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Săptămîna productivității record
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In cadrul atelierului mecanică II de la I.U.M.Petroșani, brigada de dan- 
turări condusă de loan Raicu se afirmă ca o formație fruntașă.

Propaganda vizuală la I.M. Uricani 1

In îndemn

șl recordurilor în producție
Mereu în actualitatea fierbinte 

a vieții colectivului
2600 TONE DE CĂRBUNE 
EXTRASE SUPLIMENTAR

Marți, 21 februarie, opt întreprinderi miniere — Petrila, Dîlja, Live- 
zeni, Aninoasa, Vulban, Paroșeni, Bărbăteni și Uricani — au extras îm
preună, suplimentar sarcinilor planificate, 2600, tone de cărbune cocsifi
cabil și energetic.

■ Colectivul de mineri de la Petrila
a știut întotdeauna să se mobilizeze pen
tru a da țării cît mai mult cărbune. în 
ziua de 21 februarie a realizat cel mai 
ridicat nivel al producțiilor zilnice din 
această lună — 4682 tone de cărbune, 
cu aproximativ 900 de tone peste sarci
na zilnică planificată. în aceeași dată 
s-a realizat, de asemenea, nivelul re- , , . « ,
cord al productivității muncii în abataje*^ ?..d,?uarizl \sAPtă“în“ „reford ’1^. 
pentru luna februarie.

■ Minerii de la Vulcan, cu cele 466 
tone extrase suplimentar în această ' zi, 
au cumulat de la începutul lunii fe
bruarie un plus de 6810 tone de cărbune, ' 
realizînd astfel cea mai mare producție 
suplimentară a C.M.V.J. Cu peste 400 
tone de cărbune și-a depășit sarcinile 
de plan ale zilei și colectivul -de mineri 
de la Paroșeni. Cele două întreprinderi

miniere din orașul Vulcan au extras 
peste sarcinile de plan. Ta zi, de la în
ceputul anului, aproape 25 000 tone de 
cărbune. ;

■ Cele două întreprinderi miniere, 
furnizoare de cărbune cpcsificabil

> vestul bazinului carbonifer, Uricani 
j Bărbăteni, au extras împreună în cea 

.a- a ci 1'd-
condurilor în producție 386 tone pest'e 

. sarcinile de plan. Cu cele 136 tone ex- 
trase suplimentar în această zi, minerii 
de la Bărbăteni au reușit să recupereze 
aproape integral minusul cfumulat în 
primele două decade ale lunii februarie, 
iar minerii de la Uricani raportează la 
zi, în luna februarie, o producție su
plimentară de 2176 tone de cărbune 
cocsificabil. (G.B.)
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Ancorarea profundă în 
problematica majoră și de 
ardentă actualitate iF Vieții, 
colectivului constituie de 
mult o trăsătură definito
rie a* propagandei vizuale 
la mina Uricani. Diversi
tatea formelor, mijloace
lor uzitate și prin aceasta 
atractivitatea acestui im
portant mijloc al mujicii 
politice de masă constitu
ie, de asemenea, note dis
tincte, ușor de sesizat, toa
te acestea confirrnînd ex
periența valoroasă, o preo
cupare perpetuă din par
tea organelor de partid și 
de sindicat, a consiliului 
de educație politică și cul
tură socialistă, pentru a 
conferi propagandei vizua
le audiență maximă, efi
ciență.

Panourile mari cu
mările la realizarea exem
plară a sarcinilor ce revin 
colectivului din documen
tele de partid; din progra-

mele de dezvoltare econo-- 
mico-socială a țării, gra
ficele de producție, panou
rile cu formații, fruntașe 
în întrecerea socialistă sînt 
forme consacrate și una
nim apreciate de cei căro
ra li se adresează.

Un loc prioritar ocupă, 
în tematica propagandei 
vizuale angajamentele co
lectivului minei și ale sec
toarelor în cinstea marilor 
evenimente politice ale a- 
nului —- a 40-a aniversare 
a Eliberării și Congresul 
al XIH-lea al partidului. 
Panourile cu angajamente
le de întrecere sînt expuse 
la locurile cele mai circu
late' de mineri ; în sala de 
apel —• angajamentul mi
nei, iar pe aleea: . spre

che- l^mpărie, — angajamente
le sectoarelor.

Ioan DUBEK

Lumea modernă, prin 
infinitele sale căi de in
formare ne ocrotește și 
ne avertizează despre 
toate relele potențiale ca
re ne-ar pinii la tot pa* 
sul.
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I neglijăm, gimnastica de 
I înviorare matinală ris- 
I căm să devenim obezi, 
I mai puțin mobili, să fim 
| toată ziua indispuși sau 
I să ne crească colestero

lul. Ni se indică la modul
■ cel mai calificat să pă- 
I șim „așa" și nu cifle știe
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(Continuare in pag. a 2-a)

j Brigadă a înaltei productivități j

îndemnul

mici ort
existenței.

Schimbul condus de Ion Topîlceanu obține zi de zi rezultate bune în bri
gada minerului Ion Ciobanii din sectorul I al I.M. Petrila.

Foto: N. ȘTEFAN

de ușor. Nu aveam experlen- i
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l)n titlu de prestigiu, 
ciștigat prin muncă

cit de reale sînt aceste 
randamente vizitînd' u- 1 
nul dintre aceste abataje, ? 
cel de la sectorul II. Cos- t 
tea Aftonic, minerul șef \ 
de brigadă, care condu
ce acest abataj mecani
zat, ne-a spus:

— In luna septembrie ’ 
a anului trecut mi s-a în- ț

y.prp. k

In noul an, minerii me
canizatori de la IM. Li- 
vezeni au debutat cu re
zultate la nivelul celor 
obținute in abatajele au
reolate de experiență ca 
cele de la Paroșeni, Lu- 
peni sau Uricani. Și aici, 
in abatajele frontale do
tate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecani- credințat conducerea 
zată, au fost obținute nui abataj cu* susținere,r 
productivități de 14—16 și tăiere mecanizată, de\ 
și chiar 20 tone/post, a- înălțime mică; Nu a fost ț 
varisări pe direcție d- ----- —---- - -■>——
30—35 m. Trebuie recu
noscut că nu-s realizări 
de mina a doua. ------ ---------—--- ———— I

Nc-am putut convinge (Continuare în pag. a 3-a) ’

cum pentru a ne menți
ne „vertebra" dreaptă 
toată viața nu numai din 
punct de vedere anato
mic, ci și altfel. Sîntem 
informați exact cum tre
buie să ne îmbrăcăm, cum 
să vorbim, cum' să ne 
comportăm acasă și ' in 
societate, ce trebuie să 
facem cînd picură" robi
netul, cînd nu vine auto
buzul și ce să facem cînd 
nu știm ce avem de făcut.

Grație acestor izvoare 
de soluții gata, preparate 
aproape că nu există do
meniu în care să nu gă
sim răspunsuri, într-un 
fel sau altul, la proble
mele mai 
mari ale 
totuși..:

Pe cînd
titorule, spală-te bine, pe 
mîini înainte de a deschi
de o carte de la bibliote
ca publică, ea fiind un 
bun de preț al 'tuturor, 
sau o carte de pe raftul 
personal pe care o vor 
răsfoi cu timpul și copiii, 
nepoții și strănepoții tăi 
pentru luminarea drumu
lui pe care și l-au ales în 
viață. do: '

T. KARPATIAN

mai

ci-

Decretul 400—cunoscut, respectatt „Cele bune să se-adune, cele
Raid-anchetă

SC

Marți, 21 februarie, Consiliu] municipal de con
trol muncitoresc al activității economice și sociale 
și redacția ziarului „Steagul roșu" au organizat în 
mai multe unități economice din Valea Jiului un 
raid-anchetă vizînd modiil în care se respectă preve
derile Decretului 400. Colectivele de control formate 
din lucrători ai organelor de stat și ziariști au întîl
nit multe aspecte care vorbesc de la sine despre mo
dul disciplinat, ordonat în care se muncește. Dar am 
fost confruntați și cu o serie de aspecte care contra
vin eticii muncitorești. Despre toate, pe scurt, în cele 
ce urmează. „Cele bune să se-adune, ,cele rele...“.

