a 
avut probleme. Recurge a-

BUGEA- 
ani, 

copil.
„am a- 
miliție, 
buleti- 

că a 
de opt 

Cînd șeful 
îi

lui
ne

des la concedii medical 
și învoiri. Cînd „nu ține- 
pur și simplu uită de o. 
taci...

CONSTANTIN
NU. Tinâr de 21 de ' 
căsătorit, are un 
Motivația șubredă 
vut probleme la 
ca să-mi schimb 
nul" cade, pentru 
lipsit (pînă acum) 
ori nemotivat, 
de schimb Ion Vladu 
reproșează că lipsa 
sau a altuia, în mod

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 3_a)
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Importante depășiri ale planului 
la economii finanțate«

sectoarelor amintite, 
sif Biro, loan Dănilă 
Remus Rad, care an 
jutat la mobilizare și 
creat front de lucru gru
purilor de tineri care au 
participat la lucrări.

în paralel, la nivelul 
organizațiilor U.T.C. pe 
mină se desfășoară o bo
gată activitate pentru 
pregătirea bunei dedă- 
șurări a învățămintului 
politico-ideologic, pentru 
lărgirea orizontului po
litic, științific și cultural 
al tinerilor, pentru însu
șirea și aprofundarea tu
turor documentelor 
partid, a legilor țării. De 
asemenea, birourile 
ganizațiilor U.T.C. 
pun eforturi stăruitoare 
pentru 
climat 
ciplină 
nică a 
controale la 
celor afla ți în 
medicale, crearea 
puternice opinii < 
tive împotriva 
de indisciplină și a auto
rilor acestora etc.).

Toate aceste acțiuni 
sînt menite să impulsio
neze și să întărească cli
matul de responsabilita
te necesar îndeplinirii 
în bune condiții a sarci
nilor la producția de căr
bune cocsificabil, dove
dind, încă o dată, că ti
neretul este un factor ac
tiv în realizarea sare ni- 
lor economice ce stau 
în fața colectivelor de 
muncă.

Mircea BUJORESCU 
__________________J

• Planul anual Ia economii finanțate al organi
zațiilor U.T.C. de la mina Uricani a fost realizat și 
depășit cu 62 la sută. • Depășirea se materializea
ză în realizarea peste sarcini a unor economii fi
nanțate de 70 000 lei. • Descongestionări de galerii, 
colectări și predări de fier vechi, ample acțiuni de 
recuperare, recondiționare, refolosire. • Măsuri fer
me pentru întronarea unui climat de disciplină. 
• Angajamente pentru activitatea din perioada ur
mătoare.

ti- 
în- 
U- 

alături 
eforturi 

activitatea

lerii pe o lungime de 300 
m (la sectorul I), s_a 
sortat, colectat și depo
zitat o cantitate de 20 
tone de fier vechi (la 
sectoarele V, VI și VII), 
s-au recuperat și recon
diționat, în vederea re- 
folosirii, 15 turbine și 4 
reductoare, toate aceste
TZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ

de

Mobilizați de sarcini
le trasate la Consfătuirea 
de la Mangalia, de noile 
măsuri de îmbunătățire 
a sistemului de retribui
re în acord global, 
nerii uteciști de la 
treprinderea minieră 
ricani depun, 
de comuniști, 
susținute în
de producție și, în ace
lași ti<mp, pentru realiza
rea sarcinilor proprii ale 
organizației U.T.C. 
acțiuni specifice, 
din organizațiile 
ale minei au reușit 
situeze în fruntea 
cerii uteciste din 
Jiului, raportând 
zarea planului 
mii finanțate și 
acestuia cu 62
După cum ne 
tovarăr ~ 
jocaru, secretarul 
tetului U.T.C. pe 
pînă la sfîrșitul 
an organizațiile 
neret și_au propus reali
zarea in plus față de 
sarcini a încă 20—30 000 
iei la economii finanța
te. Numai în perioada 
ultimelor 2 luni, la mi
na Uricani, tinerii 
participat la acțiuni 
descongestionare de

Prin 
tinerii 
U.T.C. 

; să se 
între- 
Valea 
reali- 

econo- 
depășirca 
la sută, 

informa 
Dumitru

Din viața 
organizațiilor U.T.C.

întronarea 
de ordine
(urmărirea 
foilor de

la

i Co- 
Comi- 
mină, 

acestui 
de ti-

au 
de 
ga-

realizări fiind rodul ac
țiunilor de muncă patrio
tică în sprijinul produc
ției.

Cu cele mai bune 
zulta'î s-au înscris 
lectivele de tineri 
organizațiile U.T.C. 
la sectoarele I, III și 
dintre care s-au eviden
țiat Vasile Gheorma, Ion 
Cîmpeanu, Cornel Dinea, 
Petre Neagu, Petrică 
Hoffer, Dumitru Dumi
trescu, Gelu Uliu, Cons
tantin Hobu, Aurel “ 
ghiu și multi alții, 
sprijin substanțial, 
solut necesar bunei 
fășurărl a acțiunilor 
muncă patriotică, a 
primit din partea șefilor

re- 
co- 
din 
de

VI,

Bo- 
Un 
ab- 

des- 
de

fost

întîrzieri
care trebuie lichidate

(Urmare din pag. I)

rit-

tru acest an în orașul Vul
can se află în pericol de 
a fi compromis dacă nu 
se iau măsuri pentru com
pletarea efectivelor, mai 
ales de zidari și dulgheri, 
pentru intensificarea 
mului de lucru.

