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In intimpinarea In aceste zile ale toamnei frumoase, cartierul Petroșam-Nord etalează

bogata zestre arhitectonică.  Foto: Ioan CUZMAN
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Congresului al XIH-lea
r

•

Din acest trimestru, 
realizări la nivelul 

sarcinilor anului viitor
Marele eveniment poli

tic al acestui an, înaltul fo
rum al comuniștilor ro
mâni — Congresul al XIII- 
lea al partidului — care 
va avea loc în curînd, a 
stimulat energiile crea
toare, a mo .'ilizat la acți
uni ferme și hotărîte toți 
oamenii muncii de la mi
na Petrila, care 
precupețit nr' 
pentru sporir.. i 
de cărbune extras în con
diții de eficiență ridicată. 
Dovada dăruirii și abnega
ției cu care acționează mi
nerii de la Petrila este sin
tetizată printr-un fapt sem
nificativ: în acest an vom 
atinge cel mai ridicat nivel 
de producție din întreaga 
existență a minei noas- 

. tre. Plusul acumulat pe 
'cele nouă luni

trecut din acest an se 
propie de 11 000 tone 
cărbune. La activitatea de 
pregătiri, în aceeași pe
rioadă, am înregistrat o 
depășire a planului cu 
peste 700 ml, asigurîndu-se 
linia de front necesară 
îndeplinirii și depășirii pre
vederilor de plan pe între
gul an și în continuare, iar 
planul lucrărilor de inves
tiții a fost, la rîndul său, 
depășit cu 54G ml.

La baza aceștor realizări 
au stat preocupările sta
tornice ale fiecărui mem
bru al colectivului nostru

nu au 
un efort 
producției

care au
a-
de

de a munci mai bine, mai 
eficient, mai spornic; do
vadă fiind în acest sens 
productivitățile înregis
trate. Prin aplicarea con
secventă a măsurilor poli- 
tico-organizatorice și teh- 
nico-materiale cuprinse în 
programul de creștere măi 
accentuată a productivi
tății muncii în cele trei 
trimestre încheiate, pro
ductivitatea realizată în a- 
bataje a fost mai mare cu 
212 kg/post față de plan, 
ceea ce echivalează cu o 
producție suplimentară ob
ținută pe această cale
27 800 tone de cărbune. li
nul din factorii care au 
condus la creșterea pro
ductivității muncii și, im
plicit, a producției de căr
bune extras l-a constituit 
introducerea și generali - 
zarea în abatajele minei 
a unor tehnologii noi de 
lucru, îndeosebi a tavanu
lui artificial de rezistență 
și mecanizarea
â abatajelor de pe stratele 
subțiri (stratul 4) care au 
influențat pozitiv reduce
rea consumului de . mate
rial lemnos, creșterea Vi-

Ing. Aurel MARHAN, 
directorul I.M. Petrila

de

complexă

(Continuare în pag. a 2-a)

Bilanțuri semnificative 
la I.M. Lonea și I.M. Paroșeni

Puternic mobilizați de înflă căratele Chemări ale tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu pentru intimpinarea Congresului al XlH-lea al partidului cu noi suc
cese în producție, MINERII DE LA I.M. LONEA și I.M. PAROȘENI raportează 
înainte de finele lunii octombrie bilanțuri semnificative:

■ HARNICUL COLECTIV AL 
MINEI LONEA ȘIA REALIZAT 
SARCINILE DE PLAN PE 10 LUNI 
CU DOUA ZILE ÎNAINTE DE 
TERMEN. In 29 octombrie, față de 
planul lunii la zi, minerii din a- 
batajele minei Lonea au raportat o 
producție suplimentară de 970 to
ne de cărbune. DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI, I.M. LONEA A EXPE
DIAT BENEFICIARILOR 12 000 
TONE DE CĂRBUNE PESTE SAR
CINA DE PLAN. Cele mai însem
nate depășiri de producție le-au ra
portat minerii din brigăzile condu
se de Grigore Mîndruț, Florea An
ton, Dumitru Paraschiv, Iosif Bucur, 
loan Ilcă și Ion Boteanu.

■ La rîndul lor, în aceeași zi, MI
NERII DIN PAROȘENI au ridicat 
la aproape 800 tone de cărbune pro
ducția extrasă peste plan de la în
ceputul lunii octombrie. DIN ABA
TAJELE MECANIZATE ALE MI
NEI PAROȘENI AU FOST TRI
MISE LA ZIUA, DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI PIN A IN ZIUA DE 
29 OCTOMBRIE, 44 540 TONE DE 
CĂRBUNE PESTE SARCINA DE 
PLAN. Prinde astfel viață angaja
mentul colectiv al minerilor de la 
Paroșeni de a da patriei 50 000 de 
tone de cărbune peste plan în cin
stea Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

In cartierul Petroșani- 
Nord, constructorii din ca
drul brigăzii 2 a Trustu
lui' de antrepriză construc
ții și montaje Hunedoara 
— Deva au început lucră
rile de construcție a unui 
nou bloc modern. Noul bloc 
este amplasat pe bulevar
dul Republicii, în zona fos
tului sediu al Filialei din 
Petroșani a Băncii Națio
nale. Blocul va avea cinci 
nivele și spații comercia
le la parter și va întregi 
armonios peisajul, urba
nistic al bulevardului Re
publicii. Aplicînd o solu
ție constructivă de mare 
tehnicitate, construc
torii se angajează șă fina
lizeze. lucrările de construc
ție a blocului înainte de 
termen. i_. *

Bărbați care onorează titlul de miner

■ Sectorul II al I.M. Vulcan în- sarcini ■ Brigada condusă de Florea
registrează, Ia zi, 700 tone de cărbune Petrișor are, la zi, un minus de 1000 to-
sub plan ■ Din cele 8 brigăzi în căr- . ne de cărbune, la o nerealizare a produc- 
bune, 3 sint peste plan, iar 5 sînt sub tivității muncii cu 1200 kg pe post.

O formație de lucru 
cu bune rezultate la 
mina Bărbăteni este cea 
condusă de minerul 
Pompei Tomolea. In i- 
magine, șeful de briga
dă (în mijloc) cu doi 
dintre ortaci.

Foto: AI. TĂTAR

X

La dezbate
rea organizată 
în cadrul ac
țiunii noastre 
de presă au 
participat teh
nicianul nor- 
mator Justin
Stoenescu, minei ui ion 
Nasta, de 26 de ani in a- 
ce«--ță brigadă, și ing. 
MWcă Nicolescu, șeful sec
torului II.

Justin Stoenescu: „Din
cele 8 brigăzi ale sectoru
lui se detașează cele con
duse de Petru Ailincăi (ca
re realizează productivități 
de pînă la 8 tone pe post, 
cu 1—1,5 tone pe post pes
te sarcinile planificate), 
Ioan Șincă și Ioan Tamaș. 
Aceste brigăzi au sarcinile 
de plan depășite. Nu-și re
alizează sarcinile de plan 
brigăzile conduse de Flo
rea Petrișor, Anania Ro
man iuc, Alexandru Chiva,

, .,ui»nril nrinenca și Adarn 
Azamfirei. Revenind la 
brigada lui Florea Petri
șor, aceasta a încheiat pri
mul trimestru cu planul 
realizat și cu o sensibilă 
depășire. In trimestrul II, 
minus 1000 tone de căr
bune, cu o nerealizare a 
productivității muncii de 
1400 kg pe post. Trimes
trul III, de asemenea. La 
zi, pe luna octombrie mi
nus 1000 tone".

Red: Care sînt cauzele 
care au condus la aceste 
nerealizări ?