I.M. LIVEZENI

Preliminarul depășit în condiții de ordine 
și disciplină

La ora 20,30 intrăm 
poarta întreprinderii, 
tem legitimați corect. De 
la dispecer sîntem înso
țiți de sing. .Gabriel Cris- 
tea, ofițerul de serviciu pe 
întreprindere șl urmărim 
modul eum se desfășoară

pe 
Sîn-

în subteran, s-au făcut în 
ordine, conform graficu
lui. Nu s-a semnalat nici 
un caz de încălcare a pre
vederilor și . normativelor 
legale.

Al doîl'— obiectiv, tot 
din dom- . -I instalațiilor 
vitale ale întreprinderii, un
de regimul de lucru este 
în foc continuu a fost 
stația de turbocompresoare. 
Găsim la post. mecanicul 
mani ulant Paraschiva 
Năstase. Ordinea și cură
țenia desăvîrșite, registrele 
cu privire Ia întreținerea 
utilajelor, predarea și pri
mirea schimbului, pun în 
evidență conștiinciozitatea 

- . care
supraveghează funcționa
rea turbocompresoâreldr. 
Aceeași ordine o consta- 

general

intrarea personalului' din 
schimbuj Iii în subteran, ...........
Ia rampa puțului. Pentru profesîorialFT’ceîor 
lucrările din subteran, în
deosebi în cărbune, plasa
rea efectivelor s-a ridicat 
la nivelul cerințelor. In
trarea în colivie, coborîrea țăm și la' tabloul

na Aninoasa, Despre ce 
este vorba, de fapt ? în | 
cursul săptămînii trecute, i 
a fost judecat pentru În- 1 
călcarea prevederilor De
cretului 400, subinginerul ' 
Zsabados Reinaldo, care a 
fost găsit la serviciu' sub. 
influența băuturilor alco
olice. Pornind de la acest 
fapt, care Constituie un e- 
xemplu nedemn de a fi 
urmat, la mina Aninoasa 
starea disciplinară ș-a îm
bunătățit consistent.

...Cu o mașină defectă, 
care se oprea din kilo
metru în kilometru, ajun
gem, în sfîrșit, la mină, a- 
proape de sfîrși.tul schim
bului II. Subinginerul Va
ier Rădoi, ofițer de servi-

via ! ciu, ne informează că pre- 
româ- . ■ —__________ ________

la mi- . (Continuare în pag. a 3-a)

fost repu-transportoare a 
să în funcțiune. 

Minerii de la 
zeni, care în luna ianuarie 
și în primele două decade 
ale. lunii februarie s-au si
tuat în fruntea întrecerii 

__ r_____  ...... socialiste, pentru cît rnai 
sing. Gheorghe Ilea aflăm că mult cărbune din Valea 
în scpimbul I preliminarul a Jiului, dovedesc prin fapte 
fost depășit cu 150' de tone că la baza rezultatelor 
de cărbune. Față de preli- constant bune obținute 
rpinarul schimbului II s-a stau și disciplina, respec-

de distribuție, unde am 
' întîlnit electricianul de ser

viciu Magdaleria Chira.
La stația centrală tele- 

grizumetr.ică, parametrii a- 
fișați indică un clțjriat de lu
cru normal în subteran. De 
la dispecerul de serviciu,

fost depășit cu 150' de tone 
de cărbune. Față de preli- 

înregistraf, de asemenea, 
o producție suplimentară, 
în ultimele 24 de ore s-a 
semnalat doar o singură 
defecțiune, la o bandă 
transportoare în abatajul 
în care muncesc minerii 
din brigada lui Costea Af- 
tonic. în scurt timp, banda

I.M. Live-

tarea riguroasă a regulilor 
privind exploatarea și în
treținerea instalațiilor și u- 
tilajelor. din dotare, (V.S.)
LM. ANINOASA i -ș o

Frica păzește
Vechiul proverb 

nesc se adeverește
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Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii

Produse de calitate — obiectiv prioritar în activitate
Din bilanțul prezentat în 

adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de , la 
Fabrica de morării și pa
nificație Petroșani a re
zultat că la producția glo
bală și marfă planificată 
pe anul 1983 au fost reali
zate plusuri substanțiale 
care, exprimate prin indi
catorul producției nete, e- 
chivalează cu pește 2 mi
lioane de lei. S-a fabricat 
și livrat rețelei de desfa
cere din Valea Jiului can
titatea de 25182 tone de 
pîine, cu mai mult de 2000 
de tone peste sarcina 
plan, iar la produsele 
haroase planul a fost 
pășit cu 64 de tone, 
baza acestor rezultate 
află eforturile colectivelor 
secțiilor de producție, 
creșterea productivității 
muncii și folosirea' intensi
vă a mașinilor și utilajelor 
din dotare. Consiliul oa
menilor muncii, organiza
țiile de partid, sindicat și 
U.T.C. din fabrică au avut 
(n permanență în atenție 
problema calității produ
selor, au elaborat și înfăp
tuit măsuri menite să spo
rească preocuparea pentru 
produse de calitate, 
remarcat în această 
ție lucrătorii Maria Purtă
tor, Irina Demeter, EL1— 
Chișcoci, Aurelia 
Simion Tuhuț, Nicolae Po
pescu, Emanoil Coravu, 
Gheorghe Ciortea și alții.

La necesitatea realizării

hii și disciplinei (anul 
trecut au avut loc peste 
550 absențe nemotivatej, 
ridicarea nivelului profe
sional, sporirea responsa
bilității și exigenței fiecă
rui lucrător, îmbunătăți
rea calității produselor tre
buie să se afle în perma
nență în centrul atenției 
c.o.m., a conducerilor sec- 

factorilor 
cu responsabilități în or
ganizarea și desfășurarea

de 
za- 
de- 
La 
se

S-au 
direc-

Doina
David,

în continuare, a Unor pro
duse de panificație de ca
litate bună s-au făcut am- 
ple referiri atît în darea 
de seamă cit și în cadrul 
dezbaterilor. E justificată 
această stăruință dacă a- 
vem în vedere, așa cum s-a 
relevat în cursul dezbate
rilor, că în anul trecut 
s-au înregistrat (îndeosebi 
la noua secție din Lupeni) țiilor, a tuturor 
rebuturi în valoare de 226 
mii lei datorită neglijenței

de

IN UNITĂȚILE DE PANIFICAȚIE

temperaturi și timpi 
fabricație neadecvați tipu
rilor de făină pentru ca 
produsele să nu întruneas
că calitatea dorită". „Am 
rezolvat aproape toate 
problemele ce condiționea
ză calitatea produselor rea- 

din 
tot 

realiza 
* bună 
Ștefan 
secții.

în 
a-

Competiție 
la tenis

în muncă, precum și re- 
turnării din rețeaua de des
facere a produselor arse 
ori deteriorate în timpul 
ambalării necorespunză
toare și transportului. Toți 
factorii de răspundere, 
tregul colectiv trebuie 
rețină remarca făcută 
adunare, că produsele 
brici) sînt apreciate 
fieceare consumator de 
ori pe zi, orice abatere de 
la cerințele calității fiind 
sesizată și discutată, fireș
te nemăgulitor.

Odată cu diversificarea 
în continuare a gamei 
sortimentale și trecerea, la 
realizarea unor produse noi 
în compartimentul de spe
cialități, inclusiv a pufule- 
ților (instalația pentru 
producerea acestora fiind 
procurată), întărirea ordi-

în- 
să 
în

fa
de 

trei

producției pe toate schim
burile.