întîrzieri mari se cons
tată și la lucrările de sis
tematizare. în noul cartier 
„Brazi", locatarii noilor 
blocuri se confruntă cu 
dificultăți. Accesul în car
tier nu este asigurat încă 
prin varianta moderniza
tă a drumului. Multe alei 
pietonale și drumuri din 
cartier trebuie finalizate
înainte de apariția înghe
țului. Dar singura echipă 
de pavatori și betoniști,
coordonată de maistrul
Mihai Dobner, a fost re
trasă de pe șantierul din 
Vulcan și dirijată spre al
te puncte

La hala 
alimentare 
stabilit 
rea Grupului 
Valea Jiului al T.C.H. un 
pro am de lucru 
earaua săptămînal, 
zi’ele de marți și 
Dar programul nu 
pectă. Uneori macaraua nu 
e trimisă fiindcă e defec
tă. Alteori vine cu multă

de lucru, 
noii 
din 
de

piețe agro- 
Vulcan s-a 

conduce- 
de șantiere

cu ma. 
pentru 
vineri.

se res-

or- 
de-

unui 
și dis- 

zrl- 
ponta j, 

domiciliul 
concedii 

i unei 
comba- 
actelor

Unul dintre meseriașii cu o înaltă calificare din cadrul atelierului de re
parații combine al I.M. Lupcni este si tînărul Dionisie Kadar.

Foto : Șt. NEMECSEK

Muncă
(Urmare din pag. D

la nâ-

noilor 
urmă-

realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe acest 
an, creșterea producției de 
cărbune cocsificabil 
velul cerințelor.

Odată cu apariția 
acte normative, am
rit ca prin toate mijloace
le, să le asigurăm o largă 
popularizare, cunoașterea 
și însușirea lor 
toți oamenii muncii, 
vederea 
tocmai, 
incinta 
apel au 
nile de 
nou apărute, precum 
afișe prin care prevederi
le acestor acte normative

de
în 

în_
în
de

aplicării lor 
în acest scop, 
minei, în sala 
fost expuse pagi- 
ziar cu decretele

Și

politică susținută

cu
Și 
e- 
cu

întîrziere. întîrzie astfel și 
finalizarea acestei lucrări, 
programată pentru pune
rea în funcțiune în 1983.

Se constată întîrzieri fa
ță de grafic și la lucrările 
la rețeaua de termoficare 
pentru blocurile T și U, 
61 și 3 B 3. Or, frigul ba
te la ușă, iar locatarii noi
lor blocuri au nevoie 
căldură și nicidecum 
explicații 
motivele 
graficului 

în vana 
dat în folosință la Vulcan 
și noul rezervor de apă 
potabilă. Aprovizionarea 
cu apă s-a îmbunătățit 
considerabil în orașul Vul
can. Dar în jurul rezervo
rului și pe strada Vasile 
Alecsandri mai sînt de e- 
xecutat lucrări de sistema
tizare la rețelele de distri
buire a apei potabile.

Volumul de investiții 
Vulcan nu este mare, 
problemele care 

rezolvate pe 
de mare

de 
de 

în legătură cu 
nerespectării 

de execuție, 
acestui an a fost

din 
Dar 
cer 
sînt
Printr-o mai bună mobili
zare a tuturor rezervelor, 
prin asigurarea forței de 
muncă la nivelul necesa
rului, stă în puterea cons
tructorilor să lichideze ră- 
mînerile în urmă și să ra
pe teze realizarea integra
lă a sarcinilor planului fi
zic pentru acest an.

se 
șantier 

urgență.

0 ACȚIUNI PATRIO
TICE. în această perioa
dă, aproape 900 de elevi 
din liceele reședinței de 
municipiu efectuează ac
țiuni de muncă patrio
tică în depozitele
CP.V.I.L.F. Lucrînd în 
două schimburi, cei 600 

. de elevi de la Liceul in-I dustrial minier sortează
I cite 1000 tone de cartofiI pe săptămînă, iar elevii

I
l

I
8
I
j

Liceului economic cîte 
300 tone.

o FOTBAL. După cum 
aflăm de la C.M.E.F.S. 
Petroșani, astăzi începind 
de la ora 14, pe terenul 
din Aninoasa, reprezen
tativa minerilor din lo
calitate întîlnește, în ca
drul popularei competiții 
„Cupa României", divi
zionara B, Minerul Lu
peni. Se anunță un meci 
aprig disputat, spectato
rii dorind ca el să se 
desfășoare în limitele li
nei depline sportivități. 
(D.C.)

Medicul specialist O.R.L. Bodice Dijmărescu con
sultă unul din pacienții ce beneficiază de asistență 
medicală la cabinetul de specialitate de la Spitalul 
municipal Petroșani. Foto : Cristian ȘTEFAN

au fost concretizate la 
specificul minei. Totoda
tă, toate aceste documen
te, inclusiv indicațiile 
privire la aplicarea lor 
sarcinile ce decurg din 
le au fost prelucrate
întreg activul de partid, 
de sindicat, cu cadrele de 
specialiști (normatori, teh
nicieni cu indicii și alte 
cadre). Prin aceste acțiuni 
am urmărit ca toți oame
nii muncii să înțeleagă ra
țiunea principiilor care 
stau la baza noilor regle
mentări, sarcinile și obli
gațiile ce le revin în spi
ritul acestora, în multipla 
calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, 
față de ridicarea calități; 
și eficienței muncii fiecă
rui colectiv și formații de 
lucru, a întregii activități 
productive. Acestui 
îi sînt subordonate 
dezbaterile în toate 
pele sindicale, deci 
toți oamenii muncii 
marginea noilor acte 
mative, acțiune care 
cepe din aceste zile.

