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în întTmpinarea glorioasei aniversări 
de la 23 August

Colectivul I. M. Uricani 
și-a îndeplinit planul

• v

Pe măsură ce ne a- 
propiem de gloriosul ju
bileu de la 23 August, 
panoul întrecerii socia
liste al Văii Jiului de 
a da țării cit mai mult 
cărbune devine tot mai 
bogat.

Una dintre întreprin
derile miniere ale mu
nicipiului nostru, care 
întimpină prin frumoase 
fapte de muncă marea 
noastră sărbătoare din 
august, este și mina U- 
ricani. Un frumos o- 
magiu adus de minerii 
uricăneni marii sărbă
tori a poporului nostru.

pe 8
Printr-o mobilizare e- 

xemplară și folosire efi
cientă a dotării tehnice 
de care dispune, mobili
zați de organizațiile de 
partid, minerii din partea

• 27 000 TONE DE CĂRBUNE EXTRAS 
SUPLIMENTAR SARCINILOR DE PLAN IN 
PERIOADA DE TIMP TRECUTA DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI.

Dintre sectoarele care și-au îndeplinit sarcinile 
s-au situat permanent pe de plan în proporție de 
locuri fruntașe, amintim 101,4 și, respectiv, 100,7 
sectoarele III și I, care Ia sută.

BRIGĂZILE DE MINERI CONDUSE DE ILIE 
AMORĂRIȚEI și PETRU MANDRIȘ, care lucrează 
în abataje echipate cu complexe de susținere și tă
iere mecanizată a cărbunelui, sînt doar două din 
formațiile fruntașe ale minei. Productivitățile medii 
obținute de aceste două brigăzi s-au situat, de-a 
lungul a mai multor luni de zile, la peste 14 tone 
de cărbune pe post, cu vîrfuri de 21 de tone pe post. 
Consemnăm că în luna iulie, brigada comunistului 
Ilie Amorăriței și-a depășit productivitatea muncii 
planificată cu 600 kg de cărbune pe post. (Gh.O.)

antiimpe-

luni
vestică a bazinului nos
tru carbonifer raportează 
îndeplinirea cu 11 zile 
mai devreme, a sarcinilor 
de plan pe 8 luni.

economica
Tovarășul Ni c o 1 a e 

Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a inaugurat, luni, 20 au
gust, Expoziția „Dezvolta
rea economică și socială 
a României", cea mai am
plă manifestare expozițio- 
nală organizată în țara 
noastră. Expoziția se în
scrie în suita marilor ma
nifestări consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și ântiimperialistă, 
care a marcat o etapă no
uă în istoria—patriei, - a
deschis calea împlinirii i- 
dealurilor și năzuințelor 
de dreptate și libertate, de 

, prosperitate și progres ale 
poporului român, a cuce
ririi depline a independen
ței și suveranității națio
nale, a afirmării Româ
niei ca națiune liberă și 
demnă în rîndul statelor 
lumii.

Sosirea delegațiilor care 
vor participa la festivitățile prilejuite 

de cea de-a 40-a aniversare 
a eliberării României

Luni au sosit în Capita
lă pentru a participa la
festivitățile prilejuite de
cea de-a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și u.-l— 
riallstă de la 23 August 
1944, delegațiile Republi
cii Populare Chineze, con
dusă de Li Xiannian, mem- 
bru al Comttetuliii Ferma- Șan, membru al 
nent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez, președintele Republi
cii Populare Chineze; Re
publicii Populare Mozam
bic, condusă de Samora 
Moises Machel, președinte 
al Partidului FRELIMO,

inaugurarea expoziției 
a avut loc în atmosfera de 
intensă sărbătoare, de pro
fundă bucurie și satisfac
ție, de avânt creator în 
muncă și fermă angajare 
revoluționară în care toți 
cetățenii României oma
giază mărețul act de la 23 
August 1944, cinstesc vic
toriile obținute în ultimele 
patru decenii în edificarea 
noii orînduiri, îndeosebi 
în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, de 
cînd în fruntea partidului 
și statului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și prețuit fiu al 
națiunii, revoluționar și 
patriot înflăcărat, pe care 
istoria l-a hărăzit să con
ducă cu strălucire, în anii 
luminoși ai construcției 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, destinele 
țării, ale poporului nostru.

Mii de bucureșteni, a- 
flați în Piața Scînteii, ani
mați de cele mai alese 
simțăminte, au Salutat cu 

președintele Republicii 
Populare Mozambic; Parti* 
dului Comunist Finlandez, 
condusă de Arvo Aalto, 
președintele Partidului ; 
Partidului Comunist Ja
ponez, condusă de Koichi
ro Ueda, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonez; R.P.D. Coreene, 
condusă de Kang Song 

Biroului 
Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Core
ene; Republicii Cuba, con
dusă de Pedro Miret Prie
to, membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, 

căldura inimii pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au exprimat vibrant senti
mentele de nețărmurită 
dragoste, de înaltă prețui
re și caldă recunoștință pe 
care toți fiii țării, fără deo
sebire de naționalitate, le 
poartă secretarului gene
ral al partidului pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre 
gloria Și prosperitatea pa
triei, pentru ca România 
socialistă să fie fot mai 
înfloritoare, să ocupe un 
loc demn în rîndurile na
țiunilor lumii. Ei purtau 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tova
rășei Elena Ceaușescu, stea
guri roșii ale partidului 
nostru comunist și tricolo
rul scump al României so
cialiste. Cei veniți în In- 
tîmpinare au scandat cu 
multa însuflețire „Ceaușescu 
—P.C.R. !*', Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră

(Continuare în pag, a 4-a)

membru al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; 
R.P.D. Laos, condusă de 
Saly Vongkhamsae, mem
bru al Secretariatului C.C. 
al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Co
mitetului Național 
al Planificării ; 
publicii Socialiste 
nam, condusă de Dong Sy 
Nguyen, membru supleant 
al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Viet
nam, vicepreședinte ai