Adresîndu-se participan- 
ților la adunare, inginerul 
șef al întreprinderii, Du
mitru Fleancu, sublinia : 
„Trebuie să facem zi de 
zi dovada înțelegerii că 
stațul nostru asigură pen
tru mineri și ceilalți oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului o însemnată canti
tate de grîu, întregul pro
ces de transformare a a- 
cestuia în pîine și în alte 
produse pentru consum îl 

~ realizăm noi, cei din uni
tățile de panificație. Tre
buie să recunoaștem că 
nu întotdeauna calitatea 
produselor noastre satis
face pe deplin condițiile 
de care dispunem, din cau
za nerespectării tehnolo
giilor de fabricație. E 
ajuns să se lucreze

de-
cu

lizate la secția nouă 
Livezeni. Ne vom da 
interesul pentru a 
numai produse de 
calitate" spunea 
Mîrza, șeful acestei
/Măsurile cuprinse 

programul adoptat de 
dunăre vizează, între alte
le, compartimentarea caii-, 
tativă a. griului în funcție 
de principalii indici, asigu
rarea funcționării în per
manență a utilajelor din 
curățătoria morii de la 
Lupeni, extinderea metodei 
de preparare a aluaturilor 
cu maiele fluide rapide, a- 
sigurarea asistenței tehnice 
pe toate schimburile, res
pectarea programului de i- 
gienizări, organizarea de 
schimburi de experiență 
în scopul generalizării teh
nologiilor eficiente. Toate 
acestea, completate de o 
activitate educativă perma
nentă, sînt o garanție pen
tru ridicarea calității mun
cii brutarilor și, condițio
nat de aceasta, a calității 
tuturor produselor de pa
nificație destinate consu
mului oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

Toma ȚÂȚARCA

pionierească 
de masă
Marius Oprea (Școala nr. 
7 Petroșani) ; 13—14 ani, 
fete : Titiana Becheriu 
(Școala nr. 1 Petrila), Mi- 
haela Udrescu (Școala nr.
3 Vulcan), Corina Ionică 

, au participat . (Școala nr. 1 Petrila) ; bă
ieți : Daniel Brașoveanu 
(Școala nr. 3 Paroșeni),

- Marian Enache (Școala nr. .
4 Lupeni), Claudiu Oprea 
(Școala nr. 7 Petroșani). ; -

Consiliul municipal al 
organizației pionierilor a 
acordat primilor trei cla
sați diplome și premii. La 
buna desfășurare a compe
tiției un sprijin deosebit 
l-a acordat C.S.Ș.P., prin 
aportul cadrelor didactice 
de la catedra de tenis de 
masă, Marius Rozenfeld 
și Marian Drăcea.

S. BĂLOI

Cele două săli de antre
nament ale C.S. Școlar din 
Petroșani au găzduit sîm- 
bătă, 18 februarie a.c., e- 
țapa municipală a Cupei 
„Pionierul". La ' această 
competiție 
peste 60 de pionieri din 
școlile generale din muni
cipiu. întrecerile s-au des
fășurat pe două : categorii 
de vîrstă, respectiv 11—12 
ani și 13—14 ani, atît pen
tru fete cît și pentru băieți. 
Iată primii trei clasați : 
categoria 11—12 ani, fete: 
Elisabeta Hoffman (Școala 
nr. 1 
Pavel 
șani), 
la nr.
Cristian Horvath.
nr. 1 Petrila), Iancu Ungur 
(Școala nr. 2 Petroșani),

Petroșani), Simina 
(Școala nr. 7 Petro- 

Daniela Mișcu (Școa- 
3 Lupeni) ; băieții 

(Școala

și autoaprovizionarea
activitatea

într-un pronunțat spirit 
de analiză, adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.A.C.C.V.J., a făcut bilan
țul activității colectivului 
de muncă pe anul 1983, 
Din raportul consiliului oa
menilor muncii a reieșit că 
activitatea economică s-a 
încheiat cu un bilanț mar
cat de rezultate pozitive. 
Planul de venituri a fost 
realizat în proporție de 
105,3 la sută, iar la capito
lul cheltuieli la lopo lei 
desfacere s-au realizat 999,6 
lei, deci sub prevederile 
planului. în’cursul anului 
1983 în cadrul cantinelor 
minerești au fost servite 
5 353 291 mese calde, din 
care 3 734 371 mese gra
tuite pentru mineri înain
tea intrării în schimb.

S-a evidențiat că unită
țile de cantine și de că
mine de nefamiliști, care 
oferă loc de odihnă și pe
trecere a timpului liber 
pentru 2017 tineri mineri, 
au fost-înzestrate și utila
te cu mijloace fixe și o- 
biecte de inventar în va
loare • totală de 8,8 milioa
ne lei.

Aplicînd cu consecven
ță principiile autoaprovi- 
zionării și autogospodări- 
rii ■ patrimoniului între
prinderii, colectivul de oa-

meni ai muncii au obți
nut o producție agricolă, 
din solarii și alte terenuri 
agricole, în valoare de 375 
mii lei, iar din gospodări
ile proprii au rezultat 32 
tone carne de porc, canti
tate care a contribuit di
rect la îmbunătățirea me
niurilor ce se servesc mi
nerilor și altor 
de abonați.

în spirit critic s-a relie
fat faptul că, pe

cantine

categorii

lingă re-

I.A.C.C.V.J.
Petroșani

zultatele economice, pozi
tive, au existat și cazuri 
de folosire necorespunză
toare a bazei materiale e- 
xistente, de slabă gospodă
rire șl păstrare a avutului 
obștesc, ceea ce atîrnă ne
gativ în balanța creșterii 
eficienței economice a în
treprinderii. Cu responsa
bilitate muncitorească și 
cu simț critic și autocritic, 
lucrătorii ■ din cadrul can
tinelor — Radu Smaranda, 
Gheorghe Enache, Veroni
ca Cazan, Aurelia Târâș, 
Gheorghe Cocotă, Horten
sia Iovi și loan Tudoran 
— au subliniat că rezulta
tele economice obținute o-

1
I
1 
I«
l

PK1MELE legume de 
din recolta anului 

1984 își impun tot mai 
mult prezența în u- 
nitățile de desfacere ale 
C.P.V.I.L.F. din Valea Jiu
lui. în prezent aceste uni
tăți dispun de salată și 
gulioare. în această lună 
au fost puse în vînzare 
peste 100 000 căpățini sa
lată verde și 10 000. gulioa
re. (T.Ț.)

glindesc gradul de mobili
zare a întregului colectiv 
de oameni ai muncii de la 
I.A.C.C.V.J., la realizarea 
indicatorilor stabiliți pen
tru anul care a trecut. 
Participenții la dezbateri 
au menționat că rezultate
le obținute la finele anu
lui 1983 trebuie să cons
tituie o bază de plecare

. pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor economice 
în anul în curs și a'anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă. ,Un ac
cent deosebit va trebpi să 
se pună pe mai buna gos
podărire a fondului de 
marfă, a surselor de pro
ducție alimentară, prin a- 
plicarea cu mai sporită e- 
ficiență a principiilor auto- 
gospodăririi și auțoapro- 
vizionării în toate domeni
ile de activitate. Se impun, 
de asemenea, măsuri fer
me de ridicare continuă 
a pregătirii profesionale 
la toate locurile de muncă, 
iar in căminele de nefa- 
miliști să se îmbunătățeas
că reparațiile ce se execu
tă la clădiri și instalații, 
aplicîndu-se cu mai multă 
eficiență economică măsu
rile de recuperare a ma
terialelor și pieselor refo- 
losibile.

Tiberiu KARPATIAN

Foto : St. NEMECSEK

(Urmare din pag. D

Muncitoarele Doina 
Răcan u și Ioana Marin 
obțin rezultate bune la 
confecții plasă metali
că fiind apreciate de 
colectivul S.S.H. Vulcan.

Mereu în actualitatea fierbinte 
a vieții colectivului

Angaja- 
activita-

r— Dar aceasta nu e to
tul, ne spune Ion Geană, 
secretarul adjunct cu pro
paganda al comitetului de 
partid pe mină, 
mentele privesc
tea minei pe întregul an. 
Or, bătălia pentru realiza
rea obiectivelor cuprinse
în angajamente incumbă
strădanii, eforturi pentru 
înfăptuirea planului lunar, 
zilnic. Deci, minerii, colec
tivele sectoarelor trebuie 
să știe zilnic și chiar pe 
fiecare schimb cîte tone 
au de realizat. Această ți
nere... la curent a atenției 
colectivului asupra sarcini
lor zilnice ne străduim s-o 
asigurăm tot cu sprijinul 
propagandei vizuale.