Ion Nasta, miner : „De 
26 de ani lucrez în aceas
tă brigadă, dar n-am avut

greutăți ca a- 
cum. Lucrăm 
într-un abataj 
pe la care 
s-au perindat 
mai multe 
brigăzi. In fi
nal, ni s-a

acu.- . v nouă încredere să-l 
scoatem „la lumină". In 
primul rînd, la galeria 
de acces către locul de 
muncă nu s-a lucrat cores
punzător. Au rămas resturi 
de fier, TH-uri, scocuri. 
Pur și simplu trebuia să 
mergem pe transportor. Și 
nu numai asta, dar este 
îngreunată aproviziona
rea. Pe o lungime de a- 
proape 150 m a trebuit să 
descongestionăm galsna, 
ceea ce a însemnat un 
mare volum de lucru. Mai

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ș(toata muncii form ea ia
de

Uzările sau insuccesele", 
ni s-a destăinuit, totuși, 
Ștefan Petrea.

Despre realizările oa
menilor care formează 
colectivul sectorului vor
besc cu prisosință fapte
le. Prin depășirea lună 
de lună â sarcinilor de

oamenii
Ștefan Petrea, maistru 

minier principal în sec
torul de investiții al I.M. 
Dîlja este prețuit și sti
mat nu numai de mineri, 
ci și de conducerea sec
torului. Este, cu alte cu
vinte, „unul din oamenii 
de bază ai sectorului", _ _ _ _______L_ .
după cum ni l-a prezep- ' plan și a prevederilor la 
tat tovarășul loan Nec- 
șa, adjunctul șefului de 
sector, „format la școa
la muncii aspre, cu mare 
putere de modelare, pli
nă de învățăminte din 
subteran". Dar, cînd vi
ne vorba despre expe
riența sa de viață Petrea

l devine zgîrcit la vorbă. 
„Prefer să vorbesc des
pre ceilalți ortaci, fir 
indcă de ei depind 
mult decît depind de 
maiștrii, tehnicienii 
inginerii sectorului

I 
I

mai 
noi,

Și 
rea-

principalii indicatori ai 
activității economico-fi- 
nanciare, colectivul sec
torului de investiții a cîș- 
tigat locul II în între
cerea dintre sectoarele de 
investiții din Valea Jiu-~ 
lui și aspiră la locul I, 
deținut „deocamdată, de 
cei de la mina Petrila", 
după cum s-a exprimat 
șeful de sector, ing. Ion 
Solga.

V. S. FENEȘANU

Chipul nou al localităților Văii Jiului

Linia ferată ce duce 
spre Banița parcă a tă
iat în două masivitatea 
muntelui, creînd o des
chidere amplă, prin ca
re pătrunzi în localita
tea ce trăiește acum cu 
tot sufletul splendoarea 
toamnei. In aer plutesc 
frunze desprinse de via
tul neiertător, dar și «Ba
rosul de fi— £

agoniseala de naarcț pe» 
tru animale. îndeletni
cirea de bază a oameni-

lor -— creșterea 
lelor —• <a rămas 
pe nealterată. Și

anima- 
aproa- 
acum

Concursul nostru 
de reportaje

■ u«a«4U

menilor, răspîndind în aer 
nostalgia toamnei. A fost 
și anul acesta un an bo
gat în recolte așa cum 
au fost și alții, în care 
locuitorii Baniței, Criva- 
diei sau Merișorului au 
reușit să obțină cantități 
Be f pe»—

■sa > ăi

(Continuare în -pag. a 2-a) |
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o stare generala

Ia sută
astfel

Nume- 
vizînd

Analiză exigentă, măsuri ferme pentru 
realizarea obiectivelor de investiții miniere

doar de circa .33 
din necesarul de 
de materiale", 
roase propuneri 
mai buna organizare a 
muncii 
plin a 
tare și 
cru au 
lor și

. Constructorii obiecti
velor de investiții mini
ere din Valea Jiului au 
analizat cu răspundere și 
exigență stadiul realiză
rii prevederilor de plan

' din acest an și au stabi
lit măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea înfăp
tuirii sarcinilor sporite 
prevăzute în anul viitor. 
La nivelul întreprinde
rii de antrepriză cons
trucții și montaje minie
re Petroșani s-au obținut 
rezultate bune, evidenți
ate dealtfel în darea de 
seamă prezentată adu
nării generale. In prime
le trei trimestre ale aces
tui țin, principalii indica
tori ai activității econo- 
micoTfinanciare, au fost 
nu numai realizați, ci și 
depășiți. Planul produc
ției globale a fost reali
zat în proporție de 102,18 
la sută. La capitolul cons
trucții Și montaje, pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu 2,7 procente, 
însemnate 
comparație cu sarcinile 
de plan au fost raporta
te la producția secun- 
dar-industrială și Ia acti
vitatea de transport. Chel
tuielile materiale la 1000 
lei producție au fost mai 
mici cu 46,3 lei decît ce
le planificate, 
activitate 
beneficii în valoare 
peste 10,9 rnilioane 
Cele

. le -au raportat construc
torii 
trepriză Lupeni — 
lea de Brazi.

Referindu-se la 
ca desfășurată pe

dezvăluit numeroase căi 
și rezerve de îmbunătăți
re a activității, de creș
tere a productivității 
muncii și sporire a efi
cienței economice. Re- 
ferindu-se la importan
ța creșterii productivi
tății muncii, tovarășul 
Carol Ridzi, șeful brigă
zii Lupeni — Valea de 
Brazi a subliniat în cu
vin tul său, pe bună drep-

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

depășiri în

La total 
s-au obținut 

de 
lei. 

mai mari depășiri

din brigada de an-
Va-

mun- 
șanti- 

ere în perioada care a 
trecut din acest an, par- 
ticipanții la dezbateri au

(Urmare din pag. 1)

La atelierul 
electromecanic 
al minei Lu
pe ni este foar
te apreciată 
echipa de re
parații trans
portoare, con
dusă . , «i*

Gheorghe 
Gaiță.

și folosirea din 
utilajelor din do
ri timpului de lu- 
făcut în cuvîntul 

___ .. tovarășii Petru
Săucă, Wilhelm Schmider, 
Heiberg Oswald, Emil 
Pop, Mihai Lădeanu, Iu- 
liu Ords, Voichița Micheș. 
’ Adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii a aprobat în 
unanimitate un plan de 
producție în valoare de 
320,4 milioane lei pen
tru anul viitor și o spo
rire cu 17,7 la sută a 
productivității muncii 
comparativ cu anul 1984. 
Avînd în vedere că în 
prezent mai bine de 23 
ia sută din documenta
țiile din planul pentru 
1985 nu sînt asigurate și 
că unitățile miniere au 
în stoc, în așteptarea 
montajelor, utilaje învva- 
loare de 67,8 milioane lei, 
se impuri demersuri mai 
energice la nivelul bene
ficiarului pentru urgen
tarea avizării documen
tațiilor și lichidarea sto
cului de utilaje. Adu
narea generală a apro
bat un plan de măsuri 
politico-organizatorice și 
tehnico-economice în care 
se prevăd măsuri ferme 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan din anul 

i ter
menelor de punere în 
funcțiune, îmbunătățirea 
calității lucrărilor de 
construcții și montaje în 
condiții de eficiență eco
nomică sporită,