(Continuare in pag. a 4-a)
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I Valen țele 
« * ..ginul ni 

tehnice
■ In condițiile în care 
’ mecanizarea și automa- 
Itizafea proceselor teh

nologice din minerit 
| sînt caracteristici omni- 
I prezente, gîndirea teh

nică, deschiderea spre 
I nou, constituie trăsă- 
Ituri definitorii ale tutu- | 

ror colectivelor de fnun- 
| că din întreprinderile 
IVăii Jiului,

Concret, o astfel de 
I situație întilnim la Sec

ția de stîlpi hidraulici 
I din Vulcan a i 
• I.P.S.R.U.E.E.M.P. Numc- 
I roasele dispozitive și 

instalații prezentate de 
tovarășul Mihai Gudasz, 
șeful secției, ne fac să 
credem, la început, că 
aici lucrează un colec
tiv de inventatori a că- ’ 
ror singură treabă ar I 

g fi doar aceea de a gin- 1 
. di și născoci scule care ’ 
I să ușureze munca oa- I 
■ mcnilor. Dar interlocu- | 
I torul ne mărturisește • 
I că majoritatea creați- I 
! ilar tehnice de la S.S.H. | 
• sînt concepute de mun- I 
I Gheorghe OLTEANU | 

| ------------------------------  ;
I (Continuare in pag. a 2-a) ■

Productivități sporite 
în abatajele minei Petrila

Minerii de la Petrila au 
extras, în primele șapte 
luni din acest an, o pro
ducție suplimentară de a- 
proape 10 000 tone de căr
bune. La baza acestor- rea
lizări stau buna organizare 
a activității la toate locu
rile de muncă din cele 
șase sectoare de producție 
și folosirea Ia capacitate 
a întregului potențial teh
nic de care dispun. Prin 
intensificarea efortului co
lectiv și prin folosirea in
tegrală a timpului de lucru, 
minerii de la Petrila au 
obținut productivități spo
rite în toate abatajele. La 
nivelul întreprinderii, pro

ductivitatea muncii reali
zată în cărbune a fost cu 
450 kg pe post mai mare 
decît cea planificată, iar 
în abataje cu aproape 500 
kg pe post Rezultatele bu
ne au fost continuate și 
în luna aiigust

Gîndirea tehnică a spe
cialiștilor de la mina Pe- 
trila de a extinde metoda 
de exploatare sub tavan 
de rezistență în toate aba
tajele din stratele III și 
IV și folosirea mecanizării 
în stratele subțiri cu încli
nare mare au dat rezultate

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-a)

Brigada condusă de 
Francisc Fazakaș de la 
I.M. Paroșeni este una din 
formațiile cu cele mai 
bune rezultate. In imagi
ne, o parte a brigăzii, la 
ieșirea din subteran.

Foto: N. ȘTEFAN

Patra decenii ale devenirii noastre

Valea Jiului, In anii de pregătire 
și desfășurare a epopeii eroice 
a libertății poporului român (II)
In primăvara anului 

1944, potrivit majorității 
documentelor investigate, 
„starea de spirit" a mun
citorilor era considerată 
(apreciată) ca „foarte ne
liniștită". Dacă nu se pot 
întreprinde măsuri „pen
tru ameliorarea situației 
materiale a muncitorilor", 
există posibilitatea (peri-, 
colul) unor „încetări spon
tane a lucrului" sau chiar 
a unor greve mute „care 
s-ar manifesta în felul că 
deși ar intra în mină (mun
citorii), nu ar mai da ran
damentul de pînă acum".

împotriva războiului pre
cum și contra ocupației 
germane s-au intensificat 
grevele șj acțiunile de sa
botaj — la nivel național 
— organizate de muncitorii 
din întreprinderile indus
triale și din transporturi, 
apoi împotrivirea țărani
lor față de rechiziții și 
încorporări, ca și acțiunile 

de protest ale intelectuali
tății, toate acestea fiind o 
expresie a urli întregului 
neam românesc față de 
războiul hitlerist, a dorin
ței de a se elibera din ju
gul opresiunii fasciste.

„In perioada cînd țara 
sîngera încă de pe urma 
războiului, — subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu 
—, cînd armata română 
lupta vitejește pe frontul 
antihitlerist, alături de 
eroica armată sovietică — 
care a dus greul războiului 
și ă dat contribuția hotărî- 
toare la victoria asupra 
Germaniei fasciste, — mi
nerii au răspuns cu în
treaga lor hotărîre ia che
marea partidului „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie !“, asigurînd, prin
tr-o supremă încordare a

Prof. D. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)



2 MARȚI, 21 AUGUST 1984 "țplus de expei potențialului
Cu deosebită răspunde

re, reprezentanții colecti
vului I.M. Dîlja au dezbă
tut, în adunarea oamenilor 
muncii, activitatea desfă— 
surată în semestrul 
rezultatele obținute 
vit indicatorilor de 
au făcut propuneri utile 
și au adoptat măsuri pen
tru ca în a doua parte a 
anului șă crească partea 
de contribuție a întreprin
derii lâ asigurarea cărbu
nelui necesar economiei 
naționale.
; In primul semestru al a- 
nului, colectivul a urmărit 
cu multă stăruință înfăp
tuirea principalelor obiec
tive stabilite prin progra
mul propriu de măsuri. A- 
sigurarea capacităților de 
producție și punerea lor în 
funcțiune la termen, rea
lizarea productivității. mun
cii planificate, urgenta
rea . investițiilor, înca
drarea în consum uri si 
îmbunătățirea calității căr
bunelui s-au înscris ca o- 
biective permanente și s-au

I Și 
potri- 

bilănț.

trecut să se extragă cu 36 
mii tone de cărbune mai 
mult; creștere obținută în 
'exclusivitate pe seama pro
ductivității muncii. Cu 
toate acestea, față de sar
cina de plan s-a înregis
trat o restanță de 2281 to
ne, -explicată prin nereal i- 
zarea posturilor planifica
te în cărbune și subteran, 
și prin unele deficiențe în

nătățirea, în continuare, a 
realizărilor și recuperarea 
restanței din semestrul I. mici, va volum și greutate, 
Șefii sectoarelor de pro- '' ' ' '
ducție Laszlo Carol Ervin, 
Emilian Neagoe, Dumitru 
Oprea, maistrul Vasile Al- 
bu, din cadrul sectorului 
de investiții. Ionel Pop, șe
ful sectorului de trans
port, s-au referit la resur
sele interne a căror valo-

ție dotării brigăzilor 
dispozitive și unelte

cu 
mai acare sînt mai ușor de mî- 

nuit. deci mai eficiente. 
Propuneri utile au făcut, 
de asemenea, maiștrii E- 
meric Nagy (aeraj) și Kne- 
bel Reinhold (sector elec
tromecanic) cu privire la 
întărirea ordinii și disci
plinei, îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, organiza
rea mai bună a activității 

