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Patru decenii ale devenirii noastre

însemnări de reporter

Cu planul semestrial îndeplinit

tova-
1 a - e
gene-

Comu-

Sectorul II I. M. Livezeni
Puternic angajați in marea întrecere socialistă 

pentru a da țării cît mai mult cărbune în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a revoluției de eliberare soci- 
lă și națională, antifascistă și antiimperialistă și a 
Congresului al XllI-lea al partidului, minerii din ca
drul sectorului II al I.M. Livezeni raportează un suc
ces deosebit: îndeplinirea cu zece zile mai devreme a 
planului producției de cărbune pe primele șase luni 
ale anului.

Miercuri,. 20 iunie, s-au 
încheiat, la Palatul Con
siliului de Stat, convor
birile oficiale între 
rășul N i c o
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu
blicii Populare Democra
te Coreene. .

Adunarea populară din 
Capitală consacrată prieteniei

La convorbiri au parti
cipat tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
a Republicii Socialiste 
România și membri ai de
legației de partid și de 
stat a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen și-au exprimat de
plina satisfacție în legătu- 

•ră cu rezultatele vizitei, a- 
ceasța înscriindu-se, prin 
înțelegerile la care s-a a-

juns, 
mai 
dezvoltarea relațiilor

ca un moment de cea 
mare însemnătate în

• ro- 
mâno-coreene. A fost sub
liniată convingerea că ac
tualul dialog la nivel înalt 
va cla un nou impuls 
conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Par
tidul Muncii din Coreea, 
dintre România și R.P.D. 
Coreeană, pe plan politic, 
economic, tehnicbiștiipți- 
fic și în alte domenii de

(Continuare în pag. a 4-a)

româno*coreene
trai ai Partidului Muncii tor entuziasm de oamenii • 
din Coreea, ) . 1.
Republicii Populare Demo
crate Coreene, l-a consti
tuit adunarea populară de
dicată prieteniei româno- 
coreene, care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la 
Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală.

La sosirea în sală, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au fost întîm- 
pinați cu aplauze și urale 

general al Comitetului Cen- nesfîrșite, cu un însufleți-

Un moment cu înalte 
semnificații al vizitei ofi
ciale de prietenie, pe care, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, o întreprinde în 
țara noastră delegația, de 
partid și de stat a Republi
cii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tova
rășul' Kim Ir Sen, secretar

au livrat, lună de lună, 
producții suplimentare, 

minerii acestui sector care însumează 7807 tone 
de cărbune. La acest fru
mos succes o contribuție 
deosebită au adus-o schim
burile de mineri din bri
gada condusă de Cristea 
Vaiache, care, lucrînd în- 
tr-un abataj cu susținere 
și tăiere mecanizată, au 
realizat o productivitate 
medie cu 1400 kg pe post 
mai mare decît sarcina 
planificată.

Este demn de mențio
nat faptul că, în același 
timp, sectorul și-a realizat 
și depășit și ceilalți in
dicatori principali ai ac
tivității economice și a re
alizat însemnate economii 
la consumurile de lemn 
de mină, cherestea 
combustibili, (Gh.S.)

Folosind cu pricepere u- 
t tilajele moderne din dota-

nicieni. în cadrul secto
rului lucrează patru bri
găzi la pregătiri și două 
în abatajele frontale. For
mațiile beneficiază de o 
înzestrare tehnică de

Aproape zilnic rubrica 
„Faptul zilei" a gazetei de 
perete „Minerul" de la 
I.M. Lupeni, menționea
ză numele unui colectiv 
fruntaș, cel al sectorului
III. Din abatajele acestui, prim rang. Abatajele from 
sector șînt scoase la ziuă tale sînt dotate cu comple- 
sute de tone de cărbune 
peste preliminar. Bună
oară, după primele două 
săptămîni din luna iunie, 
harnicul colectiv al secto
rului III era menționat pe 
loc de frunte cu 1000 tone 
de cărbune extras peste 
sarcina de plan la zi. Iată 
de ce am ținut să-i 
noaștem pe oamenii sec- : înaintare și 
torului III.

Operativa de diminea
ță tocmai se terminase, 
cînd l-am întîlnit pe ing. 
Victor Bolosin, șeful sec
torului III. Cumpătat la 
vorbă, dar bun cunoscă
tor al meseriei de miner 
și pasionat promotor al 
tehnologiilor moderne de 
lucru în subteran, șeful 
de sector ne-a vorbit cu 
mîndrie despre colectivul 
pe care-1 conduce, despre, 
destoinicia minerilor-teh- (Continuare în pag. a 2-a)

președintele muncii din întreprinderile 
și' instituțiile bucureștene, 
care au luat parte la aceas
tă mare adunare populară.- 
Este o atmosferă de sărbă
toare, o manifestare vie a 
dragostei și stimei față 
de cei doi conducători dd 
partid și de stat de ale că
ror nume sînt legate pro
fundele transformări revo-
(Continuare în pag. a 4-a)

Azi, in jurul orei 9,30, posturile de radio și televiziune, vor transmite direct ceremo
nia plecării delegației de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, * 
condusă de tovarășul Kim Ir Sen, secretar generai al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, care, la invi- ■ 
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială de prietenie „în 
țara noastră.

cu-

nici

tați 
doar: 
drul 
nici
complexe mecanizate, 
tuala dotare tehnică 
rezultatul înfăptuirii 
gramului de mecanizare
a lucrărilor miniere, pro
gram inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti-

Viorel STRAUȚ

INDIVID
COL1CT1VITATE

pro-

■ Rubrica „Atitudini"

t H a c a
bacalaureatul este-o sin-

99
I 

de-a j 
elevii lungul a 12 ani, fiind, în h

xe mecanizate și cu com
bine de tăiere, iar la lu
crările de pregătiri se a- 
flă în funcțiune trei 
combine. înaltul grad de 
mecanizare al lucrărilor, 
dublat de competența mi
nerilor și de pasiunea lor 
pentru tehnologiile mo
derne, asigură viteze de 

productivi- 
înalte. în urmă cu 

un deceniu, în ca- 
sectorului nu exista 
o combină și

O activitate de cerce
tare cu implicații deose
bite pentru creșterea gra
dului de securitate a 
muncii în subteran se 
desfășoară în laborato
rul aeraj-metan-focuri 
de mină din cadrul 
C.C.S.M. Petroșani. In 
acest Ioc de cercetare, 
ca în toate celelalte la
boratoare ale C.C.S.M., 
gîndirea creatoare a spe
cialiștilor se îmbină ar
monios cU o dotare de 
înaltă tehnicitate.
Foto : Șt. NEMECSEK
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■ Combainierii de e- 
lită de la investiții

— reportaj la rubri
ca „Bărbați care o 
norează titlul de mi- 
ier •

„Munca, munca cinstită, 
doar ea îți conferă

— O știre de ultimă oră 
vine să confirme tradiția 

" " o
Ștefan 

brigada

vredniciei brigăzii ce 
conduce minerul 
Albă. ȘTIREA : 
și-a realizat, prin plusul cu
mulat de 19 000 tone de căr
bune extras de la începutul 
anului, planul pe semestru] 
I. TRADIȚIA: din februa
rie ’82, deci din prima lună 
de cîhd ați preluat con
ducerea renumitei brigăzi â 
lui Eugen Voicu, această 
formație de lucru a înregis
trat lună de lună depășiri, 
situîndu-se atît pe ’82 —
cu un plus de 46 000 tone, 
cit și pe *83, cu un plus de 
41000 tone de cărbune, pe

primul loc în întrecerea bri
găzilor de mineri din Valea 
Jiului. Cum explică briga
dierul Ștefan Alba consec
vența reușitelor de- excep-

celor din jur, adin partea 
semenilor?