Viorel STRAIT
_____________ J

ta te că „încă din faza 
de contractare biroul 
c.o.m. nu trebuie să mai 
admită începerea unor 
lucrări pentru care pro
iectele prevăd soluții de 
construcție cu producti
vități scăzute sau care 
nu țin seama de condi
țiile concrete de lucru 
de pe șantierele noastre". 
„O condiție esențială a 
respectării termenelor de 
punere în funcțiune — 
spus, printre altele tova
rășul Adrian Bejan — 
este asigurarea din timp 
a documentațiilor. Noi, 
cei de la aprovizionare 
nu putem cere 
alele din timp, 
dispunem de 
tații din timp, 
am întîmpinat 
pe linia aprovizionări i 
brigăzilor cu materiale, 
deoarece n-am știut din viitor, respectarea 
timp ce fel- de materia
le trebuiau procurate. In 
perspectivă - sezonului 
rece se impune și asigu
rarea unui stoc de mate
riale de balastieră, dar la 
ora actuală dispunem

materi- 
daeă nu 
documen- 
In 1984 

dificultăți

Pentru atingerea nive
lelor de producție plani
ficate s-au. preconizat mă
suri importante privind 
asigurarea capacităților 
de producție, corespunză
tor sarcinilor de plan; vom 
executa un volum de 5700 
ml lucrări de pregătiri și 
peste 2000 ml lucrări de des
chideri. Vom depune e- 
forturi stăruitoare pentru

tezelor de avansare și si
guranță în exploatare, 
j Apreciem că rezultate
le pe cele nouă luni înche
iate din acest an puteau 
să fie mai bune, dacă la 
toate nivelele s-ar fi ma
nifestat o preocupare mai 
susținută a conducerilor 
tehnice pentru a asigura în 
timp corespunzător linia ; 
de front, pentru optimi
zarea plasării lucrărilor 
direct productive și întări
rea disciplinei" tehnologi
ce sub toate aspectele. A- 
ceste neajunsuri care s-au 
manifestat în activitatea 
noastră constituie pentru 
membrii colectivului pri
lej de analize exigente 
care să determine înlătu
rarea lor, astfel incit să nu 
ne mai stînjeneăscă activi
tatea de viitor. Prin măsu
rile luate pentru înlătura
rea minusurilor amintite și 
diminuarea efectului lor, 
prin realizările înregistra
te și - amintite anterior am 
creat și creăm în conti
nuare condițiile necesare 
îndeplinirii integrale a pre
vederilor de plan pe acest 
an și ■ în perspectiva anu
lai viitor, cînd 
de plan sînt sporite față 1985, 
de prevederile și realizări- tehnologii la un 
le acestui ari.

sarcinjle

(Urmare din pag. I)

ția recoltei se anunță în
destulătoare; s-au obținut 
produse agroalimentare 
suficiente pentru cei 1600 
de locuitori, precum și 
nutrețuri pentru cele 1 peste 
1000 capete de bovine și 
4500 capete de ovine. Căci 
numărul animalelor — de
și îndeletniciri noi 
înscris în viața locuitori
lor — a crescut simțitor 
de la an la an, cantitățile 
de lapte, lină și carne pre
date la fondul de autoa- 
provizionare fiind cea mai 
bună măsură a dezvoltă
rii ascendente ' a comunei 
Bănită, 
comună, 
eupări- 
creșterea
.executarea lucrărilor de 
artizanat — frumoasele cos
tume naționale ale bănițe- 
nîlor avînd un bun renu
me — noul â pătruns; în 
toate sferele vieții oame-

faltată a luat locul drumu
lui de țară, apoi s-a cons
truit căminul cultural, a- 
poi școala, apoi modernul 
complex comercial, 
multe alte obiective ce s-au 
dovedit însemne 
mentale ale noului. Și, în 
sfîrșit, cele trei șantiere 
de modernizare a căii fe
rate pe porțiunea de tre-

apoi

funda-

s-au cere prin Banița — șanti
ere care au însemnat des
coperirea vocației de cons
tructori pentru multi local
nici: „La noi — ne spunea 
cu mîndrie și însuflețire 
Maria Mardare, secretar 
cu probleme de propagan
dă a comitetului comunal 
de partid — noul a ' deve
nit o stare generală. Cei 
măi mulți dintre locuitori 

. și-au construit • case noi, 
moderne, în locul celor 
vechi. înfățișarea Bani
ței; a căpătat astfel un as- 

- pect plăcut, asemenea tu- ■ 
turor localităților țării noas
tre. Pentru noi a construi, 
a schimba înseamnă a fi 
contemporani cu timpul pe' 

nilor. Mai întîi șoseaua as- <are-l trăim, înseamnă a

Aici, în această 
unde drept preo- 
principale erau 

animalelor și

fi in miezul prezentului 
nostru socialist".

Un prezent luminos care 
la Banița și-a găsit atît 
locul cît și oamenii prin 
care să se materializeze. 
Blocul de locuințe cu 48 
de apartamente ce se va 
construi anul viitor va fi 
Un nou simbol al dorinței 
și voinței de înnoire. Căci 
această dorință a devenit 
generală, oamenii concre- 
tizînd-o în tot ceea ce fac. 
Anumite obiceiuri folclo
rice se conservă însă prin 
grija oamenilor care reu
șesc să îmbine munca prac
tică, într-o frumoasă armo
nie, cu cea spirituală. Și 
clăcile, și măsuratul oi
lor, și lucrurile de artiza
nat sînt- păstrate șl con
servate cu grijă pentru ca 

.generațiile viitoare să poa
tă cunoaște direct de la 
sursă frumusețea origina
lă a acestor îndeletniciri. 
Noul se îmbină aici, Ja 

;; Bănița, în triunghiul Celor 
trei pîrîuri; cu datinile' în- ■ 

‘ tr-p armonie constantă ; de 
o veritabilă frumusețe.

Sigur, acestea sînt numai 
cîteva din măsurile pe care 
le-am stabilit și le-am 
prezentat succint, 
mărul lor este mult 
mare și am. stabilit terme
ne .și responsabilități con
crete. Preocupările noas
tre sînt orientate acum 
spre materializarea grab
nică a acestor măsuri, spre 
urmărirea și controlul în-

Măsurile promise trebuiau 
luate mai demult!

velul sarcinilor prevăzute 
pentru anul viitor, iar . la 
sectoarele I și III să recu- 

................. i urmă 
înregistrate de la începu
tul anului.
. Bineînțeles, o dată 
pregătirea producției 
zice,: măsurile luate, ; 
unile întreprinse urmăresc 
în final ; realizarea’ unei 
rentabilități ridicate și a 
unei ~ eficierițe economice 
sporite. ■ mT

înfăptuind exemplar 
sarcinile ce ne revin în pe
rioada ce a mai rămas din 
acest an și pregătind con
dițiile necesare realizării 
obiectivelor stabilite pen- ;

- tiu anul viitor, ne expri
măm adeziunea deplină la 
mărețul program cuprins in 
proiectul de Directive ce 
vor fi aprobate de Con
gresul al XlII-Iea, Direc- 

și five care poartă amprenta 
clarviziunii și înțelepciu
nii secretarului general aJ 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescli a cărui 
realegere în înalta funcție 
de' conducător al partidu
lui o susținem eu toată ho- 
tărîrea și cu adîncă recu
noștință pentru tot ceea ce 
a. făcut sprfe binele mine
rilor, pentru bunăstarea 
materială, și spirituală a , 

, întregului popor care se 
dezvoltă astăzi liber șî in
dependent. '.

Nu- perănr rămînerile în 
mai î—

■>" cu 
. li- 
acți-

(Urmare din pag. I)

acest trimestru — 
realizări la nivelul 

sarcinilor anului viitor
introducerea în circuitul 
productiv ă unor capacități 
de producție imobilizate 
pînă ’acum din cauza focu
rilor endogene.

Experiența pe care am. 
cîștigat-d în exploatarea 
mecanizată a straielor sub-
ț-iri, • respectiv, a stratului 
4, ne-a determinat 
viitor, și mă refer 

să extindem

f De asemenea, se extinde 
baia și vestiarul — pentru 
personalul feminin (TESA).

ca în 
la anul 

aceste 
număr 

mai mare de abataje.

deplinirii lor întocmai 
la timp.

Sîntern convinși că pre
gătirea temeinică a pro
ducției anului 1985 poate 
fi realizată numai în con
dițiile unei puternice mo
bilizări a tuturor forțelor 
de care dispunem, că tre
buie să facem tot ce este 
posibil, tot -ce depinde de 
noi ca încă din acest, tri
mestru în toate sectoarele 
și abatajele să atingem ni-

ceea ce crea greutăți. De 
aceea am luat măsura <ă 
aprovizionăm pe doua 
schimburi. Avem două c- 
chipe de aprovizionare, pe 
care le vom orienta mai 
mult spre brigada lui Fie
rea Petrișor. Brigada lu
crează pe frontal cu rețra- .