Prin întreaga muncă po
litică și organizatorică ce 
se desfășoară în cadrul 
minei în legătură cu ma
jorarea retribuțiilor și ge
neralizarea acordului glo
bal urmărim 
răspunderii minerilor, 
tuturor 
pentru 
mita te 
muncă 
ficării

ma
de 

ge- 
glo-

scop
Și 

gru- 
cu 
pe 

nor- 
în-

creșterea 
a 

oamenilor muncii 
a acționa cu fer_ 
la fiecare loc de 
în vederea valori- 
întregului potențial 

tehnico-material și uman 
al întreprinderii, în vede
rea creșterii producției, a 
productivității muncii. a 
eficienței economice. Ac
ționăm cu perseverență 
pentru îmbunătățirea fo
losirii și întreținerii uti-

lajelor, a aprovizionării 
locurilor de muncă, întă
rirea asistenței tehnice pe 
schimburi, a răspunderii 
față de calitatea produc
ției, folosirea timpului de 
lucru și gospodărirea 
terialelor și pieselor 
schimb. în condițiile 
neralizării acordului
bal, când de activitatea 
fiecărui om al muncii de
pind realizările întregu
lui colectiv, este firesc 6ă 
acționăm cu deosebită fer
mitate pentru întărirea 
răspunderii personale 
colective, a climatului 
ordine și disciplină, 
starea de disciplină 
îmbunătățit mult în 
mele luni, colectivele sec
toarelor au continuat 
întîmpine greutăți 
cauza absențelor 
vate. Astfel, în 
săptămîni grupele 
cale au discutat cazul 
28 de absentomani noto
rii — aceste 
transformîndu-se 
vărate judecăți 
rești — cu care 
hotărît desfacerea 
tractelor de muncă la 
joritatca celor luați 
discuție.

Prin acțiunile ce Ic 
fășurăm pentru 
zarea, însușirea, 
asigurarea tuturor condiți
ilor aplicării reglementă
rilor noilor acte normati
ve, pentru întărirea cli
matului de răspundere și 
disciplină în fiecare sec
tor și brigadă, prin tot 
ce întreprindem urmărim 
sporirea eficienței Întregii 
activități productive și, 
mai ales, realizarea exem
plară a planului pe acest 
an, așa cum ne cere eco
nomia națională.

Și 
de 

Deși 
s-a 

ulti_

să 
din 

nemoti- 
ultimele 

sindi- 
a

dezbateri 
în ade- 
muncito- 

prilej s_a 
con- 
ma- 

în

des- 
popiila ri

pen t.ru

Creșterea productivității muncii
(Urmare din pag. I)

Timpul de lucru este fo
losit efectiv și eficient, do
vadă fiind sporurile de 
productivitate și de pro
ducție înregistrate. în al 
doilea rînd asistența teh
nică, de asemenea, s-a 
îmbunătățit mai ales cali
tativ. Pe fiecare schimb a- 
vem cadre, fie din condu
cerea întreprinderii, fie a

e CONSFĂTUIRE. La 
Lupeni a avut loc o cons, 
fătuire la care au parti
cipat președinții comite
telor de Cruce Roșie din 
municipiu, precum și se
cretarii cu probleme so
ciale de la nivelul ora
șelor. In cadrul consfă
tuirii, s-au dezbătut pro
bleme de educație sani
tară a populației, intr-un 
util schimb de experien
ță in domeniu. Cu ace
lași prilej s-au transmis 
sarcinile rezultate de la 
Congresul național de 
Cruce Roșie, precum și

felul aces- 
pentru re- 

probleme 
prompte

sectoarelor. în 
ta intervențiile 
zolvarea unor 
care apar sînt 
și competente.

— Aprovizionarea locuri
lor de muncă, spre exem
plu, nu a avut de suferit 
prin dirijarea personalu
lui spre fronturile produc
tive ?

— Aprovizionarea cu 
materiale a fronturilor de

lucru se face în mod ope
rativ. Formațiile de apro
vizionare nu au fost di
luate. Spre fronturile pro
ductive au fost dirijați toți 
cei a căror activitate, în 
general, nu era justificată 
pe deplin. Și în afară de 
aceasta toată lumea a în
țeles că in condițiile ge
neralizării acordului glo- 
1 a] fiecare trebuie să pu
nă umărul. Contribuția la

îndeplinirea și depășirea 
planului trebuie să fie 
echitabilă. Altfel du este 
etic, nu_i normal ca nu
mai unii să muncească și 
de retribuție majorată să 
beneficieze toți.

De fapt toți sînt con
vinși că prin generalizarea 
acordului global princi
piile eticii și echității so
cialiste vor fi mai bine 
aplicate, sînt de o tot mai 
mare actualitate.

probleme legate de nata
litate.

e CURIER JURIDIC. 
Astăzi, la ora 14, la _L1- 
ceul industrial ' ~
trila va avea loc 
rier juridic pe 
școlii" pe tema 
însușim legalitatea mun
cii și a vieții". Acțiunea 
este organizată 
tetul orășenesc

o ROADELE 
CIEI. Dintr-o 
inițiativă, în incinta se
diului secției I.P.E.G. din 
Iscroni, în primăvara a- 
cestui an a fost cultivată

suprafață
A
Și

din Pe_ 
un „Cu- 
băncile 

„Să ne

de corni- 
U.T.C.

HARNI- 
lăudabilă

o însemnată 
de teren cu legume, 
fost amenajat chiar 
un mic solar pentru ră
saduri. Roadele 
inițiative au fost 
de curînd : 
proaspete pentru 
le-au cultivat și 
(V.S.)

a „BALURILE
CILOR". în această 
rioadă, in liceele din în
treaga Vale a Jiului se 
desfășoară balurile bo
bocilor, acțiuni frumoa
se din viața adolescenți
lor însoțite de concursuri

acestei 
culese 

legume 
cei ce 
îngrijit.

BOBO- 
pe-

„Cine știe, cîștigă“, „Miss_ 
boboc", jocuri distracti
ve și altele.

• MEDALION, 
seară, la ora 18, 
drul discotecii de 
sa de cultură din Petro
șani va avea loc un me
dalion „Tudor Vladimi- 
rescu".