— ...A fost un ideal 
dv. această răsplată ?

— Da. A fost-un ideal

al

OAMENI Șl DESTINE 
în anii împlinirilor socialiste

—,.1,1,1 ,y.,

ție ale formației ce o con
duce ?

— Prin muncă, prin mun
ca cinstită, unită și respon
sabilă a întregii brigăzi. 
Oare nu aceasta e calea spre 
răsplata care este mulțumi
rea de sine, în primul rînd.

Două evenimente im- buit familiile și școlile, 
portante în acest final de a rodit, 
an școlar din care au mai ț' ,
rămas dte va zile: ieri au teză a învățăturii 
încheiat cursurile 
din clasa a VlIl-a și as- același timp, o edifica- 
tăzi absolvenții celor 7 toare verificare a calității 
licee din Valea Jiului în- procesului instructiv-edu- 
cep bacalaureatul care se cativ. 
va termina în

Absolvenții 
continuă să 
fie în atenția 
tuturor, ceea 

ce se remarcă ..._____ . . - *
sul cu care tnulți cetățeni rea cu deplină reușită a 
și tineri se opresc în fa
ța vitrinelor unor unități 
comerciale și examinea
ză tablourile cu noua 
promoție de la un liceu 
sau altul. Sînt tineri fru- VlII-a își vor depune pî- 
moși, cu priviri inteligen
te, tineri pe care-i întîlnim înscriere în clasa a IX-a 
pe stradă și dovedesc 

prin comportarea în i

I*
**
*l

re l-a prins din plin. Cînd 
am mai crescut, mi-a ex
plicat pe îndelete că în 
anii aceia grei de după răz
boi nu ne poate trimite la 

eram 
4 frați — și pentru a reuși 
în viață, pentru . a cîștiga 
demnitatea și stima celor 
din jur avem la dispoziție 
o singură posibilitate: școa
la vieții. Adică să muncim 
cinstit', să nu ne speriem de 
greutăți și viața va fi re
cunoscătoare. ... ...

pe
— școli înalte- — doar

care mi l-a sădit în suflet 
și pentru care îi sînt veș
nic recunoscător tatălui meu 
A fost un om simplu, un 
țăran sărac pe care l-am 
cunoscut la vîrsta de 5 ani. 
Atunci s-a întors, definitiv, 
după 7 ani, din armată, 

și apoi aprecierea, stima inclusiv din războiul pe câ-

Convorbire realizată de 
Ioan DU BEK

(Continuare in pag. a 3-a)

30 iunie, In sălile din liceele în 
care au învă
țat, la aceas
tă oră absol
venții se con- 

din intere- centrează pentru susține-

INSCRIPȚII

bacalaureatului. E liniște 
în aceste momente impor
tante in viața lor.

Colegii lor mai tineri, 
absolvenții .. claselor a

nă la 25 iunie fișele de

pe stradă și dovedesc care, împreună cu clasa a 
prin comportarea în so- X-a, fac parte din tnvă- 
cietăte că opera de edu- țămîntul general și obli- 
cație, la care au contri- gatoriu. (T. SPĂTARV)
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amplasate

Tir cu arcul

i
1 pen- 

prevede- 
construc-

Pentru anul 1984, în orașul Vulcan se prevăd noi nă la 23 August, în cins- 
dezvoltări urbanistice. Vor fi construite 215 aparta- tea aniversării a 40

1 mente și alte obiective de investiții soeial-culturale. 2- 1_ ~__
■ Despre stadiul de realizare a planului de investiții eliberare socială și 

și despre perspectivele dezvoltării am avut o con- \ .
vorbire cu tovarășul loan Rujoi, vicepreședinte al tiimperialistă. 
Consiliului popular orășenesc.

1 •— Cite apartamente au
fost predate de construc
tori în acest an?

— Sîntem în grafic în 
ceea ce privește construc
ția de locuințe. Au fost 
predate 12 apartamente, 
atît cît se prevede în 
plan pentru perioada a- 
ceasta. Se mai află în di
ferite stadii de execuție, 
cu finanțări și documen
tații asigurate, alte 203 a- 
partamente. Dispunem de 
condiții favorabile 
tru realizarea 
rilor de plan la 
ția de locuințe.

— Cum sînt
blocurile de locuințe care 
vor fi construite în acest 
an ?

— In cel mai nou 
cartier, „Brazi", vor fi 
predate în.întregime blo
curile 64 și 65. Pe bule- 
varul „Victoriei" se vor 
construi încă două blocuri 
care însumează 48 de ă-

partamente cu confort 
sporit și care vor avea 
și spații comerciale la 
parter. Pe lîngă locuințe
le pe care Ie construiește 
brigada de antrepriză 
construcții nr. 3 Vulcan 
a l.A.C. Valea Jiului se 
vor construi alte 129 de 
apartamente în blocul in
tervenție, de către, cons
tructorii brigăzii 3 a 
I.A.C.M .M. Petroșani.

— >S'e vor dezvolta, deci 
fi spațiile comerciale și 
pentru prestări de sefvi- 
cii către populație. Cu 
cit va crește suprafața 
spațiilor comerciale in 
1984? , , .

— Se află în fază a- 
vansată de execuție noul 
complex pentru alimen - 
tație publică și clădirea 
halei agroallmentare. 
Constructorii și-au luat 
angajamentul să finali
zeze lucrările la hala 
agroalimentară și la com
plexul de alimentație pî_

de 
ani de la Revoluția de 

~ - i na
țională, antifascistă și an- 

Odată cu 
această spațiile comerci
ale din orașul Vulcan 
vor crește cu 5500 mp, 
îmbunătățind considera
bil activitatea coinerci- 
ală.

— Dar ^lucrările de 
gospodărie comunală?

— Prin darea în folo
sință a rezervorului de 
2000 mc s-a îmbunătățit 
considerabil aproviziona
rea populației cu apă 
și agent termic, îndeo
sebi în noile cartiere de 
locuințe. Avem un pro
gram de lucrări priori
tare și sîntem hotărîți 
să facem tuful pentru n-l 
înfăptui îndeosebi acum, 
vara, cînd condițiile de 
lucru sînt deosebit 
favorabile. Anul 
reprezintă pentru orașul 
nostru un an bogat în 
înfăptuiri, edilitar-goș- 
podărești, pe măsura 
hărniciei colectivelor de 
oameni ai muncii.