Intr-adevăr, în sala de 
apel un panou — care in- 

princită interesul chiar 
realizarea lui grafică 
este consacrat tocmai 
tui scop : informează 
pra succesului pe ianuarie 
— 5 500 tone extrase peste

aces-
asu-

plan și atrage atenția a- dențiază schimbul 
supra sarcinii minerilor pe Gheorghe Șerban, al brigă- 

~ ' zii lui loan Sabău care a 
realizat trei împușcături 
într-una din zilele trecute. 

Asemenea reușite sînt 
evidențiate operativ, con
cret, în fiecare ediție. Și 
este firesc ca astfel de e- 
diții să incite, să aibă au
diență . Tot așa cum reu
șesc să atragă atenția și 
caricaturile din vitrina ga
zetei satirice „în vîrful 
piconului", consacrate com
baterii fenomenelor de 
chiul și dezinteres față
de soarta producției.

— Rostul propagandei 
vizuale, ne spunea Traian 
Hamz, secretarul , comite
tului de partid al minei, 
e bine știut. Așa cum bine 
e cunoscut și adevărul că 
funcționalitatea, eficien
ța ei sînt direct proporțio
nale cu câracterul concret 
și actualitatea faptelor des
pre care relatează. Acest 
adevăr îl avem în vedere 
în realizarea propagandei 
vizuale.

luna februarie — 2596 to
ne de cărbune de extras 
zilnic. De menționat că 
sarcina atît Ia producție, 
cit și la pregătiri este de
falcată pe sectoare și pe 
schimburi.

Și... nici aceasta nu e 
totul. Nu ajunge să atragi 
atenția asupra sarcinilor, ci 
și asupra modului cum se 
înfăptuiesc, să evidențieze 
experiența, faptele de ex
cepție ale fruntașilor în 
bătălia pentru mai mult 
cărbune. Acestui scop îi 
sînt dedicate edițiile „Fap
tul zilei". Bunăoară, e- 
diția recentă, sub genericul 
„Succesele continuă", evi
dențiază minerii A. Baciu, 
P. Trifa, M. Marinciuc și 
V. Năstase din schimbul 
II al brigăzii lui Alexan
dru Poto din sectorul I 
care au reușit trei zile la 
rînd să puște de cîte două 
ori pe schimb și să extra
gă cîte 90 tone peste plan, 
în aceeași ediție se evi-

n

E în vederea unor am- Conținutul acestei acțiuni neret o seară ‘ cultural-dis- 
utilajele este deosebit de instructiv, tractivă. Programul acestei 

imobil, Un panou plin de fotogra- seri cuprinde un 
preparat .............."

răcoritoare al
I.C.Ș.A.—A.P.
este închis pînă luni, 
februarie. Ca urmare 
măsurilor luate de Direc
ția comercială a munici
piului, aprovizionarea popu- P.S.I. Imaginile sînt 
lați'ei cu aceste
este asigurată prin
proprie a C.P.V.I.L.F. (T.Ț.)

B BLITZ. Așa se
mește o reușită acțiune sus
ținută de comitetul de 
partid de la I.M. Livezeni, este organizată pentru ti-

ple reparații la 
de producție și la 
laboratorul de 
băuturi

fii înfățișează aspecte ale 
neglijenței și lipsei de pre
ocupare pentru gospodă
rirea utilajelor, a mijloa
celor fixe din dotare și 
ale încălcării unor preve
deri legale pe linie de 

. . ' _ sem-
produse nate de fotograful amator 
_ secția Pavel Beke. (V.S.)

■ JOIA tineretului. 
nu- Ca în fiecare joi seara, as

tăzi, la Casa, de cultură a 
sindicatelor din Petroșani

Petroșani
27
a

concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe te
ma „Valea Jiului — zonă 
turistică", jocuri distracti
ve și un concurs de 
cu premii.

■ DE SEZON, 
cum am aflat de la 
rășul Ion Marcu, 
ședințele Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" —
toate unitățile de croitorie 
din cadrul cooperativei
sînt bine aprovizionate cu 
stofe entru pardesie.

dans

După 
tova- 
pre-

■ OAMENI POTRIVIȚI, 
LA LOCUL POTRIVIT. în 
cadrul carierei Cîmpu lui 
Neag s-au deschis primele 
două cursuri de calificare 
din acest an pentru meca
nici de utilaje. Exploatarea 
eficientă a dotării tehnice 
a carierei este condiționa
tă de... oameni potriviți la 
locul potrivit, adică, mun
citori competenți la 
manda și întreținerea 
lajelor. în acest scop 
cursul anului vor fi 
ficate 160 de cadre,
acțiunea de perfecționare

profesională va cuprinde 
întregul personal al uni
tății. ;B PENTRU A VENI în 
sprijinul orientării profe
sionale a absolvenților de 
liceu, în ziarul nostru de 
mîine vom prezenta profi
lul celor două facultăți ale 
Institutului de mine 
Petroșani. •

Rubrică

I

realizată de 
BOȚEA
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| Calda prețuire a muncii | 
! Printre coloanele fruntașe ale secției de transport i

Petroșani din cadrul Autobazei CM.V.J, se numără 
și cea a camionagiilor, condusă cu competență și 

Îmult spirit organizatoric de tînărul subinginer loan 1
Biro, Colectivul acestei formații de lucru asigură a- 
provizionarea întreprinderilor miniere din Valea Jiu- 

\ lui. cu materialele necesare, sosite de la diferiți furni- 
I zori din țară. Această coloană îndeplinește cu succes 
) o misiune de transport prin care contribuie direct 
Via sporirea producției de cărbune. „Majoritatea șofe- 
< rilor care fac parte din colectivul nostru, ne spunea 
rjiing. Ioan Biro, muncesc conștiincios, răspund prompt

i
1

I solicitărilor beneficiarilor. Acești cărăuși, prezenți 
mereu pe drumurile din Vale și din țară, au ca tră- ț 

' satură comună o înaltă responsabilitate ; își îngrijesc i 
| în mod exemplar mașinile, putînd astfel să asigure, ! 
| atit ziua cit și noaptea, nevoile de transport ale mi- ‘ 

nelor. Coloana camionagiilor efectuează transporturile |
I de oxigen, armături, stllpi hidraulici, de personal la 1 
| intervenții pentru minele Lonea, Petrila, Dîlja, Live- I 
. zeni, la I.U.M.P., Grupul școlar și la celelalte între- ) 
’ prinderi ale C.M.V.J. din Vale". Iată și cîteva nume l 
| de buni șoferi care străbat drumurile pe orice timp 7 
I pentru a aduce minerilor utilajele și piesele da !
1 schimb de la diferite întreprinderi. Ei sînt Silviu O- î 
I nea, Biro Endre, Valentin Deliu, Dionisie Bokoi și /
I Dumitru Untaru. Lunar ei parcurg mii și mii de ki- » 
lometri. Cuvinte’ de prețuire se cuvin și conducători- ^

> lor auto Constantin Mihai, Iosif Deneș, Petru Cerbu, l- 
( Constantin Nicolaescu, Marin Cuprinsu, Gheorghe,’ 
. Gaiță, Petre Duță, Mircea Dăjic, și loan Ferariu, care ? 
’ asigură minele cu materiale efectuînd transporturi J
l Gaiță, Petre Duță, Mircea Dăjic, și loan Ferariu, care j 
/ asigură minele cu materiale efectuînd transporturi > 
J locale. Pentru strădaniile lor, merită calde cuvinte | 
Ide prețuire. ' l

Vasile BELDIE J
de prețuire.

f (Urmare din pag. I)

ța abatajelor mecaniza
te. Brigada era compac
tă, dar lucrasem mulți 
ani în abataje cu susți
nere individuală. , Rea
lizași productivități de 
9,5 tone/post cu pușcare 
și 14,8 tone/post cu com
bina.