Rubrică realizată de 
B. M1RCESCU

Astă- 
în ca
la Ca

t.ru
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SATISFACȚIA DATORIEI ÎMPLINITE

Steagul roșu

om de la Livezeni,

orga- 
pe 

toțimobilizind
și rezultatele bu- 
apărut în scurtă

ritmicitate sporită a
nu-

Oamenii sectorului au știut să hotărască 
lucid, soarta producției

Ion VULPE

Și
In

cameră. 
căilor 

posibilă

dar nu prin 
decizii

avea asi- 
lucru, 

interlocutorul 
pe 

septembrie
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BARBATI care ONOREAZĂ
TITLUL DE MINER
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fermă a ortacilor în

de 
ales 

de 
fi 
Și

De ani de zile, secto
rul II al minei Bărbăteni 
crea numai probleme. Cu 
toate schimbările efec
tuate în conducere, si
tuația nu s-a schimbat. 
E drept, se înregistrau 
greutăți deosebite — blo
cul XII se află departe, 
aprovizionarea cu mate
rial'' este dificilă, la fel 
și evacuarea producției. 
La propunerea comite
tului de partid pe mină, 
consiliul oamenilor mun
cii a hotărît ca în func
ția de șef de sector să 
fie numit tînărul subin- 
giner Ferencz Molnar, 
care făcuse proba capa
cității sale de bun orga
nizator. Blocl XII a ră
mas tot acolo, unele gre
utăți s_au menținut și 
totuși alta este acum si
tuația îndeplinirii sarci
nilor în sector.

— Colectivul nostru 
este tînăr, remarcă sing. 
Ferencz Molnar, greută
țile îl descumpăniseră, 
oamenii erau deja bla
zați. Starea disciplinară 
crea probleme...

Ca primă măsură, con
ducerea sectorului a ho
tărît debarasarea de in-

disciplinați, 
avalanșă de 
alte acte birocratice, 
fața completului de jude
cată a oamenilor muncii 
au fost chemați absento- 
manii „de profesie" sau 
întîmplători ; colectivul
s-a despărțit de recidi- 
viștii în indisciplină. în 
scurt timp numărul ne
motivatelor a scăzut cu

o 
aprovizionării, deși 
mărul brigăzilor a cres
cut cu încă două. 
La nivelul forma
țiilor, acțiunea de omo
genizare s-a împletit cu 
preocuparea pentru ridi
carea calificării munci
torilor din subteran. Zece 
dintre el urmează deja 
cursurile școlii de califi

trebuie să-si
(Urmare din pagina I)

pro- 
bri- 

falsă
spu-

justificat, le creează 
bleme oamenilor din 
gadă, zîmbește cu... 
vinovăție... Cînd îi 
nem că lipsind nemotivat
iși prejudiciază propria fa
milie, .zîmbește iar Inconș
tiență cc frizează absurdul!

CORNEL OSTROVEA-
J, mun.itor necalificat. 

Vîrsta 22 de ani. Necăsă
torit. Deci, aparent... fără 
probleme. Și totuși a lip
sit nemotivat de cinci 
ori. De ce ? „M-am cer
tat cu tatăl meu (Ion Os- 
troveanu, om la locul lui, 
apreciat în colectivul mi
nei ca muncitor de nădej
de — n.n.) și am vrut să 
plec dir Vale“.

DĂNUȚ ADOCHIȚEI. 
Este încadrat la rnina 
Dîlja din 197R. Are 24 de 
ani, este căsătorit și are 
u copil. Are o meserie 
frumoasă, fiind electrician 
de mină. Și totuși a lipsit 
nemotivat de cinci ori 
pînă acum, pentru că — 
încearcă el să se scuze — 
a avut „probleme". Ade
vărul este că atît lui rit 
șl altora ca el nu le place 
munca d sciplina. Tocmai 
de aceea, acum sînt în 
pragul desfacerii contrac-

20 la sută, 
nemulțumește, 
disciplinare au 
conjugate cu o 
organizare a 
luîndu.se în 
re perspectiva.

— Pentru a 
gurat front de 
continuă 
nostru, nc-am axat 
pregătiri. In 
ne-am depășit planul cu 
115 ml. Pe stratul 3 în 
blocul XI au fost deschi
se două abataje

Reamenajarea 
de acces a făcut

cifra totuși 
Măsurile 

fost însă 
mai bună 

muncii, 
considera-

care. Dar, esențial este 
faptul că de la locul de 
muncă pînă la conduce
rea sectorului s-au schim
bat stilul și metodele de 
muncă. Schimburile au 
acum asigurate conduceri 
operative, în frunte cu 
rite un adjunct al șefu
lui de sector, cadrele in
ginerești și tehnice, maiș
tri au responsabilități 
concrete pe brigăzi și 
locuri de muncă.

— Organizația de partid 
din sector, subliniază Ion 
Mondoca, secretarul

mitetului de partid 
mină, este puternică. Fie
care al treilea om al 
muncii este comunist, 
împotriva blazării care 
se instaurase la nivelul 
sectorului a pornit o per
manentă ofensivă 
nizația de partid 
sector, 
ortacii 
ne au 
vreme.

într_adevăr, rezultate
le n-au întîrziat să apa
ră. Brigada lui Carol 
Marton ocupă locul III 
pe mină în întrecerea so
cialistă, secondată fiind 
de ortacii lui Nicolae
Oprea ; au demarat bine 
și celelalte brigăzi.
De cînd a fost numit șef 
de sector, sing. Ferencz 
Molnar n-au trecut două 
luni. In septembrie sec
torul II a raportat depă
șirea planului cu 545 to
ne de cărbune și 115 ml 
pregătiri. Cifre elocvente, 
care ilustrează modul e- 
xemplar de acțiune a co
lectivului.

Brigadierul Marton 
Carol (în centrul ima
ginii) alături de cîțiva 
ortaci de la I.M. Băr- 
băteni.
Foto: C. IONIȚA, coresp.

spună ciiviiitul decisiv !
tulul de muncă.
în acest an, întreprinde
rea a hotărît desfacerea 
contractelor de muncă la 
mai mulți inși pentru 
„dezorganizarea procesu
lui de producție prin 
sențe nemotivate".