Dotare socială 
pentrd preparatori

Nu demult la noua 
preparație din Petrila, 
s-a dat în folosință o 
modernă baie pentru 
muncitori. Noua dotare 
socială, cuprinde 840 
dulapuri, 70 dușuri și 
instalații pentru uscarea 
hainelor de schimb. La 
realizarea acestei dotări 
și-au adus contribuția zi
darii Dumitru Coțofană, 
Alexandru Jiga, Gheor- 
ghe^Scornea, Adi Emeric, 
Floarea Zarie, instala
torii Ilie Dodoc, Mihai 
Șereanu și sudorul Ale
xandru Băețoiu. în cu- 
rînd și muncitoarele vor 
beneficia de un aseme
nea modern grup

Constructorii șantierului din Vulcan înalță 
nou tronson al blocului turn 3B din zona noului centru 
civic al orașului.

Raionul de cosmetice 
din cadrul complexului 
comercial „Jiul" din Pe
troșani, întîmpină întot
deauna cumpărătorii cu 
o largă și variată gamă 
de produse.

Foto : N. ȘTEFAN

Vasile BELDIE, 
corespondent

Timp de cîteva zile, la 
unitatea 356 — berăria 
„Dîmbovița" a I.C.S.A.- 
A.P. din Petroșani (co
lonie) s-au efectuat lu
crări de igienizare și 
renovare. A fost zugră
vit întreg spațiul unită
ții, s-au vopsit pereții 
și mobilierul din grădina 
de vară. Acum ambi
anța plăcută la care se 
adaugă serviciul atent 
al barmanei Elena Pa- 
rasca, sînt motive care 
îi bucură pe cetățenii 
din această zonă.

V. BELDIE, 
coresp.

(Urmare din pag. I)

dului", ne-a spus minerul 
șef de brigadă loan 
Kacșo. Împreună cu or
tacii săi, care lucrează în 
abatajul complet mecani
zat din blocul zero, loan 
Kacso realizează produc
tivități de 19 tone pe post, 
depășind planul la acest 
indicator important în 
medie cu 4 tone pe post, 
în celălalt abataj mecani
zat, minerii din brigada 
lui Matiuș Laszlo, obțin, 
de asemenea, productivi
tăți înalte. Majoritatea 
minerilor din cele două 
brigăzi sînt policațificați, 
Gheorghe Cornan și Du
mitru Ar mea nu sînt spe
cializați în hidraulică. 
Printre minerii care sînt 
și lăcătuși și combainieri 
se numără Mircea Ștefă- 
niță, Dumitru Ioniță, loan 
Grecu, Petru Bîrsan, Ilie 
Stan, iar printre cei ce

Viorel STRAUT

Renovări
!
i

Foto : Șt. NELEANU
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„Cupa Olimpia" a revenit 
arcașilor din Aninoasa

sînt și electricieni se află 
Crăciun Chindea, Constan
tin Mangu și loan Suciu. 
Din cele două abataje 
mecanizate sînt extrase 
zilnic 1200 tone de cărbu* 
ne. Oamenii sînt cu ade
vărat mineri-tehnicieni, de

duse de Gheorghe Belei, 
Dumitru Boboc, Mihpi 
Blaga și Petru Belbe, care 
au executat în devans lu
crările de pregătire a fe
liilor de cărbune de pe 
stratul 3. în prezent, bri
gada lui Blaga execută

lllllllllllllllllHIIIIIIIIItlIHIfllmittMIHHWIIIIIIIIIlIHirt

Recorduri minerești 
la orizontul 400
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înaltă competență profe
sională, autori ai unor 
recorduri de productivi
tate.

La obținerea celor peste 
16 000 tone de cărbune cît 
s-a extras suplimentar 
prevederilor de plan de la 
începutul anului la sec
torul* III, și-au adus o xul colector va fi terminat
contribuție esențială mi- în curînd montajul unei

instalații monorai. Gîn-

lucrări de amenajare a 
camerei pentru i 
repațații. Aici vor fi 
chipate și montate noile 
complexe, iar combinele 
vor putea fi reparate fără 
să fie scoase la suprafață. 
Pentru îmbunătățirea flu
xului de transport, pe a-

direa tehnică se face pu
ternic simțită în sector. , 
Mineri cil experiență bo
gată, cum sînt Gheorghe 
Apachiței, Nicolae Bla- 
hoianu, Mihai Mihâli, Ni
colae Chiriac, Ilie Secară, 
Titu Lemnaru, Alexan
dru Cardoș, Victor Oară, 
Teodor Puf? Alexandru 
Nignea, Carol Grahman, 
llarie Stan și mulți alții 
sînt consultați și vin cu 
idei ingenioase pentru per
fecționarea lucrului pe 
schimburi și mai buna 
folosire a zestrei tehnice.

Recordurile de la orizon
tul 400 nu sînt întîmplă- 

montaj- toare. Ele sînt rodul stră- 
"i e* daniilor unui colectiv har- 

do- 
că 

teh-

Realizînd punctaje su
perioare în fiecare probă 
și la majoritatea catego
riilor de vîrstă, tinerii tră
gători de la Minerul Ani
noasa s_âu remarcat și cu 
prilejul recentului concurs 
desfășurat în Capitală, pe 
poligonul din parcul He
răstrău. Vestea a fost pri
mită cu satisfacția cuve
nită de iubitorii sportului 
din Aninoasa, eu atît mai 
mult cu . cît acest succes nu 
este singular; el comple
tează seria unor frumoa
se reușite, obținute în acest 
an, de arcașii pregătiți de 
maestrul sportului Vasile 
Tămaș, respectiv locul 1 
în „Cupa municipiului 
Satu Mare" și locul II în 
„Cupa lașului", Așadar, 
obiectivele, despre care cu 
pasiunea și modestia ce-1 
caracterizează, antrenorul 
Vasile Tămaș ne vorbea 
încă din iarnă pe pîrtia 
din Șes. unde se afla zilnic 
la lecții de schi, împreu
nă cu majoritatea compo- 
nenților secției de tir, au 
fost îndeplinite.