ADUNĂRI ALE REPREZENTANȚILOR la puțuri, urgentarea unor 
_______________...___ ’ lucrări de investiții și 

OAMENILOR MUNCII montaj. Ing. Emeric Kovacs, directorul întreprinderii, a arătat că întregul; rificare se află în atenția colectiv este îndreptățit, să aspire la realizări mai bune, dată fiind experiența acumulată în ultimul timp si realizările bune obținute prin prisma unor indicatori.Adunarea reprezentanților a stabilit înăspri o- portune în lumina cărora i semestrul 11 al acestui an. poate constitui o etapă fructuoasă pentru . coleâti- . vul întreprinderii. — un co_■ lectiv: hotărît că în întîm-. pinarea- înaltului .. forum al comuniștilor să dea măsura înaltei dăruiri muncitorești pentru creșterea producției de cărbune.

organizarea muncii la ni-vel de brigadă.
Este evident că și 

cest an colectivul 
Dîlja, s-a situat pe

in a- minei calea creșterii capacității de producție, fapt resimțit în multe formații de lucru. A fost înregistrat un , coeficient sporit al brigăzilor „cu planul realizat'"' ‘atît la producție cit și la pre- gătiri-deschideri. O seamă. i executateîn condiții tehnice dificile au întărit încrederea ’ co_aflat zi de zi pe agenda de alte lucrări de lucru a organului colectiv de conducere. In urma unor preocupări spori- lectivului în forțele proprii, te pentru creșterea potențialului productiv al minei s-a reușit ca față de perioada similară a anului Pe această bază, dezbaterile au scos în evidență preocupările" brigăzilor ' și sectoarelor pentru : îmbu-
i

„Mun- 
vostru

ț Valențele gîndiriî tehnicei
v..-........ .
I cob și Ionel Dehenea, lă- 
r cătușii Ionel Țăbrea ste-
1 fan Konț, Victor Ci
i electricianul Adrian 
, ceanu, sudorii loan 
\ și Dumi/tru Tureșel, __ ,.
4 tr-ii Ion Ghiță, IbnZbur-

(Urmare ăinpag. I)

cilorii, maiștrii și tehni
cienii secției. Strungarii 
Nicolae Borbeli, Gheor- 

, ghe Brîndău, Nicolae la-

cătușii Ionel Țăbrea, Ște- 
hicu si 

Vil. 
Băloi 
maiș-

lea, Aurel Vlaicu și 
tântin Alexandru 

t doar cîțiva clin autorii 
4 dispozitivelor de stiunjit 
r interior cilindri din țea- 
ț Vă laminată la cald, 
i limitatoarelor cursei ma- 
J șlnilor de honuit sau ai 
ț Utilajelor, pentru confec- 
l ționarea panourilor din 
1 sîrmă sudată. Dacă la 

• V toate acestea adăugăm și 
4 alte dispozitive, cum ar 

fi presele de îndoit flan- 
șe pentru tuburile de. ae
rai, cele de sudură auto
mată sub strat de 
ceramic — necesare 
dării elementelor de 
sistență. și presiune 
stîlpiior hidraulici —, 
vem tabloul 
de zile și nopți 
de muncitoinți, 

fși. tehnicienii secției.
: Nici membrii brigăzii 
a Ii-a montaj n-au fpșt 
maiiprejos ailiw.i eînd a 
fast- vorba de găsirea u- 
nor căi vizi nd îmbunătă
țirea ' parametrilor 
nici funețioiiaii. ai 
instalații și
Maistrul Francisc Sob și 
muncitorii Mihai "Mati/us, 
loan Jina, ' Ludovic.

Cohs- 
sînt

ai

tyus au realizat manipu
latoare electrohidrauliee 
necesare montării panou
rilor pi elabrieate din be
ton . armat, mașini
le de montat arcuri metali
ce lip MM sau susți
nerile hidraulice pășiloa- 
re pentru galerii săpațe 
eu combina de înaintare.

Înlocuirea oțelului ino
xidabil, oțel adus din 
import, i u oțel indigen 
este o altă direcție pe 
care se acționează la
5.5. H. Maistrul Ion Cenu
șă, șeful atelierului aco
periri galvanice, împreu
nă eu muncitorii subor
donați lui, a conceput ba
ia de cuprare, astfel incit 
în final, clementele ven
inului executat să aibă, du
pă tratarea eu aceste băl, a. |
celeași caracteristici eu . 
ale unei piese din oțel 1 
inoxidabil. „Faptul că 
pînă în prezent nu am 
primit nici o reclamație
denotă că sîntem pe ca- ț 
leg cea bună", mârturi- t 
seste. Mihai Gudasz, șeful ;
5.5. fl. ț
. Nu putem pretinde că i

î„ articolul^
spediele ’

*

V
- î depășiri la producția fizi-

acestor colective ca, de pildă, menținerea și creșterea linidî de front active, respectarea eu ? strictețe a monografiilor de armare pentru prevenirea întreruperilor cauzate de sur-’ pâri,, pregătirea unor . capacități de producție pentru tehnologii avansate, creșterea preocupărilor pentru stabilizai'ca forței de muncă și ridicarea nivelului de calificare în brigăzi. Minerul șef de brigadă Gheofghe Stoica, de la investiții, care a obținut titlul de fruntaș evidențiat pe C.M.V.J. a propus să se acorde mai multă aton-

eforturilor, cărbunele necesar acțiunilor/ militare".In apelul Comitetului județean Hunedoara al Frontului Patriotic Anti- hițlerist se spune: 
citori, cu pumnul
ajutați la eliberarea totală 
a țării și asigurați înfăp
tuirea reală a năzuințelor 
dembeiatice 
român.

Ofițeri și
intelectuali, 
și bătrtni ! 
șurile reale 
țională și socială a Româ
niei.