Din cei 30 de or
taci numai 5—6 mai lu
crasem cu complex, clar 
demult, prin... 1977. Îm
preună cu ei, dar și. <’u 
ajutorul celorlalți ortaci 
am căutat ca în scurt 
timp să ne punem la 
punct cu toate operațiile 
de mînuire a utilajului.
Acest l u c r u nu a 
fost ușor. Munca noastră

'Urmare din pag. I) „CELE BUNE SÂ SE-ADUNE, CELE RELE...“
liminarul schimbului > a 
fost'îndeplinit și chiar de
pășit. Evenimente deosebi
te nu sînt. Pontajul a 
decurs normal, fără „eve
nimente", fără ortaci „gri- 
zați". Vizităm atelierele 
mecanic și electric 
unde totul este
în regulă. Muncitorii pla
sați sînt prezenți și își 
preluaseră sarcinile din 
programul de lucru. La 
ieșirea din mină nu s-au 
înregistrat părăsiri pre
mature ale locului de 
muncă. Doar după 22,30, 
a început să fie scos per
sonalul.

Deci toate bune. Frica 
păzește via I (M.B.)

I.M. PETRILA

Atmosferă de lucru
în sala de apel a minei 

Petrila pontajul era în 
plină desfășurare. Aici 
l-am întîlnit pe Czako Iu- 
liu, miner la sectorul V, 
pe care l-am întrebat dacă 
nu cumva a băut înainte 
de a se prezenta la mină. 
Ne-a răspuns' că a băut, 
dar dimineața, apoi a dor
mit. Ne-a mărturisit că 
muncește de 27 de ani la 
mina Petrila. Toți ceilalți 
mineri îl priveau dezapro
bator. Ofițerul de serviciu 
din întreprindere, ing. A- 
drian Moldovan, ne spunea 
că opinia minerească este 
neiertătoare cu cei care nu 
respectă prevederile De
cretului nr. 400.

Încă de la intrarea th 
incinta întreprinderii, am 
constatat, la fiecare loc de 
muncă important, o atmos-

Titlu
a fost dublată de unele 
greutăți întîmpinate în 
riparea (mutarea) trans
portorului și dirijarea sec
țiilor. Trebuia să . rucu- 
itm transportorul și să 
pășim secțiile de două 
ori pentru o singură tă
iere. Cu toate aceste greu
tăți am reușit să obținem 
productivități aproape de 
cele planificate. Experien
ța cîștigată în scurt timp, 
modificările făcute utila
jului au început să dea 
roade, dar... Totuși eram 

'Confruntați și cu necazuri.
Sectorul de transport nu 
putea asigura numărul de 
vagonete goale necesare 

feră de ordine și discipli
nă. (T.S.)

I.M. LONEA

Dacă există preocupare, 
lucrurile merg bine
I.M. Lonea, ora 20,30. 

Sala de apel era plină de 
muncitori care se pregă
teau să intre în mină pen
tru schimbul III. Maiștrii 
se pregăteau de pontaj. în
tre mineri — atmosferă de 
seriozitate, de preocupare 
și responsabilă pregătire 
pentru șut. Nu am constatat 
nimic ieșit din comun. 
Maiștrii au efectuat corect 
pontajul. Totul a decurs în 
ordine desăvîrșită, iar la 
ora 21,10 minerii era deja 
la puț pentru a intra în 
mină.

In perioada cît am stat 
la mina Lonea am contro
lat cum s-a desfășurat ac
tivitatea și cum se respec
tă Decretul 400, la sediul 
administrativ, baia și ves
tiarul minerilor, atelierul 
mecanic și de confecții 
plasă de sîrmă, centrala 
termică, cantină și incinta 
minei. în toate aceste ,punc- 
te ale activității de supra
față, oamenii își făceau 
conștiincios datoria, era 
atmosferă prielnică de lu
cru, de ordine, disciplină 
și curățenie la locurile de 
muncă controlate. (T.R.)

I.M. DÎLJA

Două fațete opuse
I.M. Dîlja, ora 21. Mine

Un om a predat ștafeta hărniciei 
și demnității nimerești

...Sîmbătă seara. într-un 
apartament din cartierul 
„Vasile Roaită", atmosferă 
sărbătorească. Vreo 40 de 
bărbați, așezați în jurul 
meselor îmbelșugate petre
ceau clipe minunate,

— Invitasem 2—3 ortaci. 
Și, ia uite ! Proaspătul 
pensionar Nicolae Delu- 
rințiu, care a lucrat în 
sectorul de investiții al 
I.M. Dîlja, sărbătorea treî- 
zecișitrei de ani de muneă, 
dintre care 20 numai la 
mina Dîlja. Ieșea la pen
sie. N-arată rău deloc. Ba, 

de prestigiu
preluării producției. tn- 
locuirea transportu
lui discontinuu cu transport 
continuu pe bandă la ori- , 
zontul 475 ne-a creat con
diții ca pe fiecare schimb 
să tăiem o fîșie de 90 de 
metri. Productivitatea în 
luna ianuarie a fost cu 
3740 kg/ post mai mare de- 
cît cea planificată, iar în 
a doua decadă a lunii fe
bruarie cota a crescut cu 
1000 kg/post față de cea 
realizată in luna trecută.

— Cum ați ajuns la a- 
ceste performanțe ?

— Prin disciplina mun
cii, disciplină care o a

rii din schimbul III, echi
pați de șut, sînt atenți la 
apel în preajma maiștrilor 
care fac pontajul. Subingi- 
nerul Mircea Lazea, șeful 
compartimentului de pro
tecție a muncii, împreună 
cu tehnicianul topograf A- 
lexandru Lazăr, ofițer de 
serviciu, procedează la un 
sondaj. Sînt testați minerii 
Vasile Valache, Gheorghe 
Timofticiuc, Stelian Ște- 
fănuț și Cornel Ostrov'ea- 
n.i de la sectorul III, O- 
vidiu Ciobanu și Nicolae 
Zălogea, de la sectorul II, 
Zănel Hîncu de la IV„ 
Chirie Rușleag și Nelu Ai- 
linei, de ia sectorul I. Se 
aude, repetat, „Mai suflă!". 
Nici o fiolă alcoolscopică 
nu se înverzește. Fie
cărui testat i se urează 
„spor la treabă !“. Sala de 
apel se golește treptat, mi
nerii, în grupuri, se în
dreaptă spre gura galeriei 
d” coastă, spre locurile de 
muncă.

Ora 22. Formația ce 
efectuează controlul se a- 
flă undeva îi incintă, la 
vedere. în gura aceleiași 
galerii de coastă își face 
apariția un grup de vreo 
7 oameni. înaintează spre 
lămpărie. La cîțiva metri 
de aceasta pașii își reduc 
ritmul. Ezitare, urmată de 
o mișcare rapidă „la stînga 
împrejur" și de o fugă zdra
vănă spre galerie. „La ora 
22 fix, aici ?“ — se adre
sează subinginerul Mircea 
Lazea, minerului Costache 
Panțîru. „Am greșit", vine 
răspunsul, deloc plauzibil. 

dimpotrivă. înalt, robust, 
bine făcut.

...Douăzeci de ani la mi
na Dîlja că electrician, a 
participat la cele mai gre
le lucrări de montaje la 
puțurile 2, 4 și 5, la mon
tarea stațiilor TRAFO din 
subteran. Acum 15—20 de 
ani mai greu. în ultimul 
timp, introducerea meca
nizării, noile tehnologii au 
ușurat considerabil munca. 
Sînt totuși 20 de ani de 
muncă la mină și numai 
cine n-a coborît în subte
ran nu știe să o prețuias- 
că. Poate de aceea ortacii 
săi, mulții și bunii săi or
taci, au venit să-l sărbăto
rească.

...De loc, Nicolae Delu- 
rințiu e născut în Mehe
dinți, Ia Baia de Aramă, 
dar din 1951 este în Valea 
Jiului. I-a plăcut mult aici 
și va rămîne aici. Semni
ficativ ni s-a părut faptul 
că, la sărbătoarea pensio
nării sale, nu i-a trebuit 
muzică la pick-up, nici la 
magnetofon. A chemat un 
ortac, om de-al locului, 
momîrlan, din Dîlja-Mică, 

daug la cele spuse pînă a- 
cum ; la noi în brigadă, se 
știe, cine face o nemotiva
tă sau nu răspunde la 
chemările sectorului, a 
doua zi nu mai lucrează a- 
lături de noi. Majoritatea 
sînt însă oameni munci
tori, bine pregătiți profe
sional. împreună cu Gheor
ghe Costea, Ion Buloale, 
Ion Gheorghiu, Adam Cior
nei, Valerian Ilinca, Ion 
Porcovnicu, Gheorghe Dia- 
conu și ajutorul miner Va
sile Botorcă, lucrez de pes
te zece ani, toți formăm o 
adevărată brigadă tfe me
canizatori mineri, o briga

Două fațete opuse, pri
ma demnă, frumoasă, iar 
a doua reprobabilă. Măsu
rile ce se impun sînt aș
teptate din partea condu
cerii mipei. (T.T.)