Lipsa multor adepți 
absenteismului de la 
decata muncitorească", 
fășurată zilele trecute 
mina Dîlja nu poate 
cît să demonstreze 
măsurile aspre adoptate 
de conducerea minei sînt 
pe deplin justificate. Alt
fel nu se poate asigura 
instaurarea ordinii și dis
ciplinei. Iată în acest sens 
și părerile exprimate de 
ing. Emilian Neagoe (șeful 
sectorului III), de — 
Pătră fminer cu o 
de 24 de ani de 
Ion Vladu (miner 
schimb), Gigei Istudor, cum 
că „trebuie aspru sancțio
nați sau chiar îndepărtați 
din colectiv toți acești in- 
disciplinați iwiHmîcfi" 
Sau o altă opinie : „< 
tă judecată să le fie 
ultim avertisment, 
trebuie să sune pentru toți 
cei citați ca o hotărîre 
firească a ortacilor ferm 
deciși să nu-i mai tolere
ze". ___ .

Dealtfel,

ab-

ai 
Ju- 
des-

la 
de- 
că

Tudor 
vechime 
muncă), 
șef de

recidiviști 
,aceas- 

un 
care

De 
ia

A.in

la Bicaz 
Livezeni 
30 de ani

Un
maistrul minier principal 
Mihai Rusu a ieșit 
pensie. O 
alta, dar 
ții poate 
După mai 
ani de muncă, omul 
cesta, Mihai Rusu, iese 
la pensie cu satisfacția 
datoriei împlinite. Avea 
numai 19 ani cînd a în
vățat meseria de miner, 
dar nu la o mină, cum 
s-ar putea crede, ci la 
hidrocentrala de pe Bi
caz. Ani de început, grei 
ca toți anii începuturilor. 
Din 1958 a venit în Va
lea Jiului, în vechea 
mereu noua citadelă 
cărbunelui românesc, 
Lupeni. Aici și-a desăvîr- 
șit pregătirea profesio
nală, urmînd cursurile 
școlii tehnice de maiștri 
minieri. Ca maistru, con
ducător al procesului de 
producție a căutat să in
sufle în rîndul subalter
nilor dragostea de mese
rie, responsabilitatea fa
ță de muncă și respectul 

de valorile ei.
ultimii 8 ani a lu_ 
ca maistru minier, 
ca maistru minier

la
știre ca oricare 
cîte semnifica- 
să aibă ea ! 
mult de 30 de

a- de ani de munca.
mul de la Bicaz la Li- * 
vezeni a fost fără îndo- * 
ială, presărat cu bucurii, I

Sa- 
Cei 
stu- 

la 
frezoriță 

se 
î-

Și 
a 

la

apoi
principal la sectorul II al 
minei Livezeni.

...1952—1983. Peste 30

și succese, 
tisfacții ? Multe, 
doi copii (băiatul 
dent, fata încă elevă 
liceu), soția 
la I.U.M. Petroșani, 
vor bucura de acum 
nainte de prezența tată
lui lor mai mult acasă. 
Pînă acum, mina i-a ră_ 
rit mult timp,. uneori 
schimburi . suprapuse. De 
aceea probabil, la festi
vitatea pe care i-au or_ 
anizat-o ortacii, 

care ne-a relatat 
pondentul nostru 
priș, colegii de 
și-au găsit greu 
le prin care să_i 
mească pentru 
tatea pe care a 
la mină.

Urărilor lor le adăugăm 
și pe ale noastre, dorin- 
du_i sănătate, ani mulți 
fericiți și senini !

Mircea BUJORESCU

despre 
cores- 

Ioan O_ 
muncă 

cuvinte- 
mulțu- 
activi- 

depus-o

I

I

La fel sună acest aver
tisment pentru toți cei
lalți clienți ai indiscipli
nei, ai absențelor nemoti
vate de la mina Dîlja. 
Dar numai avertismentele
— cît ar fi ele de severe
— nu sînt suficiente. Este 
nevoie și din partea mine
rilor de mai multă 
transigență, 
hotărîtă, de 
combativă a 
tru a-i trezi
toți cei certați 
plina muncii.

TRATAMENT
Părea că un

autoturism mergea în gol, 
lucru uneori 
„Autoservice" 
Noaptea însă 
probabil, iată
celor care au în 
controlul paznicilor 
noapte, cînd au descoperit , 
că Ion Cercel, aflat în 
timpul serviciului, trăgea 
la aghioase. Sancțiunea 
aplicată, deși aspră, a 
avut darul să_l trezească 
pe cel în culpă, ba chiar 
de acum se plînge de ... 
insomnii.

MORALA CU 
PARA MALAIAȚA

Pripășiți prin Uricani,

În
de o opinie 

o intervenție 
ortacilor pen- 
la realitate pe 

cu disci-

EFICIENT 
motor de

firesc la 
Paroșeni. 

mai puțin 
deci mirarea 

sarcină 
de

O „excursie** ratată
Cît de frumoase sînt va

canțele adolescenței, cu 
amintirile lor de neuitat, 
cu drumeții și zile 
scaldă și plajă, mai 
în compania colegilor 
școală 1 Tot astfel or 
gîndit Marin, Marius 
Marian (numele de fami
lie nu le dăm din motive 
lesne de înțeles), din car
tierul Aeroport, vecini de 
bloc, de vreme ce au fă
cut rost de un cort, ur
mînd ca, pe la mijlocul 
lunii august, fără știrea 
părinților, să se aventure
ze spre Cluj-Napoca, poa
te chiar să se încadreze 
pe acolo. Cel puțin așa 
au mărturisit mai tîrziu. 
Expediția avea nevoie în
să de capital, 
acest sens ori n-au apelat 
Ia părinți, ori li s_a refu
zat cererea, dar n_au vîn- 
dut nici sticle nici borca
ne...