-gere și plasarea este bună 
pentru. o astfel de lucrare. 
Noi mai avem si o grupă 
de pregătiri, care stă bine 
cu realizarea sarcinilor. 
Cînd va fi cazul, vom q- 
rienta oamenii de la aceas
tă grupă spre brigada lui 
Petrișor Florea. Deși 'este 
o formație de lucru bună 

aproape 500 m și ne ducem (brigada lui Petrișor a re-
singuri’ materialele. Am fi ■ alizat productivități cu 2—3 
rhulțumiți să găsim mate: i- tone pe post superioare
alele la gura puțului, dar celor obținute de brigăzile
nici asta nu se întîmplă. care au lucrat aici înainte)
Cred că, în condițiile în am întîmpinat greutăți. Cu
care ăm fi ajutați cu a-' 
provizioriarea cu materi
ale, într-o lună intrăm „pe 
plan".

Ing. Mitică Nicolescu, 
șeful sectorului: „Incepînd 
de luni, 22 octombrie, ma
terialul se dă pe două 
schimburi, respectiv I și 
III. Pînă acum, sectoarele 
II și III erau aproviziona
te pe același schimb, I,

avem de descongestionat 
vreo 30 m. Datorită con
dițiilor de la Jocul de mun-

- cu 
ase-

pro-

că, ani avansat ..doar 
culcușul,. ceea ce, de 
menea, a jdixriinuat 
dîicția.

Red;: Concret," cu ce ați 
putea fi ajutați?
% Ion Nasta: Primim greu 
materiale. Pînă acum, - la 
sectorul nostru se introdu
cea material doar pe ifn 
schimb (I — n.n.) astfel că 
schimburile II și III rămî- 
neau fără.. De la puț pînă 
la locul de muncă avem

a

ajutorul pe care îl vom a- 
cprda, mai mult decît pî
nă acum, brigada va ter
mina „atacarea" și amena
jările și, din 15 noiem
brie, va intra Ou profilul 
„în plin", deci își va rea-- 
liza preliminarul zilnic".

Față de o așa promisi
une fermă, nu ne rămîne 
decît să revenim după 15 
noiembrie.. ' ■. ;

TEST. Zilele trecute, prin.
AMPLE LUCRĂRI GOS- comitetele sindicatelor din 

PODĂREȘT1 pentru extin- diferite întreprinderi ale 
derea și modernizarea cor- Văii Jiului au fost testați 
pului social sînt în curs de aproape 1000 de oameni ai 
execuție la mina Lupeni. muncii asupra preferințe- 
Se lucrează la transforma
rea băii și vestiarului mi
nerilor, prin crearea unui 
șiștem de garderobă, ceea 
ce va mări capacitatea ves
tiarelor, precum și pentru 
îmbunătățirea rețelei de 
încălzire și de ’ ventilație.

Uniunea
ramura

ror ofertă de preparate 
culinare, băuturi calde și 
reci corespunde cel mai bi
ne gusturilor publicului. 
Chestionarele au fost com
pletate pentru 
sindicatelor din
c.Omerț-cooperație la mi
nele Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa, Livezeni, Dîlja și 

lor legate de asigurarea a- Petrila, la l.F.A. Vîscoza, 
limentației lor la locul de I.C. . Vulcan și I.U.M.P. 
muncă, a copiilor și celor
lalți membri de familie 
în unități- de alimentație 
publică special organizate, 
precum și în scopul dez
voltării acelor unități a că*

„DE LA INIMĂ LA INI
MA" sau „TELEGRAME 
MUZICALE" se intitulează 
spectacolele pe care le va 
oferi Teatrul maghiar de

stat din . Timișoara, sîm- CURSURI. Mîine, fe .oțț .-pe scena Teatrului de.-stat \ 
bătă, 3 noiembrie, de lă 6- 17, cursanții secției"de pic- „Valea Jiului", un 
rele 17 și 20, Ta Casa de tură-grafică a- Școlii popu- col eu patru piese,
cultură din Petroșani. In lare de artă din Petroșani aparținînd cur.c:

(anii I și II) își dau întîl- dramaturg și poet 
nire la sediul Teatrului de '
stat „Valea Jiului". La a- 
ceastă secție se mai fac în
scrieri și în zilele următoa-

,Unirea" ■ re; relații suplimentare pot 
fi obținute la telefon 43873,

program: arii din operete, 
cînteee, romanțe, șlagăre.

SECȚIILE AUTO-MOTO 
(nr. 44 și 65) din Livezeni 
ale cooperativei 
au fost' dotate cu 4, res
pectiv, J elevatoare pentru 
ridicarea mașinilor, pre
cum și cu alte utilaje me
nite să contribuie Ia îm
bunătățirea calității ser
viciilor oferite populației.

TURNEU. In cadrul tur
neului pe care îl întreprin
de în țara noastră Compa
nia teatrului itinerand din 
Aranjuez (Spania), susți
ne, mîine după-amiază,

un specta- 
scurte 

cunoscutului 
t Fede

rico Garcîa Lorca. „Meda- | 
lionul Lorca" cuprinde pie- ■ 
sele „Vraja fluturului", > 
„Fecioara, marinarul și stu- | 
dentul", „Don Cristobal1 
și „Scena lt. colonel 1 
garda civilă". (I.V.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

‘la I

I
I
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Studenții in amfiteatrele producției
In această perioadă, 

cînd oamenii muncii din 
Valea Jiului obțin .sem
nificative rezultate în în- 
tîmpinarea marelui Fo
rum al comuniștilor — 
Congresul al xill-lea al 
partidului, studenți ai 
Institutului de mine sînt 
in practică în unități e- 
conomice și la Obiective
le aflate în construcție, în 
institut. . v' ''c'^

— Studenții noștri, vi
itori specialiști în mine
rit, însuflețiți de ideile 
cuprinse în cuvîntarea to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la 
deschiderea actualului 
an de învățămînt, efec
tuează compact (pe ani 
de studii) o practică în 
producție care se desfă
șoară pînă la 5 decem
brie, ne spunea prof. dr. 
ing. Nicolae Dima, secre
tarul comitetului de 
partid din institut. Im
portantele sarcini ce re
vin mineritului, sarcini 
care se desprind din pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, au deter
minat stabilirea conținu
tului acestei perioade de 
practică în producție, stu
denții muncind pe schim
buri, în formațiile de lu
cru din întreprinderile 
miniere Lonea, Dîlja și 
Livezeni. Cu excepția â- 
nilor I, toți studenții de 
de la cursurile de zi sînt 
sau se vor afla în prac
tică, participînd cu elan 
tineresc la realizarea sar

Activitate intensă în stația C.F.R. Petroșani. 
Foto: T. ALEXANDRU

cinilor de plan, la crește- 
,iea producției * de cărbu
ne.

întreprinderile minie
re din Valea Jiului sînt 
autentice amfiteatre pen
tru învățămîntul supe
rior din Petroșani, locuri 
în care studenții dobîn- 
desc muncind noi cunoș
tințe și deprinderi, pre-; ; 
gătindu-se pentru. ; inte
grarea ' în activitatea eco
nomică. . Semnificația ia-' 
vestei perioade; în care 
se manifestă în mod con
cludent valoarea integră- . 
rii învățăm în tului supe
rior minier cu cerceta
rea, proiectarea și pro
ducția, se răsfrânge di
rect asupra calității ac
tivităților instructiv-edu- 
cative. Muncind, alături 
de mineri, în abataje, 
studenții își selectează și 
datele necesare proiec
telor de an sau de di
plomă, desprinzînd teme 
de cercetare științifică ce 
se desfășoară în institut.