I.U.M. PETROȘANI

Așa, da, , punctualitate
La ora 20,55 intrăm în 

incinta I.U.M.P. La poartă, 
două femei și... portăreasa. 
Sporovăiau. La legitimare 
s-a constatat că cele două 
se numeau Olivia Stanciu, 
strungar, și Ana Călușeru, 
frezor. Motivau că au pro
gram de la ora 13 la 21. 
De, se poate și așa. Cînd 
au lăsat lucrul nu vor să 
spună, nici cui au predat 
mașinile conform Decre
tului 400. Inginerul Iosif 
Demeter, șeful lor direct 
nu știa nici -el cînd au pă
răsit atelierul de automati
zări. Concluziile sînt de 
prisos.

-împreună cu sing. Maria 
Bucur, ofițer de serviciu, 
intrăm la „mecanică I". 
Mașinile nu mergeau fi
ind restricție de energie. 
Oamenii, grupuri grupuri, 
rid, spun bancuri. Mașini
le, pline de șpan, neorîn- 
duială. „Eu nu fac curățe
nie, pentru asta există ne
calificați" ne dă strungarul 
Emil Cain o replică cu 
care-și face breasla de rîș. 
Maistrul de schimb Nico
lae Nițu îi roâgă pe băieți 
să-și facă ordine la mașini. 
De ce n-a făcut-o decît la 
intervenția echipei de con
trol ? 

să-i cînte cu fluiera. Și, 
iată-i împreună, olteni’, 
moldoveni, maghiari, . -is- 
cultînd „pe-a lui Novac", 
o melodie de pe Jiuri, ca
re poartă numele celui ca
re o cîntă din fluier. Iacob 
Toader, țetru- Pali, Zoltan 
Boja, Petre .Crișan, Iop 
Armulescu, Gheorghe Dron, 
Iile .Clenciu, Viorel Moga, 
Mircea Mihuț, Mihai Maf- 
tei, Gheorghe Takaci și 
alți ortaci, adunați în ju
rul sărbătoritului, i-au u- 
rat ani mulți, .sănătate și 
fericire în pensie.

...Și, încă un fapt sem
nificativ. La sărbătoarea 
lui Nicolae Delurințiu a 
venit să-l felicite Chiar 
secretarul U.T:C. al comi
tetului pe întreprindere, 
Gheorghe Novac. E, în
tr-adevăr, un gest ca tî- 
năra generație să vină să 
salute și să omagieze ast
fel munca celor mai în 
vîrstă, cei de la care pre
iau, din mers, ștafeta hăr
niciei și demnității mine
rești. Ștafeta pe care Nj- 
coiae Delurințiu a purtat-o 
cu mîndrie și cu cinste.

Mircea BUJORESCU 

dă a înaltei productivițăti. 
Pe fiecare schimb avem 
oameni policalificați care 
se ocupă special de între
ținerea tuturor utilajelor 
din abataj, dar se remar
că Tinel Apetrel, Costică 
Badea și Andrei AndronaJ 
che. Avînd toate condițiile 
create, cunoscînd bine oa
menii, pot afirma că nu 
ne vom opri aici.

Atingerea unor asemenea 
performanțe de către bri
gada lui Costea Aftonic, ea 
dealtfel și de alte brigăzi 
care lucrează cu complexe 
mecanizate, demonstrează 
că mina Livezeni s-a în
scris în rîndul minelor me
canizate, nu numai eu do
tarea, ci și cu oamenii ei, 
cu rezultatele lor demne 
de consemnat.

„Linia de grinzi" lucrea
ză. Hala nu seamănă ' cu 
cea de la automatizări. Cu
rățenie, șpanul adunat )a 
un loc. Se simte mîna de 
oameni gospodari. Ingine
rul Constantin Pașcanu ne 
dă toate relațiile în depli
nă cunoștință de cauză. A- 
șa, da 1

Ora 22,05. Poarta între
prinderii. Au ieșit .aproape 
toți cei care au lucrat în 
schimbul II. O singură în
trebare: cu aceeași punc
tualitate s-o fi lăsat și lu
crul și s-au predat și ma
șinile ? Ce răspund maiș
trii ? (D. CALIN)

PLATFORMA 
INDUSTRIALA 

LIVEZENI

Unde sînt paznicii ?
La ora 20,45 intrăm pe 

poarta fabricii de pîine de 
la Livezeni. Deschidem, ne 
vedem de drum prin spa
tele clădirii ; mergeam du
pă lumină. Dăm de auto
camionul cu nr. 3 HD 
3286. în timp ce deschi
dem ușa cabinei, din spate, 
o femeie in halat ne ia ia’ 
întrebări șl începe să striga 
„hoții" și să ceară ajutor, 
la o oarecare Angela. Din 
cabina mașinii nu reușim 
să „luăm" nimic. Urcăm 
scările rampei, de încărcat 
plinea, după care intrăm 
în magazia de produse fi
nite. Alarmate de strigătul 
femeii în halat, ne îniîm- 
pină patru muncitoare, li

Pe germ asta...
Era într-una din dimine

țile acestei săptămîni. în 
așteptare, deși nu era „ora 
de vîrf", călători, destul 
de mulți în stația „Liceu". 
Dar, fiind vorba chiar de 
centrul Vulcanului, au fost 
mulți și cei care se pregă
teau să coboare din auto
buz. într-adevăr, ajuns în 
stație, „burduful" își des
chide toate ușile și coboa
ră multă lume, spațiul 
dintre' banchete rămînînd 
aproape gol. Gol doar cî- 
teva secunde, pentru că 
odată ce au coborît unii, 
și nici nu au coborît toți, 
alții îi dădeau ghes la ur
cat. Au urcat mulți, tineri,.

ATITUDI NI
dar și vîrstnici ; și bărbați 
și femei. Odată ajunși în 
autobuz, cineva a exclamat 
cu surpriză : „Hai, măi, că 
e Ioc destul' !“.

într-adevăr, era loc pen
tru toți. Dar, chiar dacă 
nu era nici un pericol ca 
cineva să rămînă pe jos,/în 
mijlocul celor care urcau, 
cineva, — cine ? — un
bărbat în toată firea, și 
robust, și sănătos, își făcea 
loc cu coatele, avansînd cu 
succes spre mijlocul auto
buzului. După ce a îmbrîn- 
cit cîțiva, s-a oprit, rîn- 
jind cu satisfacție către 
însoțitorul care-i pășea în 
urmă : „Pe gerul ăsta, nu 
cedez nici lu’ mama !“. Și i 
a răsuflat... fericit,

într-adevăr, putea fi fe
ricit, A reușit ! A reușit 
să îmbrînceașcă cîțiva că
lători, să-i dea la o parte 
și să-i lase în urmă. Pe 
cine ? Mai ales femei. Nu, 
nu era mama lui printre 
ele. Și dacă era ? ‘Ce con
ta. pentru un individ — 
devenit matur, avînd me
serie, buletin de... dar — 
fără elementarul simț al' 
omeniei, al respectului pen
tru semeni ?

„jȘi încă ceva. în dimi
neața aceea, nici n-a fost 
gerul prea mare...

Dan STEJARU

na din ele ne legitimează, 
era maistra Ana Mâghiar. 
Se liniștește și ne conduce 
prin sala de fabricație.