Locul I și „Cupa Olim
pia" îmbogățește palmare
sul arcașilor aninoseni, 
demonsțrînd încă o dată 
perseverența și calitățile 
lor, dăruirea la antrena
mente și concursuri, do
rința fierbinte de victorie. 
Modul în care sînt selec
ționați și promovați a- 
cești copii în rîndul juni
orilor ni se pare un lucru 
spectaculos, poate tocmai 
datorită faptului că aria 
investigațiilor nu depășeș-

te raza comunei, intere
sant este procesul de pre
gătire, o pregătire inten
să, în care antrenorul im 
plantează în noii ven 
răbdarea și dorința de a> 
firmare. In acest sens, 
demn de laudă apare a- 
jutorul arcașilor mai mari, 
dragostea și responsabili
tatea* acestora față de felul 
în care se vor integra și 
evolua colegii lor în com
petiții, pentru a contribui 
la ridicarea punctajului 
secției. Un aport deosebit 
îl are în cadrul pregătirii, 
economistul Eugen Șer- 
bănescu, cel care a reușit 

. să întrețină în cadrul lo
tului o atmosferă propice 
performanței și autodepă- 
șirii. Semnificative ni 
s-au părut cuvintele ju
niorului Ion Mihoci, care 
ne mărturisea că fiecare 
dintre colegii lui, eînd in
tră în concurs, se gîndeș- 
te la locul I.

Izbînda din „Cupa O- 
limpia", la realizarea că
reia și-au adus centrii 
ția senioarele Dorina Da
mian, Elena Gheorghe, 
Mariana Ștefan, junioara 
Anișoara Sardaru, juniorii 
Viorel Habian, Ion Mihoci, 
Dan Amălinei șl seniorul 
Aurel Urițescu, a fost clă
dită în etape succesive, așa 
cum de fapt sînt planifi
cate și cele Următoare: 
„Cupa Minerul", „Cupa 
României" și campionate
le naționale de seniori sî 
juniori. Le dorim succes 
deplin! .

Teodor TRIFA

contribuție esențială mi
nerii din brigăzile eon-

nic, disciplinat, care 
vedește prin fapte 
știe să stăpînească 
nica modernă, să obțină 

adevărate
creșterea 
cărbune

cu ajuto-ul ei 
performanțe în 
producției de 
pentru cocs.

r
UN NOU SORTIMENT DE RĂCORITOARE

Ieri, la secția de băuturi răcoritoare de la Live- 
zeni, s-au produs primele 5 tone dintr-un nou sorti
ment : suc natural de struguri cu aromă de muscat. 
Noul preparat, ne spunea Gheorghe Stănculete, șeful 
unității, se adaugă altor 9 sorturi de băuturi răcoritoa
re, care se află zilnic în unitățile comerciale din Valea 
Jiului și sînt apreciate de consumatori. (T.S.)

cunoaștere și perfecționare 
a tehnicii securității mun
cii. (V.S.)

>
I 
I
I

direa noului dispecerat. în de confecții Vulcan obține 
curînd vor începe și lucră- rezultate deosebite în luna 
rile de montaj ale instala
țiilor de semnalizare a prin
cipalelor utilaje din subte-

• ÎN ZONA Pieței Vic
toriei din Petroșani, se des
fășoară în ritm susținut lu
crările de lărgire a carosa
bilului de la două la patru 

TIVĂ. Comitetul de partid benzi de circulație. Au fost 
montate bordurile pînă în întreprins acțiuni de colec- 
dreptul stației autobuzelor tare pentru recuperarea și 
și în curînd va începe as
faltarea. Au fost reluate lor 
și lucrările de nivelare, la tul ? Colectarea a 4600 kg 
bulevard în fața blocurilor fier vechi, 
59 și 81 din cartierul Pe-

• AUDIENȚA COLEC-
• MASĂ ROTUNDA. 

Mîine, la I.M. Uricani este 
programată o masă rotun
dă cu tema : „Tehnici și 
metode de lucru folosite . _
pentru asigurarea - securi- rea procesului de produc- . . . - .. .. . *■ . ac.

progra- 
colectivă troșani Nord. (V.S.) 

muncitor * COLECTĂRI PENTRU 
conducere RECUPERARE ȘI RE- 

CONDiȚIONARE. De la

al S1S.H. Vulcan organizea
ză periodic acțiuni cu ca
racter de schimb de expe
riență pentru perfecționa-

tății muncii la lucrările 
din subteran". Această ac
țiune este organizată de co- 

I misia inginerilor și tehni
ci cienilor din întreprinderi 
l în cadrul unui program de

ție. în cadrul acestor 
țiuni, astăzi este 
mată o audiență 
a personalului 
cu cadrele de
ale secției.

Jeana Ionescu, secretarul 
comitetului U.T.C. din ca
drul C.C.S.M. Petroșani a- 
flăm că .tinerii din această 
organizație, în paralel cu 
activitatea profesională, au ran și de la suprafață, dis- 

pecerizare care se numără 
între cele mai moderne din 
Valea Jiului. Aceasta va 
mai fi prevăzută cu insta
lații de interfonie, 
telegrizumetrică și 
ziune cu lL.—
(Gh. S.)

recondiționarea materiăle-
refolosibile. Rezulta-

, 300 kg aramă,
680 kg deșeuri hîrtie, alte 
materiale feroase și nefe
roase. (M.B.)

• LA T.M. LIVEZENI 
este în curs de finisare clă

stație 
televi- 

cireuit închis.

iunie. Față de un plan de 
100 000 lei pe întreaga lună, 
în doar 20 de zile s-au rea
lizat vînzări de 300 000 Ici. 
Este meritul vînzătoarci 
Gheorghița 
conducerii
(M.B.)

Bărăitaru și a
I.C. Vulcan.

I 
I
I

• ÎN DO AR 20 DE ZILE. 
Magazinul de desfacere și 
prezentare al întreprinderii

realizată de 
V. STRAUT

Rubrică
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Individ — Colectivitate •

la investiții

Combainerii
de elită

cei mai har- 
din cadrul

Care sini 
nici oameni 
sectorului?

Inginerul Ion Solga,-je
fui sectorului investiții de 
ia IM. Dilja i-a numit 
fără să stea pe ginduri. 
Sînt minerii din brigăzi
le conduse de Gheorghe 
Stoica și Alexandru Le- 
vag. Ei sînt cei care au 
adus sectorului faima lo
cului III pe anul 1983 in 
întrecerea socialistă a mi
nerilor de la sectoarele de 
investiții din Valea Jiu
lui. Cei doi șefi de bri

BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINERI

I
i
ț4

gadă sînt cunoscuți însă 
și ca specialiști în mînu- 
irea utilajelor moderne. 
Despre pasiunea lor sta
tornică pentru tehnica 
modernă, ne-a spus cuvin
te de laudă sing. Carol 
Ervin Laszlo și maistrul 
principal Ștefan Petrea.

In primul semestru al 
anului colectivul sectoru
lui de investiții s-a men
ținut pe loc de frunte în 
întrecerea socialistă, de- 
pășindu-și sarcinile de 
plan cu 23,4 procente și 

. raportînd avansări supli
mentare de 64 ml. Mî- 
nuind cu iscusință combi
nele din dotare, cei doi 
șefi de brigadă împreună 
cu ortacii lor au realizat 
avansări de 0,5 pînă la 
1 m pe zi mai mari de
ci! se prevedea în preli
minar și au finalizat în- 
tr-un timp record o gale
rie magistrală pe orizon
tul 350 și galeria trans
versală a puțului auxiliar.
S-au asigurat astfel con
diții pentru îmbunătățirea 
fluxului de transport al 
minei.