In fiecare din aceste 2 
săptămîni, peste 120 de 
studenți participă atît la 
procesul de extragere a 
cărbunelui din adîncul’ 
minelor, cît și 1a- forma
rea lor ea specialiști cu 
temeinică pregătire teo
retică și practică. Impli- 
cî.ndu-se tinerește în mun
ca minerilor, studenții 
Institutului de mine în- 
timpină Congresul al 
XIII-lea al partidului eu 
liotărîrea de a obține re
zultate bune în noul an 
de învățămînt superior., /■

T. SPĂTARU

(Urmare din pag. I)

Pentru a cunoaște în
deaproape oamenii , secto
rului și a vedea la fața/lo- 
cului pe ce se bazează op
timismul șefului de sec
tor am intrat în Subteran. 
N-am reușit să ne întîln.im 
cu toți șefii de brigadă da
torită dispersării jocurilor 
de muncă. Pe orizontul 300, 
unde minerii din brigada, 
condusă de Petru Stoica a- 
menajează un siloz aflăm 
de la șeful de schimb Pe
tru Gherasim că Stoica e 
în concediu de odihnă. Cu 
toate că șeful de brigadă 
lipsește, lucrarea de beto- 
nare’ este executată -irepro
șabil. Și ceilalți șefi de

„Triunghiul** 4 bufetului „Dîmbovița44

amintit („Ciocolată de va
nilie — eu cremă cocktail"), 
dar la ora controlului mai 
erau doar cincizeci de bu
căți. Restul au fost vîndu- 
te cu 5 (cinci) lei!,. Și 
totuși,, dubiu. Pentru că 
pe factură sortimentul res
pectiv este., barat, iar vîn- 
zătoarea ne „dovedește" că 
a primit și ciocolată cu... 
5 lei. Ceea ce este adevă
rat, pe factură fiind trecu
te 180 buc. Și atunci, unde 
este adevărul. Ori ștampi
la „3.75 lei" este falsă, ori 
vânzarea e cu sUprapreț. 
Așteptăm lămuriri de la
I.C.S.A.-A.P. ! •

In aceste momente ne a- 
ducem aminte de „nota de 
plată,, (cam dubioasă!) de. 
la miei — o întrebăm pe 
șefa de unitate. cît costă
4 mici, 3 felii de pîine și o 
linguriță de muștar. • Răs
punsul este,acum: „12 lei". 
Și noi am plătit., 16 lei. 
O chemăm pe vînzătoarea 
Ana Novac, cea. care ne-a 
servit. O întrebăm și pe 
ea,' dar răspunsul este., o 
altă surpriză : „14 lei"". Un
de o fi adevărul ? Ni se 
explică: micii — 2,75 lei 
bucata, felia de pîine ; — 
35 de bani, lingurița de 
muștar 45—50 de bani, 
întrebăm cît este de- fapt

CIOCOLATA, deși dul
ce, A LAS AT UN... GUST 
AMAR. A fost duminică, 
28 octombrie, ora 12,20. 
Fiind o zi caldă, poposim 
la unitatea nr. 356, bufet 
„Dîmbovița" din Petroșani, 
cu gîndul la o bere. Dar, 
din moment ce se schim
bă butoiul, și, făcînd ochii 
roată, zărim niște cioco
lată... mai deoparte. Ce
rem. întrebăm cît costă: 
„5 lei", răspunde șefa uni
tății Salviha Torhșa. Luăm 
5 (cinci) bucăți pentru ca
re plătim, firesc, 25 de lei. 
Ieșind în curte însă, de 
lingă grătar, mirosul de 
mici proaspeți îmbie și 
deci, urmează...

„EPISODUL DOI — MI-, 
CII". Cerem patru mici,- 
pline și muștar. ' Serviciu 
prompt (acesta-i adevă
rul 1) și pentru 4 (patru) 
mici, 3 feliuțe de pîine și 
o linguriță de muștar plă
tim cît. ni se pretinde : 
16 (șaisprezece) lei ! Chiar 
dacă ni se pare scump, deo
camdată, atenția ne este 
captată de cel de-âl trei
lea... episod...

BEREA... NENOROCU
LUI. ' Trei ofițeri ai mili
ției municipiului Petroșan i 
— secția economică (It. 
maj, Florin Nicolae, It. maj. 
Nicolae Stanei și lt. . maj. 
Ionel Dobre) in chip de 
niște... .. pașnici și șetoși 
„plimbăreți" porniți ' la 
meci, comandă cîte o hal
bă. După '„pasarea" - hal
belor la „consumatori" ur
mează... legitimarea și a- 
valanșa surprizelor care, 
în final,'vor duce la închi
derea unității ca, urmare a 
unor grave infracțiuni. Dar 
șă fim expliciți.

■ In primul rînd la trei 
halbe, cu un total (obliga
toriu l) de 1500 ml s-a cons
tatat o lipsă do 115 ml. La

Școala muncii formează 
oamenii de bază

schimb, Lazăr Roman și. 
Ferencz Bertalan, își cu
nosc bine meseria, nu se 
abat cu. nimic de la cerin
țele de calitate și de si
guranță. Aceeași atmosfe
ră de răspundere și com
petență am întîlnit la bri
gada lui Alexandru Le- 
vay. „Cu mina nu-i de glu
mit" ne-a spus șeful de 
brigadă, vorbind despre 
„necesitatea de a te grăbi 
încet". Un lucru tcmfeiiiic 
făcut, fără grabă, se sol
dează de cele mai multe 
ori cu depășirea sarcini

prima probă un minus de 
50 ml, la a doua un mi
nus de 70 ml, iar la a tre
ia un plus de,. 5 ml ! A- 
părînd aceste probleme cu 
berea, descoperim că de 
fapt ciocolata cumpărată 
nu este cu 5 lei, ci cu... 3,75 
lei. Potrivit facturii 22861 
din 25 octombrie 1984, eli
berată de depozitul I.C.S.A.- 
A.P., unitatea 356 a primit 
210 bucăți din sortimentul

AHCHETA UOASTRi 

lor de plan. Iată ideea va
loroasă care s-a desprins 
din dialogul cu cîțiva din 
minerii de la sectorul de 
investiții de la I.M. Dîlja. 
In pofida , unor dificultăți 
de moment, cum sînt în
tâlnirea unor intercalații 
de steril foarte dure, care 
nu permit utilizarea com
binei sau unele „căderi pe
riodice" în funcționarea u- 
tilajelor, minerii din brigă
zile conduse de Petru Stoi
ca. Alexandru Levay, Da
vid Laszlo, Năstase Dinu, 
și-au depășit lună de lună 

un borcan de muștar. Ni 
se răspunde: „8,50 lei și 
conține cam 17 lingurițe". 
„Proba" este însă împo
trivă, din borcan . scoțîn- 
du-se 27 lingurițe. Făcînd 
înmulțirea obținem pen
tru un borcan de muștar... 
12,15 lei. Deci cîte un cîș- 
tig de aproape 4 lei la fie
care borcan. Făcîndu-se 
controlul de casă, vînză
toarea Ana Novac este gă
sită cu un plus de gestiu
ne de 26 de lei. Motivația 
ei „îmi mai lasă clienții, 
mai opresc eu" merită o 
completare: noi nu am lă
sat; nouă ne-au fost luați 
bani în plus !