Maghiari, sîrbi, evrei, . 
germani ! întăriți unitatea 

' luptei poporului: care . va - 
realiza egalitatea de drep
turi pentru toate popoare
le (năționalitățile) conlo
cuitoare".Nu se pot uita realitățile, anilor 1944—1945, eînd minerii jicni intrau în mină ăvînd de dele mai multe ori drept „supliment" 2—3 cartofi (fierți sau copți), lucrînd cîte două „suturi" — unul pentru frontul an- lui tihitlerist (în mod onorific), . activității de producție celălalt pentru a pune funcțiune fabricile și ițele care se aflau in p; g'ină. 'Făeîn.d ciei tradiționale la locul

ale poporului

soldați țărani, 
femei, tineri 
Sprijiniți ma
de. salvare na-

dovada• vredni

Ion MUSTAȚA

tori- co-

de muncă, în pofida lipsei de utilaje, îmbrăcăminte, alimente etc, minerii jieni au prestat'o muncă fără precedent în vederea sporirii extracției de cărbune. Demaseînd sabotajul societăților capitaliste și re- levînd dîrzenia și spiritul de abnegație al mun lor mineri, ministrulmunist al comunicațiilor a- precia, Ia 25 noiembrie 1944. că: „Muncitorii neri, deși lucrează culți, dezbrăcați și mînzi, au capacității In martie Jiului s-a ducție de cărbune nată, cu 78 la sută inant- decît în , . , 1944. Toț în martie față de luna februarie celuiași an, producția cărbune la Anina a eu 8 la sută mai mareFilipeștii de Pădure — 13 la sută, iar pe întreaga. țară producția a sporit cu circa 10 la sută. Rolul principal în aprovizionarea la. timp a., transporturilor., ț’p- roviare destinate frontu- antihitleri st a reven it a iniherilor Văii jiului, ...are au asigurat . ; aproximativ. 75 la sută din cota de cărbuni primită zilnic de i «ile. ferate. (Vă ' Urina) : ..'

mi- des_ fiă- propus ridicarea de producție". 1945, în realizat Valea O prp- în seminal septembrie 1945,• Ș-hâde fost. Ja- cu

Una dintre unitățile, care, nu numai că se bucură 
de un bun vad comercial, dar obține și realizări impor
tante, depășind constant planul vînzărilor zilnice, este 
unitatea nr. 315 Patiserie din Petroșani. Cu un personal 
cu o bună pregătire profesională, cu un serviciu irepro
șabil, despre care clieșnții au numai cuvinte de laudă, 
unitatea sus-amintită oferă zilnic cumpărătorilor o gamă 
variată de produse de cofetărie și patiserie, de foarte ' 
bună calitate, pregătite în laboratorul propriu.

Alexandru TATAR

Productivități sporite în abatajele minei Petrila

teh-.
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(Urmare din pag. I)

am cuprins în articolul 
de față toate aș, . f ., . 
sub Care se prezintă, la 
S.S.H., gîndivea tehnică 
a colectivului. Ar fi ne
cesar un spafiu prea 'ma
re. par, așa, cum se pre
zintă acestea în moinen- 
tul de față, avem garan-

. ția că și. î-n viitor oamenii 
-muncii.de la \S.S-.H. Vul
can vor găsi,' noi modali, 
tați de ușurare a munăii j

bune. In aceste abataje productivitatea muncii- realizată este cu 3—4. toile mai mare decît în abatajele, clasice și cu 1500—2000 Itg de cărbune pe post mai mare decît cea planificată, Un exemplu elocvent îl constituie Ștefan Alba și ortacii-lui din sectorul IV, care lună de lună au obținut productivități de lila tone pe post, productivități care au dus ritmic la depășirea sarcinilor de plan la producția fizică de cărbune extras. însemnate.că au obținut, în această perioadă, și brigăzile conduse de minerii Constan-

tin:Alexandru, Gavrilă Juncan, Jan Baban, Constantin Ene si alții, care au realizat productivități sporite în abatajele pe care le conduc. Folosind pentru prima dată în Valea Jiului un complex mecanizat pentru exploatarea subțiri eu înclinare brigada condusă de l'.lladu, din sectorul a obținut în cele șapte luni care au trecut din acest an rezultate deosebit de bune. Productivitatea muncii realizată în- abatajul pe care îl exploatează a fost în, permanență peste io tone pe post, iar producția extrasă suplimentar de la începutul anului de brigadă se ridică , Ia peste 10 00f) tone do cărbu-

straielor mare. Ion V,

ne. La realizările obținute ; de I.M. Petrila în această perioadă ău contribuit din plin și brigăzile conduse de Alexandru Iacob, Fran- cisc Kovacs și Constantin Chiriac de la pregătiri, Va- . sile Iacob și. Borș de la investiții, mâții care lună de și-au depășit sarcinile plan si au asigurat în manență punerea la în funcțiune a noilor pacități de producție tru a spori cantitatea cărbune extras.Minerii de la Petrila sînt hotărîți să depună eforturi susținute pentru a spori în conținu are ,p rod ueți a cărbune. Pentru ' ei acționează cu

Constantin for- lună de per- timp ca- pen-.; r:: del;
de aceasta , toată

liotărîrea în vederea valorificării mai bune a rezervelor de care dispun. Se caută noi solțiții pentru îmbunătățirea metodelor de lucru, iar prin cursurile școlii de calificare sînt preș- gătiți. zeci .de mineri să fie ■ capabili, șă ștafeta realizărilor și ducă mai departe pemai înalte. Acum, in pm- gul celei de a 40-a aniversări a revoluției dc eliberare socială si națională, antifascistă și ăntiimpe- rialistă și în cinstea; .celui de al XlII-lea Congres al partidului, minerii ele la -Petrila 'sînt hotărîți . săb./'a- dauge celor 10 (100 tone extrase suplimentar- alte mii de tone de cărbune.

CONCURS. . ta . ora 17, la Casa de cultură din Petroșani are loe l-'z < o- rășeneaseă a concursului^ „Cine știe, cîștigă". pe terna „-I9 de ani de mun
că, 4il ele ani dc implinir t". ... Se jiitr-jc echipajele I.M. J Livezeni, întreprinderii de I tricotaje Petroșani, 1UM.P, | IPSRUEEM și ICSMI, l (Rod lea Oancea, coresp.)