In actuala etapă de dez
voltare a societății noastre 
socialiste ordinea și disci
plina desăvîrșite în muncă, 
sînt o expresie a răspunde
rii morale pentru desfășu
rarea neîntreruptă și cu e- 
ficiență maximă a pro
ducției, responsabilitate ma
nifestată prin buna gospo
dărire, apărare și dezvol
tare a proprietății socialis
te. In acest spirit, Decretul 
400 din 29 decembrie 1981, 
adoptat de Consiliul de 
Stat pentru instituirea u- 
nor reguii privind exploa
tarea și întreținerea instala
țiilor, utilajelor și mașini
lor, întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă în unită
țile cu foc continuu sau 
care au instalații cu grad 
ridicat de pericol în ex
ploatare, este menit să 'sti
muleze creșterea răspun
derii tuturor oamenilor
muncii în calitatea lor de

producători și 
in scopul bu- 
al activității e-

proprietari, 
beneficiari, 
nului mers 
conomice.-

Pentru aplicarea neabă
tută a prevederilor decretu- pui de 
lui, organele de conduce
re colectivă din unități au 
fost obligate să ia măsuri 
pentru cunoașterea lui te-

In prezent, după cum 
ne-a informat șeful de 
sector, brigada condusă de 
Stoica amenajează o ca
meră pentru un post de 
transformare pe orizontul 
350, iar brigada lui Levay 
execută transversala prin
cipală din blocul IV.

„Brigăzile de la inves
tiții, ne spunea cu mân
drie despre „oamenii săi" 
ing. Ion Solga, sînt com
puse din. oameni harnici, 
destoinici. Minerii Ioan, 
Statie, Gheorghe Varga, 
Ion Căplbiu și Constantin

„cascadă**.
v-as ruga să de-

oameni, 
care o- 
minerf 

ă o pro^i

Pascu s-au obișnuit atît 
de mult să lucreze cu com
bina, îneît nici nu mai vor 
să audă de munca în con
diții clasice. Oamenii se 
înțeleg între ei ca în 

familie. Se ajută. De la 
un schimb la altul utila
jele sînt predate în per
fectă stare de funcționa
re. Despre nemotivate nici 
nu poate fi vorba. Toți 
sînt caracterizați de conș
tiinciozitate și de răspun
dere profesională. Cînd 
intri în galerie, la locul 
lor de muncă, ți-e drag să 
privești. Este vizibilă mi
na unor adevărați gospo
dari".

Pentru acești 
adevărați bărbați 
narează titlul de 
munca reprezintă 
blemă de înaltă conștiin- « 
ță. Mîndria de a fi me- J 
reu învingător în încleș-ț 
tarea aprigă din subteran, j 
pentru a da țării cît mai | 
mult cărbune, este dubla- ț 
tă de satisfacția pe care ț 
ți-o poate da doar conș- | 
tiința datoriei împlinite. |

V.S. FENEȘANU ț

meiriică, fiind dezbătut în 
adunările generale ale oa
menilor muncii și afișat la 
locurile de muncă. După 
studierea și însușirea pre
vederilor decretului, mun
citorii, maiștrii, tehnicienii, 
inginerii, toți cei care lu
crează sau conduc procesele 
de producție la instalațiile, 
utilajele și mașinile cu foc 
continuu sau cu grad ridi

în spiritul legilor țării
Responsabilitate morală, ordine și disciplină 

în activitatea productivă
cat de pericol în exploatare 
au și semnat de luare la 
cunoștință a acestor regle
mentări. Cu toate aceste 
măsuri în unitățile econo
mice socialiste au fost ca
zuri de nesocotire a dispo
zițiilor Decretului 400/1981. 
Astfel, în dimineața zilei 
de 15 octombrie 1983, în 
jurul orei 7,30, Bărbosu 
Constantin, maistru la Gru- 

șantiere Energo- 
montaj București, lotul Pa- 
roșeni, s-a prezentat Ia ser
viciu într-o vădită stare de 
ebrietate. A încercat să e-

;Urmar« din pag. 4)

— Acest îndemn v-a adus 
și la mină, la Petrila ?

— Sincer să fiu după 
armată am venit la Petrila, 
la îndemnul unui unchi, 
fost șef de schimb. El m-a 
învățat mineritul. Am vă
zut că e greu. Dar știam că 
pe măsura muncii e și răs
plata. Am muncit, am în
vățat, am și cîștigat...

— Ce ați cîștigat de fapt?
— Ce am cîștigat?! Bani, 

în primul rind. Și cîștig și 
acum. Pe măsura muncii și 
a roadelor muncii noastre 
Dar am cîștigat un luciu 
și;, mai de preț, acea dem
nitate minerească, munci
torească pe care o ciștigi 
doar prin munca ta. prin 
priceperea și abnegația ta, 
jos în abataj.' Și tot de pe 
urma acestei munci am 
cîștigat confortul în care 
trăiesc și trăiește familia 
mea. Sînt decorat cu Or
dinul Muncii clasa a III-s; 
pe ’83 mi s-a acordat tro
feul „Lampa de miner'1 
pentru primul loc în între
cerea pe Vale; sînt membru 
al c.o.m.; am o familie cu 
4 copii și trăiesc într-un a- 
partament modern; am ma
șină..., dar am, mai presus 

Schimburile minerilor Constantin Vasile și loan Erdoș, «laturi de alți cițiva 
ortaci de nădejde din brigada condusă de Ștefan Alba, (în stingă), șeful de brigadă.

Foto : ȘL NEMECSEK.

sfătuindu-1 să pără- 
unitatea. Maistrul 

avut însă o compor- 
jignitbare față de

xecute lucrări la turbina nr. 
3 de la Termocentrala Pa- 
roșeni, deși o muncitoare i-a 
atras atenția asupra stării 
în care se afla, colegii de 
muncă 
sească 
B.C. a 
tare
muncitori, iar la interven
ția conducerii termocen
tralei a refuzat să fie tes

tat cu fiola alcoolscopică. 
Mai mult, aflînd că au fost 
sesizate organele de miliție, 
a proferat injurii la adre
sa colegilor de muncă du
pă care a fugit. Ulterior 
s-a stabilit că în noaptea 
de 14/15 octombrie 1983 
Bărbosu Constantin a con
sumat băuturi alcoolice pî- 
nă în jurul orei 4 împreu
nă c.u alți colegi de muncă; 
aceștia însă nu s-au pre
zentat în acea zi la servi
ciu. El a fost condamnat la 
10 luni închisoare cu obli
garea la muncă corecționa- 

de toate, stima și respectul 
celor 85 de ortaci cu care 
lucrăm împreună, a seme
nilor. Și asta face mai mult 
decît orice. Și totul de pe 
urma muncii în abataj, a 
cărbunelui.