In final, cîteva cuvinte 
referitoare la opinia pu
blică. In primul rînd în 
momentul închiderii „for
tuite" a localului au fost 
cîteva voci care au încer
cat s-o sprijine pe șefă : 
„Lăsați, se mai întîmplă...". 
Tocmai de aceea, că se 
mai întîmplă nu trebuie 
lăsate astfel de acte de 
necinste, de înșelătorie să 
prolifereze. In al doilea 
rînd unul, din martorii so
licitați (Samoil Cupaș, do
miciliat în Petroșani, stra
da Mieu Klein nr. 59/1 — 
lucrător Ia E.G.C.L.) —
„bine, dispus" a încercat să 
ne „explice" că ceea ce au 
făcut cele două vînzătoa- 
re „mi e chiar atît de grav, 
că se mai întîmplă să mai 
greșim". Spre lauda lui, 
celălalt martor (Gheorghe 
Căldare —» Petroșani,, stra
da Radu Șapcă nr. 2/2 — 
conducător auto lă A.U.T.L.) 
a avut o ținută cinstită, co
rectă, înțelegînd’. rolul opi
niei publice. Acestea sînt 
aspectele pe care le-am 
descoperit întîmplător la 
bufetul „Dîmbovița". Aș
teptăm „ecoul".

Al. TATAR 

sarcinile de plan. Din cînd 
în cînd, pe cîte un schimb, 
mai apar și absențe nemo
tivate, Cei vinovați wînt 
tratați de întregul colectiv 
cu o asprime bine meri
tată. De regulă, printre cei 
ce absentează se află «să 
tinerii veniți de cui-înd ia 
mină. Printre cei vîrstnici, 
care formează de fapt oa
menii de bază ai sectoru
lui, nu se constată ahi.de 
zile nemotivate. Sînt oa
meni formați la școala 
muncii din subteran, as
pră, plină de răspundere, 
adevărați bărbați care’ o- 
norează titlul de mineri, 
care știu să lupte împotri
va dificultăților și știu să 
le învingă.

■ ȘTEFAN DEDIU, U- 
ricani: Din scrisoarea dv. 
se deduce că vă interesea
ză dacă, pentru meseria 
de sudor elctric, aveți sau 
nu dreptul la concediu su
plimentar. In conformita
te cu H.C.M. nr. 1149/ 
1968, pct. 363 din „Lista 
cuprinzînd locurile de 
muncă cu condiții deose
bite, pentru care se acor
dă concediul suplimentar
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de odihnă", la activitatea 
continuă de sudură electri
că și autogenă, exclusiv 
sudarea prin puncte și cap 
la cap, se acordă 3 zile 
concediu suplimentar.

■ AURICA e LEMNA- 
RIU, Vulcan: Conform 
dispozițiilor cuprinse în 
Decretul nr. 246/1977, pen
tru perioada anterioară 
depunerii documentelor 
necesare, nu se acordă a- 
locația de stat pentru copii.

■ VASILE LEMNARftj, 
Vulcan: Categoria de în
cadrare într-o întreprin
dere este un drept cîștigat 
la care nu poate să renun
țe nici o persoană în cau
ză. La noua unitate vi se 
poate oferi o categorie in
ferioară în funcție de ni
velul lucrărilor care ur
mează a fi executate. In 
condițiile în care ați ac
ceptat postul oferit și ați 
semnat contractul de mun
că nu mai puteți reven
dica altceva. '.;

Uie ȘERBAN, 
jurist .
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Cupa „Congresul al XIII-lea al P.C.R/4
Declanșată la nivelul 

localităților Văii Jiului, 
competiția omagială, do
tată eu Cupa „Congresul 
al XIII-lea al P.C.R.", 
și-a continuat întreceri
le" sportive la handbal, 
fotbal, tenis de masă și 
șah, reușind să mobilize
ze un număr însemnat yde 
tineri și oameni ai mun
cii la practicarea spor
tului și de petrecere plă- 

r.jecută a timpului liber.
V In plină desfășurare' a 

întrecerilor, în lupta pen
tru finalele din 4 noiem
brie 1984, se înregistrea
ză următoarele rezulta
te; HANDBAL, fete (Pe
troșani): Școala genera
lă nr. 6 — Școala gene
rală nr. 5: 1—9, Școala 
nr. 7 — Școala nr. 6 : 
5—5, Școala nr. 4 — Școa
la Sr. J: 2—2, Școala nr. 
4 — Școala nr, 4; 1—2;
băieți: Școala nr. 8 —
Școala nf. 5i 14—2, Școa
la nr. 4 — Școala' nr. 1: 

14—4; FOTBAL (licee): 
Liceul de matematică-fi- 
zică Petroșani — Liceul 
industrial minier Lu- 
peni 1—i, Liceul mate- 
matică-fizieă Petroșani —

— Liceul chimic Lupcni
4— 0, Liceul industrial 
minier Petrila — Liceul 
industrial minier Vulcan
5— 7, Liceul industrial 
minier Lupeni — Liceul 
industrial minier Vulcan 
4—4, Liceul de chimie 
Lupeni — Liceul indus
trial Petrila 0—3, Liceul 
de maternatică-fizică Pe
troșani — Liceul indus
trial Lupeni 1—10, Liceul 
industrial Petri
la — Liceul industrial 
Petroșani 0—3, Liceul 
industrial Vulcan — Li
ceul chimic Lupeni 9—0; 
FOTBAL (întreprinderi 
miniere): Preparația Pe
trila— I.M. Petrila 1—4, 
IM. Petrila — I.M. Lo
nea I—2, I.M. Livezeni
— I.M. Dîlja 3—5, I.M.

Dîlja — J.C.P.M.C. Pe
troșani 0—2.

TENIS DE MASA. 
După patru etape, clasa
mentul' se prezintă ast
fel: fete: 1.- Școala nr. 1 
Petroșani (7 puncte), 2. 
Școala nr. 2 Petroșani (6), 
3. Școală nr. 7 Petroșani 
(5), 4. Școala nr. 4 Pe
troșani (4), 5. Școala nr. 
6 (4), 6. Școala pr. 5 (4); 
băieți: 1. Școala nr. 1 (8),
2. Școala nr. 7 (5), 3. Școa
lă hț. 4 (5), 4. Școala nr. 
6 (4), 5. Școala nr. 5 (4), 
6. Școala nr. 2 (4).

întrecerile finale de 
handbal, tenis de masă și 
fotbal se vor desfășura 
duminică, 4 noiembrie 
1984, după cum urmează: 
handbal, teren C.S.Ș. Pe
troșani, ora 9; Tenis de 
masă: sala C.S.Ș. Petro
șani, ora 9; fotbal: com
plexul sportiv Jiul Pe
troșani, ora 11.

S. BALOI

Rugby, „Cupa României”

Joc la discreția studenților
ȘTIINȚA PETROȘANI

— GLORIA BUCUREȘTI 
43—3 (18—3). Debutul me
ciului a coincis, practic, 
eu deschiderea scorului : o 
grămadă la 5 m, o pleca
re clasică pe linia a treia, 
unde a jucat ca închizător 
Mircea Orteleean, care a 
și finalizat; 4—0. Domi
narea favoriților noștri a- 
duce în stare, de „groggy" 
echipa adversă. O țesătu
ră de pase, în lanț, balo
nul ajunge la Drumea, ca
re pătrunde cu doi adver
sari alături, în terenul, de 
țintă : 8-—0, în min.- 20, Be- 
zărău ratînd transforma
rea. Jocul se aprinde. Sușins- 
chi prinde un balon pe tu
șa Gloriei, face o cursă de 
30 m, reușește o deschide
re în interior la Gh. Cris
tian, care nu „iartă": 12—0 
în min. 28. Oaspeții în
scriu punctele de onoare 
prin Bujor: 12—3 din l.p., 
dar prima repriză se în
cheie imediat după reuși

ta unui dropgol, Nedelcu 
și a unei l.p., executată im
pecabil de V. Dobre : 18—3.