1NTH.N1RE. Recent, miletul U.T.C. dc la na Lonea a organizat intîlnire a tinerilor localitate cu veterani cel de-al doilea război mondial. A fost reliefată semnificația actului de a ale cei libertate.,1a 23. August 1944 și. mărețelor înfăptuiri■ poporului nOstriț. în' li) de ani de(Gh. O).
economii. Constantin Vîlceănu, lectrieienii- Petru raru, loan Mitrea., Belea, loan Laig și petru

Maistrule-Păeu_Ioan

cîțiva ; de lâcareStanei sînt .doar" din lucrătorii S.D.E.E. Petroșani au contribuit la obținerea unor importante economii de energie electrică. In bilanțul realizărilor, secția a înscris economisirea a 10 milioane kWh energie electrică de la începutul anului. (Gh. O.)CONSEMNAM două preocupări lăudabile ale colectivului Întreprinderii de: confecții din Vul_ Caii: dezvoltarea activi-' .tații atelierului de crea- _ ție: și optimizarea intro-

ducerii noilor modele La aceste cerințe . colectivul a 'ajuns datorită -creșterii;solicitărilor din beneficiarilor. La lor, .solicitărilemiu datorită calității sălor realizate ție’prestigios colectiv.: AMPLE LUCRĂRI gospodărești . au tost el.ee- tuate duminică,- în re.șe- dinta tic municipiu, cu participarea unor colective de la Î.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M.P., Intrej prinderea de tricotaje și

partea rindul crescut prpdif- aoest
eohomic. Au fost efectuate, de asemenea, marcaje'rutiere'și s-au turnat 80; tone de aSÎaltj pentru' plombări și. corectări ale carosabilului.

IN ATENȚIA 
CONDUCĂTORILOR AUTO Pentru buna desfășurare a manifestărilor prilejuite <;e 23 Amț’.ist. posesorii de autoturisme din zona cartierului Aeroport—Petroșani, străzile Independenței, Oituz și Unirii, sînt ........ ......... .. rugați să nu mai parche- a elevilor de la Liceul e- ze autoturismele, începînd

din 22 august, ora 20, pe aceste' străzi,, ci numai 'm locurile'special amenajate sau pe platoul de la Școiilă generală nr. 7. Iii caz, de nerespectare a acestor reglementări, • autoturismele vor fl rillieate 'cu macaraua de către organele de rmli- ție, - cetățenii sivibi-tînd consecințele legii. : :
Rubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA

muncii.de
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5 > st* ® ,;Să facem ditl Vafe^Jiului mi numai un centru minier puternic, ei și un centru j{ muncitoresc în care condițiile de viață și de muncă să fie exemplare1/* j
A 1 C O L A E € 1] A U Ș E S € U j

. k n imediata apropie- I re a minei, de o pâr-- te și de alta a Jiului de Vest, intr-uri* cadru pi- to'resc, de o neasemuită frumusețe, se întinde localitatea a! cărei nume vibrează puternic în conștiința minerilor, a întregului popor roman ■— o- rașul Lupeni". ■ Am citat d intr-o mai veche încercare de monografie a orașului. încercare rămasă nefinalizată. Recitiți, cuvintele:/ „într-un cadru pitoresc, de o neasemuită frumusețe,. se întinde localitatea al cărei nume vibrează puternic în conștiința minerilor, a întregului popor român". Este glasul conștiinței de -clasă care șița spus răspicat euv nitul în. bătăliile muncitorești din anul 1929, care și-a a- rătaț puterea de mobilizare a . oamenilor la înfăptuirea unor mărețe . obiective in anii luminoși ai so- -. iahsmului.
tuponiul era de . obicei remarcat după'w*“ intrarea în oraș, după șirul acela monoton .de ■ case mici în care.erau înghesuite cite două, trei si chiar patru familii: do- -uă sus. în podul casei,- în porumbarii'. Cînd le-au construit, capitaliștii au avut nevoie de eît ; mai multă forță de muncă, nu de oameni care să trăiască omenește. Pentru patroni era important ca oamenii să aibă un acoperiș și unde să doarmă ca să-și refacă forțele. De forța minerilor era nevoie, nu de confortul minerilor care dormeau înghesuiți într-o cameră "ile 7—8 persoa

ne,- ori „pe schimburi" dacă intr-o familie erau mai multi mineri.De-a lungul anilor — în anii libertății noastre — aceste case au fost refăcute de mai multe, ori, li s-au pus geamuri mari, luminoase, au fost zugrăvite în culori vii, dar... cartierul fie eă s-a numit Lobstein, ori 80 de case, sau Erma, tot monoton a rămas, tot colonie fără confort.
Priviți azi 'primul bulevard din frumosul Lupeni. Larg, luminos, străjuit de blocuri semețe, elegante, cu 2, 3si 4 camere în care s-au mutat familiile minerilor din Lobstein și „80 . de case". ’ Comparația este greu de făcut,' pentru că termenii comparativi nu mai sînt aceiași. ’ i'. '■-. - - os .■ Minerul” de azi este, prin conținutul .muncii lui, cu . lotul altul decît minerul de altădată. Minerul de azi stupine-te tehnica mb- dernă, de vîrf — complexe mecanizate, combine, benzi transportoare, puțuri de extracție cu schip, ' stăpî- iiește principiile de ■ funcționare ale hidraulicii. Se poate compara hidraulica cu calul, cu putea, ori combina, cu sfredelul sau cu ciocanul de abataj ? E bine să se știe aceste lucruri pentru că de aici au pornit, de la sfredel . și puică, de la cal și rîznuță, de la case insalubre, create parcă pentru ca locatarii lor- să trăiască în mizerie, iar copiii să crească în colbul străzii. Și arii a- juns la susținere mecanizată. la tăiere mecanizată, 1> transport mecanizat, la 

televiziune . în circuit, lai interfoane și telefonie. Nu se prea obișnuiește, . dar n-ar . fi mare lucru ca nevasta minerului, de azi să vorbească la telefon eu , o- mul ei care lucrează într-un abataj din adîncUri. Noroc că minerii nu vorbesc mult... Toate astea n-au căzut din cer. Nici complexele mecanizate, nici telefonia, nici televiziunea în circuit închis, nici blocurile, școlile, i grădinițele, bulevardul, orașul. Le-au făurit oamenii din . Valea cărbunelui într-un amplu proces revoluționar în care s-a schimbat totui, proprietarii minelor — azi minerul este în triplă ipostază,; de proprietar, producător șibeneficiar —, s-a schimbat conținutul” muncii-, condițiile de muncă și de viață, s-a mutat chiar orașul pentru ă permite exploatarea cărbunelui aliat sub el.ar orașul nu numai că s-a mutat, a și renăscut. De la :>l20*de case în care trăiau în 194.4 doar 7820 de locuitori, în cei 40.de ani care.au trecut de la eliberare ș-a ajuns la 10 293 . de apartamente în care trăiesc 42 600 oameni. Incomparabile cifre. Nii, n-au picat din cer aceste apartamente. A i fost’ nevoie de o .politică înțeleaptă — politica partidului care pune mai nresus de orice omul cu nevoi lei lui — aplicată' cu fermitate și perseverență de secretarul general al partidului, . tovarășul. Nicolae Ceaușescu, care de fiecare dată cînd a fost în Valea .Țiului s .a sfătuit eu 