— De fapt aveți trei aba
taje...

— Din 70, de cînd sînt la

„Munca, munca cinstită 
doar ea iti conferă demnitate

>
It

mare 
cele 
deci 

I de 
. toa-

mină, am trăit din plin pro
gresele pe care le-a cunos
cut mineritul în anii soci
alismului, mai ales în ulti
mul deceniu. Am învățat 
și am lucrat cu utilaje mo
derne. Acum aplicăm o teh
nologie avansată, de i 
eficiență care ne dă 
mai mari randamente, 
și satisfacții: tavanul 
rezistență. II folosim în 
te cele 3 abataje ale blocu
lui II pe care le exploatăm 
concomitent în

— Dacă

Un caz asemănător s-a 
întîmplat și la I.A.C.M.M. 
Petroșani. Muncitorii Gîr- 
dan Mihai și Negoiță Nico- 
lae au fost repartizați să 
execute lucrări în incinta 
I.M. Petrila. In ziua de 26 
decembrie 1983, în timpul 
programului de lucru, mun
citorul GJrdan Mihai a pă
răsit locul de muncă și a 
cumpărat două sticle cu

vin, după care s-a întors 
în unitate și le-a consumat 
împreună cu colegul lui Ne- 

. goiță Nicolae. Ambii au fost 
condamnați la cite 1 an în
chisoare pentru consumul 
de alcool în incinta minei.

Sancționarea — în aces
te situații, dar și in altele 
— celor vinovați de incăl- 

prevederilor Decre- 
nr. 400/1981 arată 
este . admisibilă tole- 

personalului munci-

carea 
tului 
că nu 
rarea
tor care nesocotește rigori
le desfășurării normale a 
procesului de producție, e- 
xigențele funcționării im- 

finiți principiul pe care se 
bazează munca și climatul 
in brigadă, ce ați răspun
de ?

.— Principiul nostru la 
care țin cel mai mult, zi de 
zi, este „unul pentru toți și 
toți pentru unul**. Așa am 
învățat, așa înțeleg eu în
trajutorarea minerească, 

și-1 ajMicăm în toate ipos
tazele. Adică intrăm împre
ună în schimb, cu o oră 
mai devreme, direct eu ma
terialele de care avem ne
voie și ieșim tot împreună, 
dar abia după ce fiecare 
din cele 3 abataje se află 
în perfectă Stare. Dacă a- 

la un 
ca u-

vem vreun necaz 
front acționăm toți... 
nul.

— Sînteți exigent, 
rășe Alba ? 7

— Cer fiecăruia să 
ce si cit fac și eu, să

tova-

pecabile a mecanismului 
vieții economico-sociale, 
deoarece realizarea exem
plară a sarcinilor de servi
ciu este posibilă numai în-
tr-un climat de desăvîrșită ' | 
ordine și disciplină, de pu
ternică angajare în muncă 
a tuturor membrilor socie
tății noastre, de folosire su
perioară a tuturor resurse
lor materiale și tehnice.

Cazurile prezentate ridi
că însă și unele întrebări: 
de ce un maistru, conducă
tor al procesului de pro
ducție, are o astfel de ati
tudine? Cum a fost posibil 
ca pe poarta unei întreprin
deri miniere să se intre în 
incintă cu sticle cu băutu
ră 7

Sînt întrebări pe care tre
buie să și le pună, și la ca
re să răspundă, organele de 
conducere colectivă ale u- 
nităților economice, deoa
rece abaterile respective se 
datorează în mare măsură 
slabei eficiente a unor mă- 

. suri organizatorice și edu
cative, în unele cazuri lip
surile fiind „acoperite", 
limitindu-se doar ia sancți
uni formale.

Cornel CIUCIAN, 
procuror șef adjunct 

Procuratura locală Petroșani 

pecte munca ortacilor, pres- 
tijțjjjl brigăzii și pe el în
suși.

— Ce vă supără mai 
mult?

— Indisciplina și oamenii 
care vor să trăiască ușor pe 
spinarea altora, care , dau 
din gură în loc să mun
cească și vin în mină doar 
ca să fie... pontați.

— Aveți o familie nume
roasă. Soția lucrează. Aveți 
timp și de copii ?

— Soția e frezor Ia 
I.U.M.P. și, cu 4 copii, în- 
tradevăr, nu ne este chiar 
ușor. Dar ne rezolvăm tre
burile tot împreilnă. Așa 
cum brigada noastră e o- 
mogenă, pentru că fiecare 
știe rostul cărbunelui pen
tru țară, tot așa și în fa
milie trăim în armonie. Ne 
ajutăm, ne respectăm reci
proc. Și cînd n-ai necazuri 
acasă, firește că și treaba 
din abataj merge mai bine.

— Și, în curîhd, plecați 
în concediu...

— Da. Să-și ia copiii va
canța și plecăm la Ponor, 
în Alba. Tata are 70 de ani 
și m-așteaptă la coasă. Du
pă aceea plecăm în conce
diu într-o stațiune din Iu
goslavia...

Atitudini

rău: era prin 
mai, se apro- 
fiicei ei și s-a 

„împrumute** 
din banii con-

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I

I
I 
I
1

IVuntă fără dar
Cu un an în urmă, 

Badovics Margareta, ma- 
nevrantă vane la E.G.C.E. 
Petroșani, era și adminis
tratorul asociației de lo
catari 9 din cartierul Ae
roport, funcție îndepli
nită in ■ perioada 1 ia
nuarie — ;J0 noiembrie 
1983. Totul a mers bine 
pînă cînd, în "Urma unei 
verificări (2—30 noiem
brie) în gestiune, s-a cons
tatat o lipsă la casă de 
20 868 lei. Acești bani 
nu erau pentru uzul per
sonal al celei ce avea mi
siunea sâ gospodărească 
sutele de apartamente din 
asociație. Acest lucru l-a 
uitat B.M. a cărei integri
tate morală s-a clătinat 
destul de 
aprilie — 
pia nunta 
gîndit să 
19 788 lei 
tribuabililor pentru orga
nizarea nunții. A socotit 
că după nuntă, care tre- : 
buia să fie cu dar, va a- 
vea bani destui să com
pleteze suma. Insă soco
teala de acasă nu se po
trivește cu cea din tîrgs 
se vede treaba că darul 
cu care s-a încheiat nun
ta nu a fost la nivelul aș

teptărilor. Și astfel a ajuns
B.M. să fie condamnată 
de curînd (prin sentința 
575 din 11 iunie a.c.) la 2 
ani închisoare pentru in
fracțiunea de delapidare.