în calea entuziasmului 
juvenil, se știe, nu există 
piedici, dar lipsa de dis- 
ccrnămînt, ori 
de a-și realiza 
prin orice mijloace, 
d< că unele intră sub 
cidența legii, i-a îndemnat 
să adopte un plan îndrăz
neț. Au bătut la ușa cole
gi ’ui și vecinului lor, cu 
intenția mărturisită de a 
împrumuta niște cărți. A- 
colo, într-o vitrină, au ză
rit cutia de carton, care-i

interesa. Unul dintre ei a 
subtilizat cheia de rezer
vă a ușii apartamentului, 

împreună au colindat a- 
poi prin cartier, 
l-a îndemnat pe 
nul lor la cinematograf, în 
vreme ce Marin și Marian 
au pătruns în apartament, 
furînd banii din cutia de 
carton, cîteva mii de lei 
pe care Elena C., mama 
colegului lor, le pregătise 
pentru cumpărarea uni-

Marius 
priete-

Ancheta noastră

tendința 
visurile . 

chiar 
in-

formelor școlare. Trioul 
cu veleități de aventu
rieri a dormit noaptea în 
cort, postat pe malul drept 
al Jiului. Dimineața, unul 
dintre ei a plecat după 
alimente, țigări și băuturi 
alcoolice, cam „elevate" 
pretențiile unor puști în 
jurul vîrstei 'de 14—15 ani. 
De cu seară însă, Elena C. 
a constatat dispariția ba
nilor, așa că în loc s-o 
apuce spre 
cei trei buni prieteni 
ajuns la miliție.

Vinovăția lor e 
premeditat au pus la 
furtul banilor, înșelind 
neroasele sentimente 
prietenie ale vecinului 
Vinovăția lor frizează

în loc
Cluj-Napoca, 

au

clară ; 
cale 
ge- 
de 

lor. 
to-

tuși și lipsa de atenție a 
părinților, nesupraveghe- 
rea copiilor stă Ia originea 
multor abateri antisociale, 
semnalate în aria infrac
țiunilor juvenile. în ace» 
lași context, subliniem cu 
regret că uneori, 
intră în vacanță 
vara, tocmai cînd 
bui să întregească 
educațional prin 
variate, care să pună 
valoare personalitatea 
levilor, să contribuie prin 
manifestări concrete: ta
bere de muncă patriotică, 
excursii, activități cultu
ral-educative la lărgirea 
orizontului cultural al e- 
levilor, la 
convingeri 
marea lor 
tățenl. Or, 
trei tineri 
iat cursurile școlare 
clasa a X-a și nu s-a 
zentat totuși la locul 
muncă) demonstrează 
gretabile corigențe ale e_ 
ducătorilor, ale părinților, 
care nu au acționat con
vergent asupra conștiinței 
lor, iată de ce debusolarea 
lor vremelnică trebuie tra
tată cu multă exigență și 
înțelegere, pentru a reveni 
în cadrul cinstei șl corec
titudinii, al respectului 
pentru muncă și adevăra
tele valori material-spiri- 
tuale.

Andrei APOSTOL

școala 
totală 

ar tre- 
actul 

acțiuni 
în. : 
e_

cimentarea unor 
etice, la for- 

ca adevărați ce- 
faptele celor 
(unul a lnche- 

cu 
pre- 

de 
re-

C O M T R A S T £ prinde rădăcini intr-un 
anume loc de muncă. Alt
fel...

doar cu grija să caute pa
ra mălăiață Al. Tancă, Va- 
sile Ciobu (tată a 
copii 1), Arpad 
ti Al. Trupiță au 
șansa să ajungă în 
completului de 
„întîlnire" 
le_a asigurat 
în virtutea 
Decretului nr.
Umbră au "ăutat...

AMNEZIE 
geanta doldora 
proveniți din înca- 
unității „Alimenta- 

i care lucrează, Ana 
s-a

patru 
Asztalos, 

avut 
fața 

judecată, 
neplăcută care 

condamnări 
prevederilor 

153/1970.

Cu i 
banii 
sările 
ra“ in 
Drăgan, din Petrila,

cu

îndreptat, contrar preve
derilor legale, spre casie
ria întreprinderii fără 
soțitor. O usturătoare 
mendă de 250 de lei 
lecuit-o de amnezie și 
alte eventuale pericole.

SMULS DIN CUIB
La 46 de ani, Ion 

mion din Uricani 
caută încă un rost 
ță. Cu atîta rîvnă 
spera să vegeteze 
în cuibul parazitismului. 
Pentru șase luni are de 
acum domiciliu stabil, 
după care credem că va

în- 
a- 
a 

de

Si
ma! 

în’ via- 
îneît 

mereu

AFACERE 
FALIMENTARA

Se lăuda că poate riva
liza cu o bancă internațio
nală și că nu duce 
de bancnote tipărite 
alte meridiane. Iată 
că pentru deținere 
lă de valută lui ~ 
Nemeti din Lupeni 1 s-a 
întocmit dosar de cerceta
re penală. Asta-i mal lip
sea I E de fapt „plata" 
pentru eludarea legii.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

sprijinul organelor de 
miliție

lipsă 
pe 

însă 
Hega- 

Grigore

cu

lu%25c3%25aendu.se
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat cea de-a IX-a ediție 

a Tîrgului Internațional București
(Urmare din pag. I)

ritmuri înalte a aceste, 
ramuri industriale, pro
cesul permanent și mereu 
mai accentuat de diversi
ficare și perfecționare a 
producției, corespunzător 
necesităților economiei na
ționale, cerințelor de 
competitivitate pe piața 
externă. Dintre acestea se 
disting linii automate dc 
prelucrare destinate in 
dustriei de automobile și 
metalurgiei, noi tipuri, 
perfecționate de strunguri 
multiple, prese de precizie 
mașini de rectificat, ro
boți industriali.

Bogat reprezentată este 
și gama bunurilor electro
tehnice de larg consum — 
aparate de radio, televi
zoare. radiocasetofoane, fri
gidere, mașin' de spălat 
etc.

Apreciind rezultatele 
dobindite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
dezvolte în continuare pro 
ducția de agregate, ma- 
șini-unelte și instalații spe
cializate, precum și de a- 
paratură medicală, să fie 
conturate lucrurile bune 
c.’ tinute în producerea 
unor echipamente de ac
ționări, comandă și con
ducere r proceselor teh
nologice.