nimerii Lupeniului, la locurile lor de muncă, a jalonat direcțiile de dezvoltare a orașului lor. Și, du-' pa Congresul al IX-lea cînd a fost ales în funcția supremă de secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat Valea de 7 ori. Este, așadar, Lupeniul modern de azi, Lupeniul în devenire, ctitorie a acestui măre iubitor de oameni, a acestui măre prieten al minerilor pe care minerii l-au ales în urale și ovații Miner de Onoare al’ țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.înd făceam docu- ț mentarea pentru a- ceste rînduri i-am <■ei-i.it primarului orașului,, tovarășului loan Resiga, cîteva: tlaVe. concludente pentru Unul 1984, ea viitor an de referinței. Și am notat cîtevă : producția netă industrială, a fost — după 7 luni — de 9 238 000 lei; investiții puse în funcțiune 25 360-000 lei și livrări de mărfuri la fondul pieții 1 2581)00 lei. Trei cifre-ja- lon ale standardului de viață a oamenilor Lupe- niul-ui, trei cifre care caracterizează anul 40 al devenirii noastre, trei cifre interdependente care răspund, fără putere de tăgadă la întrebarea pe ee^p minerii Lupeniului și-o pun : „cit primești, eît dai societății ?“. Ei dau cărbune, eît plai mult cărbune cocșificabil si primesc de la societate bunăstare și - bucuria' de a trăi zile de istorie înscrise cu liteî’e de aur în epopeea noastră n atională.

întruchipare a concepției tehnice îndrăznețe, turnul 
noului puț cu schipuri de la Lupeni pare un obelisc ce 
simbolizează ascensiunea neîntreruptă a orașului și oa
menilor lui.

Pagină realizată de Dragoș CALIN 
Foto : Alexandru TATAR

Două imagini ale acelorași locuri, cea â unei case insalubra in iw-și duc-vu 
zilele minerii și gingășia arhitecturală a unui apaitament in care trăiesc minerii Lu
peniului. . __  '

Noua arteră, bulevardul Păcii, care străbate centrul civic al 
perioadei pe care o numim cu mîndrie „Epoca Ceaușesțu"a

orașului, creație a

40.de
care.au
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Inaugurarea 
economică
(Urmare din pag. 1)

51 mîndria, Ceaușescu — 
: România !“ —• cuvinte cu
■ valoare de simbol, adine 
i întipărite în cugetele și
simțirea tuturor cetățeni
lor patriei, exprimînd uni
tatea strînsă, indisolubilă, 

! & națiunii noastre în jurul 
( partidului, al secretarului 
său general, unitate ce re- 

' prezintă forța motrice a 
(ridicării României pe trez
ite tot mai înalte de pro
gres și civilizație socialis
tă. S-a scandat cu înflăcă
rare „Ceaușescu reales, la 
al XlII-iea Congres**.

Din mulțimea care ova
ționa îndelung pentru 

| partid, pentru secretarul 
; său general, s-au desprins 
grupuri de tineri și tinere 
care au oferit, cu afecțiu- 

i ne, tovarășului Nicolae 
i Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale locui
torilor Capitalei.

Esplanada Complexului 
expozițional este străjuită 
de un monumental arc de 
triumf — simbol al mari
lor noastre izbînzi dobîn- 
dite în cele patru decenii 
de viață -liberă, pe care 
strălucesc, în reflexe aurii, 
stema țării și datele jubi
liare 1944—1984.

...Ora 9,30. Are loc ce
remonia oficială a inaugu
rării Expoziției. > \

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la fes
tivitate participă tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Sînt de față șefii misiu
nilor diplomatice acredi
tați la București, membri 
ai corpului diplomatic, pre
cum și trimiși speciali și 
corespondenți ai presei 

' străine. . .
Răsună solemn acordu

rile Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntul de deschidere 
a Expoziției este rostit de

■ tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului.

In aplauzele celor pre- 
zenți, secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tăie 
panglica inaugurală.

De aici, de la impunăto- 
rul arc, pe sub care se in
tră în complexul expozi
țional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului străbat pe 
jos aleea centrală. Fru
moasa esplanadă este stră
juită de mari, panouri cu 
fotografii-document, ce al
cătuiesc o edificatoare sec
vență a Expoziției jubilia
re. ,,

Aceste impresionante fo
tomontaje reprezintă, în 
fapt, o revelatoare croni
că a celor mai de seamă 
înfăptuiri obținute, sub 
conducerea gloriosului nos
tru partid, de clasa mun
citoare, de țărănime, de in
telectualitate, de întregul 
popor, în cele patru dece
nii de viață liberă și mun
că rodnică, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. Sînt ilustrate, su

gestiv realizările fără pre
cedent înregistrate în dez
voltarea economică și so
cială .a țării, în creșterea 
și modernizarea forțelor 
de producție, pe baza ce
lor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii, în 
înflorirea artei și culturii, 
în ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce 
muncesc. Printre ctitoriile 
remarcabile ale acestor 
ani, prezentate aici, la loc 
de frunte se înscrie Cana
lul Dunăre—Marea Neagră, 
cel mai impunător obiectiv 
din istoria țării, alte mă
rețe împliniri ce conturea
ză chipul nou și înfloritor 
al patriei, ilustrat de o 
hartă, în relief, a Româ
niei, cu Capitala și cele 
40 de județe ale ei, care 
au cunoscut în anii cons
trucției socialiste profunde 
transformări pe toate pla
nurile.

Imaginile dominante ale 
acestei cronici — ce pre
fațează în mod strălucit 
Expoziția —- sînt cele atît 
de familiare, de scumpe 
nouă, tuturor, ce înfățișea
ză vizitele de lucru și pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderi, 
unități agricole, pe șantie
re, în institute de învăță- 
mînt și cercetare, pretutin
deni acolo unde se reali
zează în fapt politica parti
dului, dialogul nemijlocit 
și rodnic pe care îl între
ține permanent cu cele 
mai largi categorii de oa
meni ai muncii.

Tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului, precum 
și invitații prezenți lă 1- 
naugurâre, vizitează expo- 

' ziția,
Deschisă în anul 40 al 

libertății noastre, expozi
ția relevă, cu ajutorul i- 
maginilor, datelor și expo
natelor profundele trans
formări revoluționare pe
trecute în România, care 
au determinat schimbarea 
din temelii a societății ro
mânești și au asigurat vic
toria socialismului pe pă- 
mîntul patriei. Ea contu
rează imaginea luminoasă 
a României de astăzi, care, 
într-o perioadă istorică 
scurtă, s-a transformat din- 
tr-o țară agrară, slab dez
voltată, într-un stat indus- 
trial-agrar, eu o industrie 
viguroasă, modernă, cu o 
agricultură socialistă în 
plin progres, cu un nivel 
de viață materială și spi
rituală în continuă creș
tere.

Este o realitate profundă 
confirmată necontenit de 
viață — și relevată cu 
pregnanță de expoziție — 
că momentul înscrierii fer
me a României pe calea 
progresului l-a constituit 
Congresul al IX-leă al 
partidului, care a inaugu
rat cea mai bogată etapă 
în înfăptuiri din întreaga 
noastră istorie, a adus un 
spirit înnoitor în toate 
domeniile construcției so
cialiste, determinînd a- 
dînci prefaceri revoluțio
nare în societatea româ
nească. Această etapă, în
scrisă cu litere de aur în 
istoria patriei, poartă pe
cetea gîndirii și acțiunii 
cutezătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a 
avut și are un rol esențial, 
determinant, în elaborarea 
și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidu

lui și statului nostru, în 
dinamizarea întregii opere 
de construcție a noii so
cietăți în România, în sta
bilirea și aplicarea celor 
mai corespunzătoare solu
ții pentru accelerarea pro
gresului țării, pentru ridi
carea calității vieții între
gului popor.

Expoziția reliefează, cu 
forța celei mai vii reali
tăți, marea putere de crea
ție a poporului nostru, ca
re, liber și stăpîn pe soar
ta sa, înfăptuiește, prin- 
tr-un impresionant efort 
constructiv, politica parti
dului. înălțînd edificiul 
luminos al României So
cialiste și asigurînd înain
tarea ei spre comunism.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului, precum și in
vitații prezenți la inaugu
rare vizitează, în continua
re, în cadrul pavilionului 
central, pe esplanadă și în 
celelalte compartimente a_ 
le impresionantei expoziții, 
standurile principalelor ra
muri industriale, ale agri
culturii, sectoarele rezer
vate științei și tehnologiei, 
învățămîntului, culturii și 
artei, cele care înfățișează 
creșterea nivelului de trai 
al poporului. Marele nu
măr de panouri și grafice, 
de imagini foto și produse 
realizate de economia ro
mânească ilustrează sem
nificativ adîncile prefaceri 
intervenite în anii socia
lismului, în toate domeni
ile vieții economico-socia- 
le, în toate județele și 
localitățile patriei, îndeo
sebi în perioada inaugura
tă de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, pu- 
nînd în evidență în același 
timp amploarea obiective
lor operei de dezvoltare 
multilaterală a României 
socialiste. Dînd o înaltă 
apreciere succeselor remar
cabile dobîndite în dezvol
tarea în ritm accelerat a 
potențialului economic al 
țării, sporirii și îmbunătă
țirii continue a calității 
producției de bunuri ma
teriale, secretarul general 
al partidului a formulat o- 
rientări de o deosebită va
loare practică referitoare 
la necesitatea creșterii 
productivității muncii, di
versificării și măririi com
petitivității produselor, ac
centuării laturilor calitati
ve ale proceselor de fabri
cație, indicînd extinderea 
și generalizarea experien
ței înaintate, a măsurilor 
capabile să conducă la am
plificarea eficienței eco
nomice în toate sectoarele 
de activitate.

La plecarea de la com
plexul expozițional, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați din nou cu 
deosebită stimă și prețuire 
de miile de bucureșteni a- 
flați în Piața Scînteii. Pe 
fondul unor puternice a- 
plauze și urale, s-a scan
dat cu însuflețire numele 
partidului și secretarului 
său general, simbolică a- 
lăturare ce semnifică în
crederea nestrămutată a 
tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră în politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Ro
mân, hotărîrea lor neabă
tută de a o transpune e- 
xemplar în viață, în vede
rea înfăptuirii aspirațiilor 
națiunii noastre de progres, 
pace și prosperitate.

Sosirea delegațiilor care 
vor participa la festivitățile prilejuite 

de cea de-a 40-a aniversare 
a eliberării României

(Urmare din pag. 1)

Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comunicațiilor și 
transporturilor; Partidu
lui Comunist din Austria, 
condusă de Otto Podolsky, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Aus
tria; Partidului Comunist 
din Danemarca, condusă 
de Bernard Jeune, mem
bru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din 
Danemarca ;

Partidului Comunist Ger
man, condusă de Willy 
Mohn, membru al Comite
tului Central al Partidului;

Partidului Comunist din 
Grecia — interior, condusă 
de Leonidas Kirkos, mem
bru al Biroului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Grecia — interior;

Partidului Comunist Ita
lian, condusă de Giulio 
Quercini, membru al Di
recțiunii partidului ;

Partidului Comunist Lu
xemburghez, condusă de 
Fernand Hubsch, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al partidului;

Partidului Comunist din 
Olanda, condusă de Frank 
Biesboer, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Olanda;

Partidului Socialist ,U- 
nit din Berlinul occiden
tal, «indusă de Inge Kopp, 
vicepreședinte al partidu- 
lui;

Partidului Socialist din 
Cipru (EDEK), condusă de 
Chrystomos Koutoukis, 
secretar al C.C. al partidu
lui pentru probleme de e- 
duoație și presă;

Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, con
dusă de Holger K. Nielsen, 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al parti
dului;

Partidului Social-Demo
crat din Danemarca con
dusă de Laase Budtz, mem
bru al Comitetului Execu
tiv, președintele Comite
tului de politică externă 
al partidului, deputat, pur
tător de cuvînt al partidu
lui în problemele de poli
tică externă în parlament;

Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, condu
să de Yussy Ranta, mem
bru al Comitetului Execu
tiv’al C.C. al partidului, 
deputat în parlament;

Partidului Socialist Ita
lian, condusă de Giulio 
Ferrarini, membru al A- 
dunărîi Generale și al Di
recțiunii P.S.I., deputat;