A doua repriză, plină 
de faze de adevărat rugby, 
subliniază din nou forma 
bună a grămezii noastre 
și a lui Drumea care s-a 
repliat la timp în ajuto
rul liniei de treîsferturi și 
a înscris: 22—3. Este rîn- 
dul lui Medragonie,. care 
în faza anterioară îl aju
tase pe Drumea, să pri
mească de la acesta o 
minge ideală și scorul ia 
proporții: 26—3, Sandii
Aurel transformă : 28—3.
Simțind gustul marcării, a- 
celași Sandu Aurel, în zi 
bună, Se intercalează în
tr-o fază de atac, la care 
au participat Nedelcu, 
Medragonie, V. Dobre, Ca- 
tană, Bonea și Luca, a pă
truns spre centru și a în
scris între buturi : 32—;3 și 
tot el a transformat.

Ioan Dan BALAN

Campionatul județean 
de fotbal

Preparatorii s-au 
apărat bine, dar».
CONSTRUCTORUL HU

NEDOARA — PREPARA
TORUL PETRILA 2—1, 
(1—1). Din primele minu
te echipa gazdă încearci 
să se instaleze la cîrms 
jocului. Pe fondul acestei 
perioade de dominare ei 
reușesc în min. 10 să Iții 
'serie prin Chircu ;■ - 1— 0 
Preparatorii nu se pierd 
și reușesc, după 20 de: miț 
nute, prin Kertesz II, să 
aducă egâlarea. După acest 
gol, tot ei mai înscriu de 
două ori prin Dulcu și Du- 
pir, dar arbitrul de centr» 
anulează golurile.

In cea de a doua repri
ză, meciul a fost echilibrat 
Apărarea oaspeților, bine 
dirijată de kertesz I își 
face datoria. Totuși în min 
70 echipa gazdă reușește 
să înscrie și meciul se în» 
cheie cu 2—1. (V.B.)

ahi.de
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HAVANA

Sesiunea C*A«E>R
■ Intervenția primului ministru al guvernului 

român
J HAVANA 30 (Agerpres). țării noastre față de pro- 

Ao- țjiejjieie abordate, . /
Au fost relevate preocu

pările statornice ale Româ
niei socialiste pentru 
voltarea colaborării, 
spiritul înțelegerilor 
venite la nivel înalt, 
vederea asigurării, în 
pa actuală și în perspec
tivă, a necesarului rațional 
al țărilor membre ale 
C.A.E.R. de energie, com
bustibili și materii prime. 
• Conducătorul delegației 
române a subliniat, tot
odată, necesitatea inten
sificării măsurilor pentru 
dezvoltarea specializării și 
cooperării în’ producție, a 
colaborării tehnico-științi- 
fice, a lărgirii schimburi
lor de mărfuri și servicii 
între țările membre ale 
C.A.E.R.

Un rol important revi
ne, în acest sens, urgentă
rii acțiunilor de coordona
re a planurilor pe perioa
da 1986-1990, astfel îneît 
acestea să se finalizeze în- 
tr-un timp cît mai scurt.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul conducătorii celor
lalte delegații.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

. In cadrul lucrărilor ce- 
Htei-de-a XXXlX-a ședin
țe a sesiunii Consiliului de 

’Ajutor Economic Reciproc 
f<G.A.E.R.), care se desfă
șoară la Havana, luni du
pă -amiază a luat cuvîntul 
conducătorul delegației 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin 
Dăscăleșcu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv.a! C.C. al P.C.R., prim- 

fministru al guvernului. 
E/in intervenția sa, primul 
^ministru al guvernului ro- 
fmân s-a referit la modul 
în care se transpun ta 
viață hotărîrile adoptate 
Ia Consfătuirea economi
că la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. din 
luna iunie a.c., Ia’ desfășu
rarea acțiunilor de colabo
rare pe termen lung, în
dreptate spre asigurarea 
necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. de ener
gie, combustibil și mate
rii prime și folosirea eco
nomicoasă a acestor resur
se, , precum și la stadiul 
coordonării planurilor eco
nomice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe 1986-1990 
și propunerile pentru acti
vitatea viitoare.

Reliefînd concepția 
varășului Nicol 
Ceaușescu, secretar

dez- 
în 

con
ta 

eta-

MOSCOVA 30 — 
misul Agerpres, M. 
beleau, 
auspiciile Asociației 
prietenie
(A.P.S.R.), la Institutul pe
dagogic din Moscova a a- 
vut loc o adunare consa
crată împlinirii a 200 de 
ani de la marea răscoală 
populară condusă de Ho
rea, Cloșca și Crișan. Au 
luat parte cadre didactice, 
cercetători, studenți, repre
zentanți ai conducerii cen
trale a A.P.S.R.

In cuvîntările rostite cu 
acest prilej au fost evo
cate condițiile istorice în 
care a avut loc răscoala, 
rolul și semnificația aces
teia în lupta pentru reali
zarea idealurilor de drep
tate socială, a năzuințelor 
spre Unitate națională ale 
românilor.

Idealurile sociale și națio
nale pentru care masele 
populare s-au ridicat la 
luptă și s-au jertfit ta ur
mă cu două secole — au

Tri-
Che-
Sub 

de 
sovieto-română

transmite

subliniat vorbitorii — s-au 
împlinit în anii construc
ției socialiste în România.

WASHINGTON 30 (A-
gerpres). — Cu ocazia îm
plinirii a 200 de ani de la 
marea răscoală populară 
condusă de Horea, Cloșca 
și Crișan, postul de radio 
„WETAr^FM” din Was
hington a transmis opera 
lui Nicolae Bretan „Horea", 
în interpretarea Operei 
române din București.

In prezentarea făcută, co
mentatorul postului de ra
dio s-a referit la evenimen
tele de acum 200 de ani, 
evidențiind lupta purtată 
de poporul român de-a 
lungul veacurilor pentru 
apărarea ființei naționale.

Criticul muzical și de
canul Conservatorului 
„Peabody" din Baltimore, 
Eric Lowarence, a rele
vat semnificația acestui 
moment important din is
toria poporului român.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Trecătoarele iu
biri; Unirea: Moartea vi
ne la decolare; Parîngul: 
Marfă furată.

PETRILA: Ringul.
LONEA: întîlnire la 

filmare.
ANINOASA: Am fost 

vecini.
VULCAN — Luceafă

rul: Relații de familie.
LUPENI — Cultural: 

‘ Valul verde.
URICANI: Lunga ca

valcadă către școală.

TV

15,00 Telex.
15,05 Zilele culturii so

vietice. Selecțiuni 
din spectacolul de 
deschidere.

15,30 Emisiune ta limba 
maghiară (p.c,).

20,00 Telejurnal (p.c.)
20,20 200 de ani de la 

marea răscoală
populară condusă
de Horea, Cloșca 
și Crișan.

20,40 Marele forum al 
partidului, marele 
forum al țării. O 
nouă etapă pe ca

lea înfăptuirii Pro
gramului partidu
lui, a ridicării 
României pe noi 
trepte de progres și 
civilizație.

20,55 Film artistic (color). 
„Ce culoare are 
dragostea
Premieră TV.
Producție a stu
diourilor ceho
slovace.

22,20 Telejurnal (p.c.)

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Clubul invltaților. 16,00 
Buletin de știri. 16,05 Ho
ra muncii înfrățite. 16,20 
Partidul, Ceaușescu Româ
nia. 16,35 Coordonate e- 
conomice. 16,55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Universitatea 
radio. 17,30 Cfntece de 
Sergiu Sarchizov. 17,40 
Odă limbii române. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal. 
22,00 O zi tatr-o oră. Ra
diojurnal. 23,00 Rezulta
tele tragerii Pronoex- 
pres. 23,05 In lumea o- 
peretei cu Constanța 
Cîmpeanu și Gabriel 
Gheorghiu. 23,30—5,00 Non 
stop muzical.

memen

to- 
a e 

--------_ .. ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, privind rolul pe care 
îl are dezvoltarea colabo
rării în cadrul C.A.E.R. la 
întărirea puterii economi
ce a fiecărei țări membre, 
conducătorul delegației 
române a expus poziția

IN CAPITALA CHINEI 
s-a deschis o expoziție de 
pictură sovietică, prima 
de acest gen din 1965 —
informează agenția China 
Nouă, In cadrul ceremoni
ei inaugurale, reprezen- 

r tanti chinezi și sovietici 
și-au exprimat încrederea 
că astfel de expoziții vor 
contribui la întărirea 
schimburilor culturale 
laterale, a prieteniei 
tre popoarele celor 
țări. Muzeul de artă 
entală din Moscova a 
duit, pînă săptămîna 
cută, o expoziție de pictură 
moderna chineză.