între timp sosește și 
paznica Eugenia Ițaș. Oare 
ce făcea cînd intram noi 
pe poartă ? Păzea... stele
le ? Ne legitimează, ne o- 
cărăște, ba chiar ne trage 
la răspundere. Dar pe ea 
o întreabă cineva cum își 
îndeplinește obligațiile de 
serviciu ?l

Un fochist care s-a... ars
Ora 21,15. Ne aflăm în 

fața cabinei de pază de la 
Atelierul de mobilă. Por

tarul ne legitimează prompt. 
O întrebare. Ce cărau cu 
ele cele două persoane ie
șite pe poartă — cu puțin 
timp înainte de a intra 
noi — și care aveau asu
pra lor cîte un pachet vo
luminos ? Portarul se face 
că nu știe, că nu le cu
noaște. După insistențe, 
speriată probabil, spune 
că sînt. muncitoarele din 
schimbul precedent — 
Voichița Căldărar și Roza
lia Căldărar. Ce aveau 
asupra lor ? Fiecare cîte 
un pachet de semifabricate, 
îi cerem portarului să ne 
însoțească prin curtea fa
bricii ; încercăm toate uși
le și constatăm eă sînt în
chise. încercăm și la punc
tul termic, tot închis. Unde 
este fochistul ? „A plecat 
cu aproximativ o oră î- 
năinte de a veni dumnea
voastră...". Pe fochist îl 
cheamă Filimon Daj.

Faptul că a părăsit locul 
de miincă înseâmnA că 
s-a... ars. Așteptăm măsuri. 
(Gh. S.)
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Schimb de mesaje între

«șamani

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
■ al Partidului Comunist Român 

și tovarășul Gerardo Iglesias,
secretar general al P. C. din Spania

MADRID 22 (Agerpres). 
Dip partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
secretarului general al 
P.C. din Spania, Gerardo 
Iglesias, un cald salut prie
tenesc și cele mai bune u- 
rări.

alSecretarul- general
Partidului Comunist Spa
niol a rugat să se 
mită tovarășului
Ceaușescu cele mai calde 
salutări și urări cordiale 
de sănătate, de succese în 
continuare în activitatea 
prodigioasă pe care o des
fășoară spre binele popo
rului român, al cauzei pă
cii, progresului și înțele- neral al P.C. din Spania.

trans- 
Nicolae

gerii în lume.
Schimbul de mesaje 

fost prilejuit de întrevede
rea pe care tovarășul Ște
fan Andrei, membru 
pleant al Comitetului 
litic Executiv al C.C.
P.C.R., ministrul
lor externe, a avut-o, 
timpul prezenței sale 
Madrid, cu secretarul ge-

a

su- 
Po- 

al 
afaceri- 

în 
la

Schimb de mesaje între președintele României
și regina Danemarcei

COPENHAGA 22 (Ager
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise Maiestății Sale 
Regina Margareta a XJ-a 
a Danemarcei un călduros 
mesaj de salut, urări de 
sănătate și fericire perso- > 
nală, precum și urări de 
pace și prosperitate popo- 

‘ rului danez prieten.
cordial mesaj de salut

test transmis din partea 
președintelui României și 
primului ministru danez, 
Poul Schlueter.

Exprimînd deosebite 
mulțumiri, primul ministru 
Poul Schlueter a rugat să 
se transmită președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele Ma
iestății Sale Regina Mar
gareta â Xl-a, precum și al 
său personal călduroase u- 
rări de sănătate șl fericire

a »
personală, împreună 
cele mai bune urări 
progres și bunăstare pentru 
poporul român prieten.

Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
danez a delegației paria- 
mentare române conduse 
de tovarășul Nicolae Gio- 

- san, președintele Marii A- 
dunări Naționale, care, la 
invitația Folketingului, în
treprinde o vizită oficială 
de prietenie în Danemarca.

CU 
de

a <

■

Schimb do mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Partidului 
Socialist Valon din Belgia

BRUXELLES 22 (Ager- Schimbul de mesaje. . .a
preș). Din partea tovarășu- test prilejuit de întîlnirea 
lui Nicolae Ceaușescu, se- ' ’ "
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, au 
fost transmise un salut

delegației P.C.R. condusă 
de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 

cordial președintelui Parti- C.C. al P.C.R., care, la in- 
dului Socialist Valon, Guy 
Spitaels, precum și urări 
de sănătate și succes și de 
noi realizări P.S. Valon în 
activitatea sa.

vitația partidelor socialiste 
între- 

Belgia, 
precum 
ai con

valon și flamand, 
prinde o vizită în 
cu Guy Spitaels, 
și cu alți membri 
ducerii P.S. Valon.

Acțiuni în’ favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
LONDRA 22 (Agerpres). 

Partidul, laburist- se pro
nunță pentru lichidarea i- 
mediată a bazelor nuclea
re americane de pe terito
riul Marii Britanii și pen- 

■ tru retragerea tuturor ra
chetelor nucleare ameri
cane din țară, inclusiv a 
Celor amplasate la bordul 
submarinelor aflate în a- 
pele teritoriale britanice, 
a declarat Neil Kinnok, 
liderul acestei formațiuni 
politice. Luînd cuvîntul la 
o întîlnire cu reprezen-

tanți ai opiniei publice în 
orașul Chesterfield (comi
tatul Derbyshire), el s-a 
pronunțat, totodată, pentru 
lichidarea arsenalelor nu
cleare din Europa, în ca
drul unor măsuri eficiente 
de oprire a cursei înarmă
rilor și trecerea la dezar
mare.

Agendă energetică

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Departe de Ti
pperary ;
lărețul fără 
gul: Lovind 
pradă.

PETRILA:

Unirea:* Că- 
cap 1 Parîn- 
o pasăre dș

Micul Ițird,

LONEA: Rugina, . ’
ANINOASA 1 Miriârii

VULCAN — Luceafărul;
Marele șarpe. '

LUPENI — Cultural 1 
împușcat în spate,

URICANI : Comisarul 
Maigret se înfurie.

TV

15,30 Agronomie.’
15,45 Studioul tineretu

lui.
16,20 Secvențe din Guya

na. Documentar, i 
(PC). ‘
în eco-

■ f
cultura-

ANGAJAREA MILI
TARĂ A CANADEI în ca
drul NATO îi va costa tot 
mai scump pe. contribua
bilii canadieni, avînd în 
vedere că, în viitorii 5 ani, 
se prevede o sporire de 41 
la sută a bugetului militar 
al țării, a declarat Herb 
Gray, președintele Consi
liului de conducere al Tre
zoreriei canadiene. Potrivit 
agenției France Presse, 
Gray a precizat că aloca
țiile în scopuri militare se 
cifrează la 7,9 miliarde 
lari canadieni în anul 
cal curent, urmînd să 
tingă 8,78 miliarde în 
xercițiul bugetar 1984— 
1985 și 11,5 miliarde în 
! 987,—1988. 99 9 -99 ■

do- 
fis- 

a- 
e-

COMUNISTUL ENRICO 
LOFFREDO a fost ales 
primarul orașului Algero 
— important centru ■■ in
dustrial al insulei Sardinia, 
în consiliul municipal mai 
intră alături de comuniști, 
reprezentanți ai partidelor 
socialist; socialist-democrat 
și republican.

DUPĂ LUNGI TERGI
VERSĂRI, conducerea Pie
ței comune a fost nevoită 

favorabil 
de a 

cum 
orga- 

mai 
mare insulă din lume în 
problema rămînerii sau ie
șirii din CEE a avut drept 
rezultat un „Nu" ferm al 
majorității insularilor la 
rămînerea în Comunitatea 
Economică (vest) Europea
nă. în consecință, începînd 

, de la 1 ianuarie 1985, 
Groenlanda va înceta să 
mai facă parte din CEE.

să soluționeze 
cererea Groenlandei 
ieși din CEE. După 
se știe, referendumul 
nizat în 1982 în cea

MOSCOVA 22 (Ager- tuată la circa 90 km de 
preș). Specialiștii din Har- orașul Hyderabad — in- 
kov au creat o instalație formează „The Pakistan asemenea, 
pentru transformarea e- 
hergiei termice a apelor 
mării în energie electrică. 
Pentru producerea abu
rilor necesari funcționă
rii turbinelor se foloseș
te proprietatea apei de a 
atinge, în condiții de vid, 
punctiil de fierbere la 
temperaturi mai mici de
cît 100 grade Celsius.