Semnificațiile acestui 
caz — sancționat sever 
datorită implicațiilor lui 
etice și sociale — com
portă cel puțin două as
pecte educative. In pri
mul rind, acela că o că
sătorie reprezintă un e- 
veniment prea mare în. 
viața oamenilor pentru a 
face din el un prilej de 
cîștig. In tradiția poporu
lui nostru darul la o 
nuntă are o valoare mai 
mult simbolică, de ajutor 
al colectivității la înte
meierea familiei. Și apoi 
se știe că fiecare om or
ganizează o nuntă pe mă
sura posibilităților sale 
reale. In al doilea rînd, 
este vorba, despre cinstea 
și responsabilitatea de 
care nu s-a învrednicit în 
administrarea asociației 
de locatari.

T. SPĂTA8U, 
loan MOCA, 

procuror
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Vizita oficială de prietenie în tara noastră 
a tovarășului KIM SEN

La întreprinderea „23 August“ ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
, Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Kim ir 
Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu
blicii Populare 
Democrate Coreene, 
au vizitat, miercuri dimi
neață, întreprinderea „2,3 
August1*, una dintre cele 
mai mari și reprezentati
ve unități constructoare de 
mașini din Capitală.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au fost 
însoțiți în această vizită de 
tovarășii Ion Dincă, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei.

Vizita a prilejuit oaspe
ților coreeni cunoașterea 
unor realizări de seamă 
ale industriei noastre cons
tructoare de mașini, ca
re, în ultimele două dece
nii, a cunoscut o puterni
că dezvoltare fiind tn mă
sură, să asigure satisface
rea într-o măsură sporită 
a cerințelor economiei 
naționale și, în același 
timp, să livreze la export 
o gamă tot mai variată de 
produse de înaltă compe
titivitate.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au fost întîmpinați la so
sire cu deosebită căldură 
de numeroși oameni ai 
muncii, care au aplaudat 
și ;. aci a m a t în
delung, au" ovaționat pen
tru prietenia și colabora
re^ dintre partidele, țări
le și popoarele noastre.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
împreună cu persoanele 
oficiale care îi însoțesc au 
vizitat atelierul de proto
tipuri, secția de utilaj teh
nologic și fabrica de mo
toare — sectoare impor
tante ale marii întreprin
deri bucureștene, unde au 
fost evidențiate preocupă
rile colectivului în direcția 
înnoirii și modernizării fa
bricației, îmbunătățirii, 
continue a parametrilor 
tehnici și calitativi ai pro
duselor, sporirii eficien
ței economice a întregii 
activități.

înaltul oaspete s-a inte
resat de caracteristicile și 

.performanțele produselor 
prezentate și a dat o înal
tă apreciere realizărilor 
oamenilor muncii de la „23 
August".

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a examinat în 
cursul vizitei, împreună 
cu cadrele de conducere 
prezente, aspecte ale- în
deplinirii sarcinilor i., de

producție, stadiul înfăptui
rii măsurilor stabilite pri
vind modernizarea conti
nuă a acestei unități, îm
bunătățirea calității pro
duselor, ridicarea eficien
ței întregii activități.

Secretarul general al 
partidului a indicat să se 
ia măsuri pentru reorga
nizarea și sistematizarea 
pe secții a fâbricii de uti
laj tehnologic, pentru 
dezvoltarea fabricației de 
compresoare, pentru o mai 
bună specializare -a secți
ilor pe diverse profile, ce- 
rînd să se adopte tehnolo
giile cele mai moderne pe 
întregul flux de producție.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
s-au întîlnit cu membrii 
consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii. Adre- 
sînd încă o dată cele mai 
calde mulțumiri pentru a- 
ceastă vizită, președintele 
consiliului, Dumitru Ba
dea, a arătat că ea repre
zintă un fericit prilej pen
tru a evoca prietenia 
româno-coreeană, la a că
rei dezvoltare continuă își 
aduc contribuția hotărî- 
toare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen.

Au fost prezentate, în 
acest cadru, aspecte esen
țiale privind organizarea 
producției, preocupările 
actuale și de perspectivă 
ale colectivului muncito
resc de aici, subliniindu- 
se că întreaga activitate 
a întreprinderii se desfă
șoară pe baza orientărilor 
și indicațiilor; date de se
cretarul general al partidu
lui nostru, care participă 
la adunările generale ale 
oamenilor muncii, se în- 
tîlnește în mod frecvent 
în cadrul vizitelor de lu
cru, cu făuritorii de bu
nuri materiale din aceas
tă mare citadelă industri
ală a României socialis
te.

Tovarășul Kim Ir Sen a 
semnat în Cartea de onoa
re a întreprinderii, unde a 
scris următoarele: „Indus
tria constructoare de. ma
șini este inima economiei 
naționale. Doresc noi și 
mari succese economiei 
naționale a României, sub 
conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

Vizita s-a încheiat în a- 
ceeași atmosferă vibran
tă. Oamenii muncii pre-: 
zenți au aplaudat cu însu
flețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășul 
Kim Ir Sen, au ovaționat 
îndelung pentru prietenia 
dintre partidele și țările 
noastre, dintre poporul 
român și poporul coreean.

(Urmare din pag. !)

activitate, va duce la în
tărirea pe mai departe a 

prieteniei 
român

solidarității și 
dintre popoarele 
și coreean.

A fost reafirmată 
rîrea comună de a 
na pentru sporirea 
versificarea relațiilor

hotă- 
acțio- 
și di- 

e- 
cononfice, pentru extinde
rea cooperării și speciali
zării în producție, pe ba
za Unui acord pe termen 
lung ,valorificîndu-se cît 
mai bine largile posibi
lități pe care le, oferă, în

acest sens, economiile na
ționale ale celor două țări. 
A fost relevat rolul impor
tant care revine Comisi
ei mixte de colaborare e- 
conomică și tehnică, evi- 
dențiindu-se. necesitatea 
creșterii eficienței aces- - reciproc, în vederea găsi- 
teia în identificarea unor ......
noi domenii și forme de vvuuck: uc «pivLuuutuc, 
cooperare, în realizarea, în în continuare, a colabora- ...
bune condițiuni, a obiec- ’ rii și cooperării dintre nerale a socialismului, pă-
tivelor de colaborare pre
văzute, în promovarea tot 
mai amplă a relațiilor eco
nomice dintre România 
și R.P.D. Coreeană.

Totodată, s-a convenit 
să fie sporite contactele, 
la diferite nivele, schimbu
rile de experiență și con
sultările, în probleme de 
experiență și consultările, 
în probleme de interes

rii căilor și modalităților 
concrete de aprofundare,

levînd contribuția sa de
terminantă la așezarea pe 
temelii’ cît mai trainice a 
bunelor raporturi româno- 
coreene, la promovarea 
tot mai largă a conlucră
rii dintre cele două parti
de și țări, atît pe plan bi
lateral cît și pe arena mon
dială, în Interesul ambe
lor popoare, al cauzei ge-

cele două țări.
Tovarășii 1

Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au convenit să continue di
alogul tradițional, priete
nesc, la nivel înalt,

Adunarea populară din Capitală 
prieteniei româno-coreeneconsacrată

(Urmare din pag. I)

luționare din România 
R.P.D. Coreeană, evoluția 
continuu ascendentă a ra
porturilor multilaterale 
dintre cele două țări, rapor
turi care cunosc, în aceste 
zile, un moment deosebit 
prin noul dialog la nivel î- 
nalt de la București.