La standul rezervat me- 
urgiei, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întâmpi
nați de ministrul indus
triei metalurgice. Aici 
-int prezente cu exponate 
toate unitățile metalurgi- 
e din țară, o pondere în

semnată deținind-o pro
dusele asimilate în cursul 
acestui an. Rețin atenția 
noile tipuri de oțeluri ino
xidabile șl materiale re- 
zistive, materiale tubula- 
re, folosite pentru forajul 
la mare adîncime.

în dialogul purtat cu 
conducerea ministerului și 
a centralei de resort, se
cretarul general al parti
dului a arătat că se impu
ne o mai accentuată creș
tere a producției de țevi 
speciale, extinderea no
menclatorului de export, 
u precădere a celor cu 

■are ridicată.
Chimia românească își 
monstrează și la actuala 
ție a târgului marele 

âu potențial productiv și 
le export, datorat ritmu- 
ui înalt de dezvoltare, 
alității înalte a produse

lor. întreaga expoziție 
„Chimia ’83“ ilustrează 
faptul că transpunerea în 
practică a orientărilor și 
ndicațiilor date de secre
tarul general al partidului 
a condus la sporirea po
tențialului productiv. Ia 
modernizarea continuă a 
utilajelor și tehnologiilor, a 
permis extinderea și di
versificarea continuă a 
xportului.
Referindu-se la cele mal 

semnificative dintre rea
lizările acestei ramuri, 
ministrul industriei chi
mice a evidențiat rolul de

FILME
i-ETROȘANI — 7 No

iembrie: Haiducii ; Uni
rea i Tunurile din Nava- 
rone, I-II.

PETRILA i Despărțire 
temporară, I—II.

LONEA : Micuța Moo, 
I-II. 

mare însemnătate în ob
ținerea succeselor de pînă 
acum al activității de cer
cetare științifică și ingi
nerie tehnologică din țara 
noastră. Aflată sub în
drumarea directă a tova
rășei academician doctor 
inginer. Elena Ceaușescu. 
președintele Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, care deține și 
funcția de președinte al 
Consiliului științific al 
Institutului central dc chi
mie, activitatea în dome
niu] cercetării științifice a 
contribuit hotărîtor' la pro
gresul acestei ramuri in
dustrii

Este urmărit cu interes 
standul petrochimiei, că
reia îi revin sarcini im
portante pe linia prelucră
rii superioare a țițeiului și 
gazului metan.

Exponatele din standu
rile Centralei industriale 
de medicamente, cosme
tice, coloranți și lacuri 
pun :n lumină orientarea 
către sporirea și diversifi
carea chimiei de sinteză 
fină și mic tonaj, preo
cuparea întreprinderilor 
producătoare față de creș
terea valorii produselor și 
a eficienței economice.

Exponatele Centralei 
de prelucrare a cauciucu
lui și maselor plastice se 
remarcă și ele prlntr-o 
mare diversitate sorti
mentală.

Oferta celor peste 60 de 
unități din cadrul Centra
lei de prelucrare a lem
nului prezente în cadrul 
T1B cuprinde produse noi, 
p.ecum și numeroase pro
duse reproiectate cu o ri
dicată ținu‘ă estetică.

Ministrul de resort pre
zintă secretarului general 
al partidului un larg sor
timent de mobilier.

O imagine edificatoare a 
prestigiului de care se 
bucură produsele noas
tre în lume este dată de 
faptul că mobilierul româ
nesc se bucură de apreci
eri în peste 40 de țări de 
pe toate continentele.

în cadrul standului ma
terialelor de construcții 
sînt prezentate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu nu
meroase produse din ce
ramică, faianță, armături 
sanitare, decorațiuni din 
marmură și travertin, di
verse profile pentru cons
trucții și instalații, mate, 
riale termo și hidroizola- 
toare, plăci ondulate din 
azbociment.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rea
lizările obținute și a indi 
cat să se acționeze pentru 
creșterea livrărilor de ast
fel de produse pe piața 
externă.

în standurile următoa
re sînt prezentate produse 
ale industriei mici.

în continuare este vizi
tat standul unităților co- 
operațiilor de consum, în 
cadrul căruia președintele 
CENTROCOOP informea
ză despre preocupările lu
crătorilor din acest sector 
de a completa și diversi

VULCAN — Luceafărul: 
BD în alertă.

LUPENI — Cultural : 
Pe aici nu se trece !

URICANI 1 Marile
vacanțe.

®V.
11,00 Telex.
11,05 Pași de yiață lun

gă.
11,35 Film serial (color)

„Roțile"
Episodul 5. 

fica sortimentația produ
selor agroalimentare, pen
tru satisfacerea cerințe
lor interne, ca și a solici
tărilor partenerilor dc pes
te hotare.

Un alt sector expozițio
nal este prezentat de mi
nistrul agriculturii și in
dustriei alimentare care 
informează despre conti
nui lărgire a gamei de 
or aduse agroalimentare.

Prin exponatele pre
zentate, Ministrul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini oglindește relevant, 
șl în cadrul actualei edi
ții a TIB, progresele im
pur tante înregistrate de 
această ramură industri
ală de bază, care conferă 
competitivitate crescândă 
produselor noastre pe pia
ța internațională.

Reține în acest sens cu 
deosebire atenția gama 
diversă de autovehicule 
pentru transport expuse 
pe platoul ce înconjoară pa
vilionul central.

între exponatele cunos
cutei uzine piteștfene de 
autoturisme se află și mo
delul „Dacia 1984“, ca
racterizat printr-o linie 
modernă, confort sporit, 
cutie de vite_» în cinci 
trepte, prin consum re

dus de combustibil.
Sînt, de asemenea, pre

zentate și alte modele 
de autoturisme „Dacia", 
autoturismele de mic li
tra j Olcit, cu motoare de 
650 cm cubi și ] 130 cm 
cubi, fabricate în moder
na uzină din Craiova.

Se vizitează in continua
re sectoarele unde se afiă 
expuse locomotive, vagoa
ne, echipamente de mate
rial rulant, excavatoare.

în perimetrul rezervat 
tractoarelor, secretarului 
general al partidului i_au 
fost prezentate un mare 
număr de tipuri pe pneuri 
și pe șenile.