Partidului Socialist De
mocratic Italian, condusă 
de Angelo Sabatini, mem
bru al Direcțiunii' partidu
lui; ■ :-
; Partidului Pacifist-Socia
list din Olanda, condusă 
de Wilbert Decker, secre
tar cu probleme interna
ționale al C.C. al partidu
lui;

Reprezentantul Partidu
lui Democrat-Creștin din 
Italia, Alfonso Tanga, mem
bru al Consiliului * Națio
nal al partidului;

Partidului Republican I- 
talian, condusă de Giorla- 
mo Pellicano, membru al 
Consiliului Național;

Reprezentantul Partida- 
lui Liberal din Marea Bri- 
tanie, David Alton Patrick, 

deputat în Camera Co
munelor;

Reprezentantul Partidu
lui Liberal din Canada, A- 
lice Molloy, vicepreșe
dinte al partidului;

Reprezentantul Partidu
lui Democrat din S.U.A., 
Allan Shaefer, membru 
al Consiliului Național Fi
nanciar al partidului, con
silier de politică externă al 
președintelui partidului ;

Republicii Cooperatiste 
Guyana, condusă de Ha
milton Green, vicepre
ședinte al Guyanei, repre
zentant personal al pre
ședintelui Republicii Co
operatiste Guyana;

Republicii Democrate 
Afganistan, condusă 
de Abdul Majid Sarbo- 
land, membru al C.C. al 
Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ;

Delegația Lesothq, con
dusă de Vincent Monts’i 
Makhele, secretar general 
al Partidului Național Ba
sotho, ministrul afaceri
lor externe ;

Republicii Zair, condusă 
de Kititwa Tumansi, prim- 
vicepreședinte al Biroului 
Politic al C.C. al Mișcării 
Populare a Revoluției ;

Regatului Hașemit al 
Iordaniei, condusă de Ta- 
her El Masri, ministrul 
afacerilor externe ;

Republicii Djibouti, con
dusă de Moumin Bahdon 
Farah, ministrul afacerilor 
externe; ;

Maltei, condusă de Leo 
Brincat, secretar cu pro
bleme internaționale al 
Partidului Laburist ;

Republicii Arabe Yemen, 
condusă de Ahmed Keyed 
Barakat, ministrul econo
miei;

Republicii Bangladesh, 
condusă de M.A. Haque, 
ministrul pentru adminis
trația pămîntului și refor
ma agrară ;

Republicii Guineea, con
dusă de căpitan Pathe Ma- 
madou Barry, membru al 
Comitetului Militar de 
Redresare Națională, mi
nistrul pentru întreprin
derile mici și mijlocii ;

Republicii Ruandeze, 
condusă de col. Aloys Nse- 
kalije, membru al C.C. al 
Mișcării Revoluționare Na
ționale pentru Dezvoltare, 
ministrul învățămîntului 
primar și secundar;

Republicii Seychelles, 
condusă de Joseph Bel
mont, secretar pentru pro
bleme sociale al Comitetu
lui Executiv Central al 
Frontului Progresist al 
Poporului, ministrul mun
cii și asigurărilor sociale;

Republicii Sri Lanka, 
condusă de Harold Herath, 
ministrul alimentației și 
cooperativelor;

Republicii Uganda, con
dusă de Chris Rwakasisi, 
ministrul de stat la Can
celaria președintelui Re
publicii Uganda, membru 
al Parlamentului;

Republicii Centrafrica- 
ne, condusă de Nguereka 
Gaston, ministru la. Pre
ședinția republicii, repre
zentant special al președin
telui Republicii Centra- 
fricane ;

Republicii Camerun, con
dusă de Georges Ngango, 

ministru la Președinția re
publicii ;

Republicii Arabe Egipt, 
condusă de Mamdouh Mo
hamed Salerii, consilier 
special al președintelui 
R.A. Egipt;

Regatului Maroc, con
dusă de Ahmed Bensouda, 
consilier la Curtea Regală, 
reprezentant personal al 
regelui Hassan al II-lea;

Republicii Benin, condu
să de Pierre Osho, mem
bru al Comitetului Central 
al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, se
cretar general al Adunării 
Naționale Revoluționare ;

San Marino, condusă de 
Libero Barulli, președin
tele Comisiei pentru Re
lații externe a Consiliului 
Mare și General ;

Republicii Unite Tanza
nia, condusă de Athman 
Juma Mhina, membru al 
Comitetului Național Exe
cutiv al Partidului Revo
luționar din Tanzania;

Republicii Senegal, con
dusă de Mamba Guirassy. 
membru al Biroului Politic t 
al Partidului Socialist, pre
ședintele Consiliului Eco
nomic și Social ;

Republicii Capului Ver
de, condusă de Olivio Pi
res, membru al Comisiei 
Politice a Partidului Afri
can al Independenței din 
Republica Capului Verde;

Republicii Gabonezc, con
dusă de Leon Auge, dele
gat general al» Secretaria
tului General, fondator al 
Partidului Democratic Ga- 
bonez ;

Republicii Islamice I- 
ran, condusă de Jawad 
Manssouri, adjunct al mi
nistrului afacerilor exter
ne, însărcinat cu proble
mele culturale și consulare;

Reprezentantul personal 
al șefului statului Repu
blica Costa Rica, Jorge 
Monge, viceministru al in
dustriei energiei și mine
lor:; ;

Braziliei, condusă de 
Ivan Velloso da Silveira 
Batalha, ambasador, șeful 
Departamentului pentru 
Europa din Ministerul Re
lațiilor Externe ;

Reprezentantul personal 
al președintelui Republicii 
Peru, Manuel Ronero Ra
mirez Alzamora, ambasa
dor în MAE;

Reprezentantul guvernu
lui Republicii Suriname, 
Ronald L. Kensmil, amba
sador ;

Statelor Unite Mexicane, 
condusă de Luis Wibo Al
faro, ambasadorul State
lor Unite Mexicane la 
București, reprezentant al 
guvernului mexican, de» 
putat ;

Reprezentantul guver
nului Australiei Witlam 
Edward Gough, ambasador 
la UNESCO, fost șef al 
guvernului;

Reprezentantul Republi
cii Sierra Leone, Sorsch I- 
brahim Conteh, ambasador 
în Republica Socialistă 
România; /

Republicii Italia, condu
să de Antonio Carpino, 
subsecretar de stat la Mi
nisterul Justiției.

Reprezentantul Republi
cii Niger, Harouna Alou, 
ambasador ;
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