Deoarece asemenea a- 
gregate ar putea func
ționa numai plutind pe 
suprafața mării, i_ X_.
elaborate și modalități- ______________
Ie de transmitere a ener- ținui tfe presă 
giei electrice pînă la 
țărm.

termice din procesele in
dustriale secundare. De 

în industria 
utilizat, 

pri- pe scară mai largă decît 
în trecut, înlocuitori, in
clusiv deșeuri de lemn și 
celuloză, precum și ener
gia electrică furnizată 
de hidrocentrale.

. 1»
Times". Se apreciază că norvegiană s-au 
producția zilnică a 
inului puț va fi de 283 170 
metri cubi.

•*
BONN 22 (Agerpres). Or

ganizația regională „Tinerii 
socialiști" din Frankfurț 
pe Main s-a pronunțat, în 
cadrul conferinței sale Or
dinare, pentru oprirea am
plasării de rachete nuclea
re în Europa, cerînd crea
rea de zone denuclearizate 
pe continent.

Tot la Frankfurt pe 
Main, a avut loc o confe
rință a sindicatului lucră
torilor din comerț, bănci 
și societăți de asigurări din 
R.F.G. în rezoluția adopta-, 
tă se cere încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi 
celor. nucleare.

a

20,00 Telejurnal
20.20 Dezbateri 

pomip.
20,35 Dezbateri

le.
20.55 Film serial. Vîptul 

fierbinte, (color).
21.55 Discorama (color).
22.20 Telejurnal (PC).
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OSLO 22 (Agerpres). Ca 
urmare a măsurilor lua
te pentru reducerea con
sumului de petrol, indus
trii norvegiană și-a re
dus, anul trecut, cu 50 
la sută, față de 1980, can
titatea de petrol greu u- 
tilizat îh scopuri energe- 

au fost tice, relevă statisticile pu
blicate la Oslo de bule- 

„Norin- 
fortn", care citează Mi
nisterul Petrolului și E- 
nergiei. Se precizează că 
principala măsură care a 
antrenat reducerea consu- 

turale a fost descoperit mului de petrol greu a
în regiunea Golarchi, si- fost recuperarea energiei milioane tone.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cenușă 
Eufrosina, eliberată de 
Spitalul municipal Petro
șani. O declar nulă. (273)

ISLAMABAD 22 (Ager
pres). în Pakistan, Un 
nou zăcămînt de gaze na-

TOKIO 22 (Agerpres). 
în largul coastelor ora
șului japonez Kitakyus- 
hu, din nordul insulei su
dice nipone Kyushu, a 
început construirea pri
mului depozit de produse 
petroliere plutitor, rela
tează agenția Kyodo. Este 
vorba de un complex rea
lizat prin folosirea unor 
tancuri petroliere de ma
re capacitate, scoase din 
uz. Capacitatea finală , a 
depozitului va fi de 5,36

Șomajul în țările 
Pieței comune

LUXEMBURG 22 (Ager
pres). Numărul șomerilor 
din cele zece țări membre 
ale Pieței comune a sporit 
în luna ianuarie a acestui 
an cu 423 000 persoane, to
talul celor aflați în căuta
rea unui loc de muncă de
pășind 12,9 milioane. Cifra 
reprezintă 11,2 Ia sută diri 
forța de muncă din ansam- 

,blul CEE.

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Pin- 
czes Zoltan, eliberat 
E.G.C.L. Petroșani. îl 
clar nul. (274)

de 
de-

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Balaj 
Ștefan, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(275)'

de

I.U.M.
nulă.

t
nei să apară diferențe de 
culoare.FAPTUL DIVERS

LONDRA 22 (Agerpres). 
Seceta severă care a afec
tat Scoția a avut între al
tele și efecte... pozitive, pe 
plan cultural. Ea a facili
tat detectarea, cu ajutorul 
fotografiei aeriene, a 
forturi construite de 
mani în secolul întîi 
erei noastre. Comisia j 
tru monumente antice 
istorice din Scoția conside
ră descoperirea, de o con- 
siderabilă valoare istorică. 
Cu acestea, numărul for
turilor militare romane 
descoperite în sudul Sco
ției, . care aveau rolul să 
apere imperiul contra tri
burilor caledoniene din 
nord, a ajuns la 22.

Forturile au fost localiza
te grație faptului că solul 
depus deasupra lor păstrea
ză în condiții de secetă 
mai mult umezeala, ceea 
ce face ca în vegetația zo-

trei 
ro- 
al 

pen- 
! și

WASHINGTON 22 (Ager
pres). Diminuarea cu 25 
la sută a cantității de co
lesterol din sînge reduce 
la jumătate riscurile pro
ducerii. atacurilor de cord 
— aceasta este concluzia 
indubitabilă la care au a- 
juns, în -Urma unui expe
riment efectuat timp de 
zece ani, un grup de oa
meni de știință americani. 
Măsurile de reducere a 
colesterolului, printr-o a- 
limentație rațională, ! pot 
duce la salvarea a 100 000 
de vieți anual în S.U.A.

lansată o campanie denu
mită „proiectul tigru", în 
baza căreia au test create __  _____ ____ ___ _ _____
11 rezervații pentru prote- Ies, au fost confiscate cel 
jarea speciei, Cu toate a- 
cestea, tendința de scădere 
a numărului felinelor a 

în primul rînd 
a activității bra-

pixuri. Cu prilejul arestu
lui, efectuat într-un car
tier rezidențial din Bruxel-

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Laurențiu, eliberată 
I.U.'M. Petroșani. O 
nulă. (276)

Barbu
de 

declar ■

continuat, 
ca urmare 
con ieri lor.

BERNA
Hans Raab, în vîrstă
43 de ani, și-a făcut intra
rea în celebrul almanah 
„Guiness Book of Records" 
stabilind, la Basel, un nou 
record mondial la... spăla
tul geamurilor. în decurs 
de două ore și 54 de minu
te, Raab a curățat, în pre
zența unui juriu, cei 638,3 
metri pătrați de ferestre 
ale unui mare hote] din 
Basel. Astfel, el și-a ame
liorat cu 62,3 metri 
propritîl record din 
1979.

BRUXELLES 22 
preș). Jandarmeria belgia
nă a arestat trei persoane 
care fabricau și , vindeau

22 (Agerpres) 
de

puțin 200 de asemenea 
„pixuri ucigașe".

în iunie anul trecut, re
amintește agenția France 
Presse, jandarmii belgieni 
au descoperit în apropiere 
de Arțvers un stoc de ar
me similare.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sînge- 
rean Magdalena, eliberată 
de I.C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (277)

DELHI 22 (Agerpres). în 
India urmează să se des
fășoare un recensămînt al 
tigrilor ^bengalezi, deter
minat de scăderea îngrijo
rătoare a numărului aces
tora. Totalul ’ lor era la 
începutul secolului de circa 
40 000, pentru a ajunge în 
1979 la 3000.

în 1970, guvernul indian ____ ________ , _______
a decis interzicerea vîaării clandestin arme de tec de 
tigrilor, iar în 1973 a fost

oâtrați 
anul

lAger-

mic calibru camuflate în

BERLIN 22 (Agerpres). 
„MR 10 P“ se-, numără 
printre cei mai mici roboți 
industriali realizați în ul
tima vreme în R.D. Ger
mană. însă ca „îndemîna- 
re“ se află la nivelul celor 
mari. Construit și utilizat 
de'Combinatul pentru teh
nică medicală din Leipzig 
acest dispozitiv cu co- 
mandă-program — cîntă- 
rind numai 30 kilograme 
— poate realiza lucrări de 
montaj de mare precizie.- 
Noul robot poate 
fi fol os i t, de ase
menea, pentru comanda a 
două strunguri carp pre
lucrează 50 tipuri de piese 
de mici dimensiuni.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grigore 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(284)

PIERDUT foi de parcurs 
numerele OY 408021, OY
408035, OY 408065, OY

OY408118, OY 408237,
408341, OY 408431. OY
408418, OY 408444. OY
408451, OY 408419, OY
408485. OY 408490, Pd
567972, OV 464678, OV
464162, OY 408083, ..OY
408181, OY 408202, OY
408265, OY 408473, OV
464436, OV 467344, elibe-
rate de. E.G.C.L. Petroșani.
Le declarăm nule. (285)
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