MOSCOVA 30 — Tri
misul Agerpres, M. Chebe- 
leu, transmite:

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al Comite- 

.tulul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a 
sosit, marți, la Moscova, 
în fruntea unei delegații 
de tineret, la invitația Co
mitetului Central al Uni
unii Tineretului Comu
nist Leninist (UTCL) din 
U.R.S.S.

In aceeași zi, a avut Ioc 
o întîlnire cu V.M. Mișin, 
prim-secretar al C.C. al

U.T.C.L. Cu această ocazie 
au fost subliniate bunele 
relații de prietenie și cola
borare 
român și tineretul sovietic, 
dintre U.T.C. și 
care se dezvoltă 
convorbirilor și, 
rilor dintre 
Nicolae Ceaușescu, 
tar general al _ 
Comunist Român, 
ședințele Republicii Socia
liste România, și tovară
șul Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C> al 
P.C.U.S., președintele Pre-

dintre tineretul

U.T.C.L., 
pe baza 

înțelege- 
tovarășul 
i, secre- 

Partidului 
i, pre-

Cuvîntarea lui W. Jaruzelski 
la încheierea plenarei C. C. 

al P.M.L P.

O NOUĂ RUNDA

român
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Cu acest prilej, a fost 
realizat un schimb de in
formații și de experiență 
pe linia muncii de educa
re comunistă, revoluțio
nară a tineretului, evi- 
dențiindu-se dorința celor 
două organizații de dezvol
tare, și în viitor, a relați
ilor bilaterale. Au fost a- 
bordate, de asemenea, pro
bleme ale mișcării interna
ționale de tineret și stu
dențești.

bi- 
din- 
două 
ori- 
găz- 
tre-

_____  _______ A 
CONVORBIRILOR indi
recte în problema Ciprului, 
purtate între secretarul ge
neral al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și re
prezentanții celor două co
munități cipriote, greacă 
și turcă, va începe la 26 
noiembrie, la sediul new- 
yorkez al Națiunilor Unite.

IN STATELE UNITE 
crește numărul tinerilor 
care se sinucid, a declarat 
guvernatorul statului New- 
York, Alfred Delbellor. 
Citind surse oficiale, el a 
arătat că. rata sinuciderilor 
în rîndul tinerilor sub 25 
de ani a atins anul trecut, 
pe scară națională, 11 
100 000 față de 8,8 
100 000 în 1980, această 
voluție avînd Ia bază 
mare măsură, cauze 
ale.

la 
la 
e- 
în 

soci-

VARȘOVIA 30 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la 
încheierea lucrărilor celei 
de-a 17-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P., consacrată pro
blemelor întăririi statului, 
dezvoltării democrației 
socialiste, consolidării le
galității, a ordinii publice 
și disciplinei, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a subli
niat că adevărata forță a 
partidului se hotărăște în 
primul rîndr printr-o pro
gramare înțeleaptă, prin 
capacitatea de a soluționa 
problemele de importanță 
vitală ale clasei munci
toare și întregului popor, 
prin rolul călăuzitor al or
ganelor, organizațiilor și 
membrilor partidului în ac
tivitatea concretă. Sarci
na noastră fundamentală 
—• a spus el —o constituie 
adîncirea încrederii 
partid, a legăturilor sale 
cu clasa muncitoare, 
poporul. Deși am obținut 
progrese mari, incontesta
bile în acest domeniu stat 
încă multe de făcut.

Subliniind că unitatea 
ideologică, coeziunea și dis
ciplina reprezintă factori 
fundamentali și absolut ne
cesari ai forței partidului, 
vorbitorul a accentuat: 
„Sarcinile care stau în fața

partidului impun o mobi
lizare totală. Vom lupta 
hotărît pentru activitate 
normală, împotriva risi
pei, abuzurilor și corupți
ei".

In cei 40 de ani de cons
trucție socialistă — a ară
tat W. Jaruzelski — am 
căpătat o mare experiență. 
Am ajuns la convingerea 
extrem de importantă că 
cea mai bună și trainică 
metodă de consolidare a 
statului socialist o consti
tuie perfecționarea funcți
onării sale. Avem nevoie 
de mai multă democrație 
și de mai multă discipli
nă.

ACȚIUNI IN FAVOAREA 
DEZARMĂRII ȘI PĂCII
PRAGA 30 (Agerpres). — 

La Praga a avut loc un mi
ting antirăzboinic al oa
menilor muncii din capita
la R.S. Cehoslovace, 
mite agenția CTK.

WASHINGTON 30 
gerpres). — „Opriți 
boiul în Cosmos",

trans

(A- 
răz- 
»Nu, 

transferării cursei înarmă
rilor în Cosmos !“ — sub 
aceste lozinci, un mare 
grup de oameni cunoscuți 
de știință din Statele Uni
te au început o acțiune, în 
cursul căreia vor organiza, 
în 13 mari orașe din S.U.A. 
conferințe pentru a expli
ca populației pericolul pe 
care-1 comportă planurile 
de creare a noului sistem 
de rachete antirachetă cu 
elemente avînd baze în 
Cosmos.

Uzina electrică 
Paroșeni

ÎNCADREAZĂ de urgența 
direct sau prin transfer, 

muncitori in următoarele meserii :

— șoferi categoriile B, C
— lăcătuși
— electricieni
—- sudori
— izolator hidrofug
— meseriaș cale ferată
— mecanic locomotivă
— mecanic ajutor locomotivă
— manevranți
— buldozerist
— paznic cu permis port armă

încadrează de asemenea
— un inginer minier.

la

cu

I

încheierea reuniunii 
la nivel înalt a Comunității 
Economice a Africii de Vest 
BAMAKO 30 (Agerpres).

— La Bamako s-au înche
iat lucrările celei de-a X-a 
reuniuni la nivel înalt a 
țărilor membre ale Comu
nității Economice a Afri
cii de Vest (C.E.A.O.), la 
care au participat șefii de 
stat din Mali, Senegal, 
Mauritania, Burkina, Niger, 
precum și un reprezentant 
al Coastei de Fildeș. Au 
fost adoptate recomandări 
privind inițierea unor noi

proiecte de cooperare în 
doriieniul agriculturii, fo
losirii resurselor de apă, 
industriei și transporturi
lor între țările membre ale 
acestei organizații regio
nale de colaborare.

Beninul — dispunînd an
terior de statut de obser
vator — a fost primit în 
rîndurile' C.E.A.O., în ca
litate de membru cu drep
turi depline.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Negru- 
sa Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (2828)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano- 
Iache Radu, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (2829)

PIERDUT diplomă de 
mecanic mașini utilaj mi
nier pe numele Rădulea 
Valeria, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(2831)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arge- 
șan Maria, eliberată de 
întreprinderea de exploa
tare cuarț Uricani. O de
clar nulă. (2832)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 11672, elibe
rată de I.M. Aninoasa. O 
declar nulă. (2833)

PIERDUT legitimație de 
biliotecă pe numele Bușan 
Grigore Mihai, ' eliberată 
de Institutul de, mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2834)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miti- 
telu Elena, eliberată de 
I.C. Vulcan.-O declar nulă. 
(2823)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucșa 
Ana, eliberată de I.M. Pa
roșeni. O declar nulă. 
(2825)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Crăciunescu Ște
fan, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (2826)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Purcea 
Ion, eliberată de I.M. Ani- 
noasa. O declar nulă. (2827)
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