în această atmosferă en
tuziastă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
iau loc în prezidiu.

în prezidiu iau loc, de a- 
semenea, tovarășii din con
ducerea de partid și de 
stat .din România, precum 
și membrii ai delegației de 
partid și de stat a Republi- 
cii . Populare Democrate 
Coreene.

Răsună solemn imnurile 
de stat ale Republicii 
Populare Democrate Core
ene și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea populară con
sacrată prieteniei româno- 
coreene este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al CC. al 
P.C.R., prim-secretar al

Și

Comitetului 
municipal București 
P.C.R., primarul 
al Capitalei.

In aplauzele și 
celor prezenți au 
vîntul tovarășul 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Cuvîntările rostite de cei 
doi conducători de partid 
și de stat au fost urmărite 
cu deosebit interes și vie 
satisfacție de cei prezenți, 
iar, prin intermediul postu
rilor naționale de radio și 
televiziune, de milioane de 
cetățeni ai patriei noastre. 
S-a aplaudat în
delung, dîndu-se expresie 
aprobării depline față de 
aprecierile de o deosebită 
importanță privind relați
ile bilaterale, poziția celor 
două țări față de situația 
internațională actuală cu
prinse în cuvântările tova-

al 
general

ci! și colaborării interna- 
Nicolae ționale.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă recipro
că.

re-

Dineu
Tovarășul N i c o l a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro- ' 
mânia, și tovarășa Elena 

prietenește, salută Ceaușescu s-au întîlnit,

rășilor Nicolae Ceaușescu
și Kim Ir Sen. ;

în uralele celor prezenți, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen se îmbrăți
șează

ovațiile
luat cu-

Nicolae cu mîinile strîns unite pe miercuri, cu tovarășul Kim 
adunare, 
cu însu-

participanții la
care aclamă . ...
flețire, scandează neîn-

Ir Sen, secretar 
al Comitetului

- ........ - - ------ al Partidului Muncii
trerUpt „Ceaușescu — Kim Coreea, președintele 

publicii Populare 
erate Coreene, în 
unui dineu intim, 
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

adunării, pe esplanada din a fost evidențiată și cu 
fața Palatului 
și culturii. Bucureștenii 
i-au salutat din nou, la ple
care, cu deosebită căldură 
și prietenie, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, exprimîndu-și ast
fel, direct și cald, satisfac
ția pentru vizita în țara 
noastră a tovarășului Kim 
Ir Sen, pentru rezultatele 
fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno- 
coreean, pentru prietenia 
trainică și colaborarea rod
nică dintre țările, partide
le și popoarele noastre.

Ir Sen“.
Atmosfera din sală a fost 

întregită de emoționanta 
manifestare populară care 
a avut loc, la încheierea

general 
Central 

din 
Re- 

Demo- 
ca drill 
desfa

sporturilor acest prilej deplina . satis- 
. x .. jacțje dg rezultatele

noului dialog româno-co- 
reean la nivel înalt, expri- 
mîndu-se convingerea Că 
înțelegerile la care s-a 
ajuns vor desehide noh 
perspective dezvoltări< 
tradiționalelor legături de 
prietenie, solidaritate și 
conlucrare multilaterală 
româno-coreeană în inte
resul celor două țări și po
poare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

ACTUALITATEA IN LU/Mr
Rezultatele alegerilor

de deputați din R. P. Polonă
VARȘOVIA 20 (Ager

pres). — Comisia electo
rală de stat a R.P. Polo
ne a dat publicității rezul
tatele oficiale ale alege
rilor de deputați în organele 
locale de stat desfășurate 
la 17 iunie. In comunicat
— relatează agenția PAP
— se arată că în consili-

le voievodale au fost aleși 
5 984 deputați din 11967 
candidați propuși, în consili
ile orășenești, 17 397 de de
putați din -34 786 candidați, 
iar în consiliile populare 
din localitățile rurale 55 549 
deputați clin 111001 can
didați.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 20 (Agerpres). — 
La Universitatea din Ber
linul occidental a fost inau
gurată „Săptămîna păcii",

profesori și studenți, mun
citori, funcționari, repre
zentanți ai organizațiilor 
de tineret, femei și reli
gioase — vor dezbate pro-

în cadrul căreia sînt pro- bleme ale necesității inten- 
grainate conferințe, expo- sificării luptei pentru pa- 
ziții, simpozioane, alte ma- ce, împotriva pericolelor 
nifestări. Participanții — unui război nuclear.
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TV

FILME
No-

I 
I 
I

i

PETROȘANI — 7 
iembrie : întîlnire cu tine
rețea ; Unirea : Lovind o 
pasăre de pradă; Parîn- 
gul: Prea cald pentru luna 
mai.

PETRILA : Avalanșa,
I-II.

LONEA : Omul păian
jen se întoarce.

VULCAN — Luceafărul: 
Albinuta.

LUPENI — Cultural : 
Șapte băieți și, o ștrengă
rită. •

URICANI : Călătorul cu 
cătușe.

Iii juriul orei 9,30 --
Transmisiune directă: ce
remonia plecării delega
ției de partid și de stat 
a Republicii Populare 
Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii 
reea, președintele 
blicii Populare 
erate Coreene.
15,00 
15,05 
15,25

din Co-
Repu- 

Demo-

Telex.
Civica.
Studioul tineretu 
lui.
Desene animate.16,20

£0,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în e- 
conomie.

20,35 Mîndră zi a liber- -- 
tății — Cîntece 
patriotice.
Lumea contempo
rană și confruntă
rile de idei.
Filme inspirate 
lupta P.C.R. 
„Clipa" (color). 
Partea a 2-a, 
Revista literar-ar- 
tistică TV.
Telejurnal (parțial 
color).

21,10

21,55

din

22,15

SUCURSALA I.C.R.A.
PETROȘANI
încadrează

■ fochist centrală termică
Condiții de încadrare conform Legii 57/1974.

Relații suplimentare la sediul Sucursalei
I.C.R.A. Petroșani, strada Republicii 90.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, perfec

tă stare. Petroșani, tel. 
•42648.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pîrvan 
Mircea, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă.

(2172)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe. numele Vădu
va .Elena, eliberată de I.C, 
Vulcan. O declar , nulă.

(2173)

'PIERDUT legitimație de 
serviciu pe* numele Pla- 
vea Ionel, eliberată de 
I.U.M. „Petroșani-. O declar 
nulă. (2175)

COLEGIUL DE REDACȚIE: losif BĂLAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, SimionaPOP - redactor șei, Teodor RUSU - redactor șef adjunct 

Toma ȚĂTĂRCA.

Redacția și administrația s Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, tu. 2. Telefoane; 41662. 
secretariat, 41663, 42464 secții. ,
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