încorporând o bogată 
tradiție națională, aero
nautica românească ex
pune diferite tipuri de e- 
licoptere, avioane utili
tare, planoare, autopro- 
pulsoare.

în cadrul unor standuri 
speciale sînt prezentate 
prin machete realizările 
industriei navale

Sînt prezentate, de a- 
semenea, machete de hidro 
și termocentrale.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat standul în care sînt 
prezentate o gamă largă 
de mașini-unelte folosite 
în activitatea de industria
lizare a lemnului.

Tovarășul N i c o‘l a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost de ase
menea invitați pe platfor
ma unde sînt montate a- 
gregate ale industriei 
constructoare de utilaj pe
trolier și minier, de rafi
nării și instalații chimice 
și petrochimice, domenii 
în care, după cum se știe, 
țara noastră deține o bo
gată experiență.

în pavilionul rezervat 
industriei ușoare, tovară

12,25 Muzică ușoară.
12,35 Desene animate 

(color).
13,00 închiderea progra

mului,
16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedago- 

i gice.
16,30 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal

(parțial color). 

șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu 
sînt informați de către 
ministrul de resort că la 
actuala ediție a târgului 
centralele industriale și 
unitățile din cadrul aces
tei ramuri prezintă 24 000 
de exponate, dintre care 
aproape 20 000 sînt sorti
mente noi.

Tovarășul I i c o 1 a e 
Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere la adresa mo
dului în care industria u- 
șoară a acționat pentru 
reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibili șl energie, 
pentru creșterea gradului 
de utilizare a acestora, 
pentru realizarea de im
portante economii.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
au vizitat pavilioanele na
ționale și standurile fir
melor din țările reprezen
tate la ediția din acest an 
a Tîrgului Internațional 
București.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au. fost 
salutați cu cordialitate, cu 
deosebită stimă, de șefii 
misiunilor diplomatice, de 
directorii pavilioanelor na
ționale și reprezentanții 
firmelor străine expozan
te, care și-au manifestat 
satisfacția de a participa 
la Tîrgul Internațional de 
la București și au expri
mat bucuria și deplina 
gratitudine pentru onoa
rea ^e a primi vizita pre
ședintelui României.

Șeful statului român 
le-a adresat participanți- 
lor străini la cea de_a 
IX-a ediție a Tîrgului In
ternațional de la Bucu
rești urări de mult suc
ces.

La plecare, numeroșii 
cetățeni ai Capitalei aflați 
în incinta complexului 
expozițional au salutat din 
nou, cu entuziasm, cu 
înaltă stimă și prețuire pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimînd și 
cu acest prilej sentimen
tele de dragoste față dc 
conducătorul partidului și 
statului, de vie recunoș
tință pentru activitatea 
neobosit;'" cc o desfășoară 
în vederea asigurării pro
gresului multilateral al 
patriei, pentru creșterea 
prestigiului internațional 
al României socialiste.

în aplauzele puternice, 
îndelungi, ale celor pre- 
zenți, s-a scandat cu în
suflețire numele țării, al 
partidului și secretarului 
său general, oamenii mun
cii aflați în incinta com
plexului expozițional au 
dat glas adeziunii la po
litica internă și externă a 
României socialiste, hotă- 
rîrii de a munci neobosit 
pentru continua dezvol
tare a țârii, pentru e- 
dificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

20,20 Actualitatea în e- 
conomie.

20.35 Arii celebre din 
opere.

20,50 Fotograme din rea
litate.

— Reportaje, intervi
uri, transmisiuni 
directe, muzică.

21.35 Ginci miliarde de 
oameni (color). 
„Dezmoșteniții".

22,00 Discorama.
22,30 Telejurnal 

(parțial color).

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA îndurerată transmite cele .mai calde mul
țumiri tuturor celor care au fost alături în marea
durere pricinuită de pierderea incredibilă -a iubitului 
ei soț, cel care a fost

Ing. MIRICA GHEORGHE
Nu te vom putea uita niciodată. (1114)

■J

SOȚIA și fiul îndurerați de dispariția fulgeră
toare a scumpului lor soț și tată

Ing. SZEKELY .ZOLTAN
Mulțumesc tuturor celor care au participat cu 

prezență și flori. Rămînem nemîngîiați pentru tot 
restul vieții. (1115)

Restaurantul „JIUL“ 
din Petroșani vă oferă 
preparate tradiționale, cu specific local, din 
pește și legume.

• gustoase • ușor asimilabile • hrănitoare

ÎNTREPRINDEREA
MINIERĂ PETRILA

ÎNCADREAZĂ:

— fochiști centrală termică pentru pre
siune de 13 B (bărbați).

încadrarea se face conform Legii nr. 
57/1974.

I. C. M. M. BOIIOI
cu sediul in orașul Rovinari, județul Gorj, 

ÎNCADREAZĂ URGENT:

— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— zidari
— dulgheri
— instalatori
— muncitori necalificați
Relații suplimentare la telefon 12191, 13690 

interior 161 sau 130.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi

bliotecă (periodice) nr. 42, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1110)

PIERDUT legitimații b,- 
bliotecă (periodice) nr. 2737 
și 4106, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (1111)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) cu nr 
3444 și 3083, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule 
(1112)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
853, eliberată de Institutul 

de mine Petroșani. O de
clar nulă. (1113)

PIERDUT legitimație 
provizorie, seria B nr. 
24350/79 pe numele Ba- 
diane Magatte, eliberată 
de Miliția Deva. O deciar 
nulă. (1116)

PIERDUT‘legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3237, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1117)

PIERDUT legitimație 
provizorie pe numele 
Xaygnachak Khamvan, e- 
liberată de Miliția Deva, 
în anul 1982 O declar 
nu 1. (1118)

REDACJIA Șl ADMINISȚRAȚIA : Petroșani, sta N. Bâlcescu - 2 teiefoane 4 16 62 (secreta, .ol), 4 16 63, 4 24 64 (secții). JIPARUL : flpografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


