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In întîinpînarca 
Zilei de 1 Mai

File din cronica întrecerii socialiste
In aceste zile premergătoare marii sărbători a 

muncii de la 1 Mai, numeroase colective de oameni 
ai muncii din Valea Jiului înscriu în cronica muncii 
pentru țară fapte de muncă demne, fapte ce ono
rează angajamentele asumate în întrecerea socialistă.

Ca planul pe patra luni îndeplinit
Sectorul III, I. M, Lonea
In amplul efort de a da țării cărbunele necesar, 

minerii sectorului III de la I.M. Lonea și-au onorat 
angajamentele asumate, cinstind sărbătoarea inter
națională a muncii, cu sarcinile pe patru luni înde
plinite, raportînd la zi de la începutul anului un 
plus de 14 246 tone de cărbune față de prevederile 
planului. La această frumoasă concretizare a voinței 
și abnegației depuse în frontul cărbunelui, o con
tribuție hotăritoare au avut minerii frontaliști din 
brigăzile conduse de Iosif Bucur și Grigore Fatol 
ale căror rezultate întregesc o bogată carte de vizită 
ce onorează sectorul din care fac parte.

Noi complexe 
mecanizate

Constructorii de utilaje 
miniere de la I.U.M.P., 
și-au intensificat eforturile, 
reușind finalizarea lucră
rilor la încă două complexe 
mecanizate ce se află în 
curs de livrare în aceste 
zile. Este vorba despre un 
complex mecanizat de tip 
SMA-P2 cu 67 de secții ce 
va intra în dotarea minei 
Livezeni și un complex 
mecanizat de tip SMA-2, 
cu 66 secții câre va scoate 
la lumină noi tone de căr
bune din cîmpul minier 
al I.M. Lupeni.

Intîlniri cu 
lideri ai 

Parlamentului
Marți la amiază, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită la Parlamen
tul canadian, unde s-au în- 
tilnit cu președintele Ca
merei Comunelor, John 
Bosley, și cu președintele 
Senatului, Guy Charbon
neau.

In rotonda clădirii 
Parlamentului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de onoare 
unde vizita distinșilor re
prezentanți ai poporului 
român este consemnată ca 
un eveniment marcant, de 
mare însemnătate.

€ei doi lideri ai Parla
mentului au oferit un de
jun în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. In 
timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședinții Camerei Comune
lor și Senatului au rostit 
toasturi.

Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

O noua runda
Marți după-amiază, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a reîntîlnit 
cu primul ministru al Ca
nadei, Btian Mulroney.

In cadtul noii runde de 
convorbiri a continuat 
schimbul de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relați
ilor bilateiale, precum și 
în legătură cu unele pro
bleme actuale ale vieții in
ternaționale.

La încheierea convorbi
rilor, a fost exprimată sa
tisfacția deosebită pentru

de convorbiri
rezultatele vizitei, pentrU ' 
înțelegerile la care s-a ai ‘ 
juns, apreciindu-se că toa- I 
te acestea deschid noi ' 
perspective întăririi prie-j 
teniei și colaborării pe 
multiple planuri dintre 
România și Canada, conlu
crării lor mai strînse pe 
arena internațională, în 
interesul celor două popoa-t 
re, al cauzei păcii, înțele-' 
gerii și destinderii pe 
rena mondială.

Convorbirile s-au desfă-<
șurat într-o atmosferă cor-J ' 
dială, prietenească, de stI-< 
mă și înțelegere reciprocă.

Întîlnire cu oameni de afaceri
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit, marți după-amiază, 
cu reprezentanții unor fir
me industriale, bancare și 
comerciale din Canada, 
precum și ai unor orga
nisme guvernamentale ca
nadiene interesate în dez
voltarea relațiilor economi
ce cu România.

La întîlnire au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, alte persoa
ne oficiale care însoțesc pe 
președintele României.

In deschiderea întîlnirii 
au luat cuvîntul ministrul 
comerțului exterior al Ca-

nadei, James Francis Kel-« 
leher, care a salutat și a 
adus un respectuos oma
giu președintelui Nicolae 
Ceaușescu. In continuare, 
el a subliniat interesul 
larg manifestat în Canada 
față de realizările Romă-' 
niei, pentru promovarea 
unei colaborări cît mai 
strînse cu țara noastră.

Au vorbit apoi J. Don-- 
nelly, președintele Agen
ției pentru Energia Atomi
că a Canadei, A. K. Velan, 
președintele Comitetului 
pentru comerț Canada — 
Europa de Est, Jack Ho-'

(Continuare în pag. a 4-a)

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
se realizează prin munca fiecărei 
organizații, a fiecărui comunist

Primirea în partid

Optimism mai temperat, la mina Dîlja o
„Condițiile pe care Ie a- 

vem ne determină să afir
măm că atît în luna ianua
rie, cît și pentru întregul 
trimestru I avem posibili
tăți certe pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan. Totul depinde 
numai de noi, de capacita
tea noastră de organizare, 
de respectarea tehnologiilor 
de lucru, de puterea de 
mobilizare a întregului co
lectiv pentru sporirea pro
ductivității muncii", decla
ra la încheierea primei de
cade a lunii ianuarie, di
rectorul minei Dîlja, ing. 
Emeric Kovacs, declarație 
susținută și de președintele 

Experiența și tinerețea — două coordonate care 
se recunosc la întreprinderea de confecții din Vul
can pentru a făuri succese de muncă. Exponentele 
acestei simbioze, Zaharia Fănică și Veronica Oancă 
(în picioare) — formația 5B —, în imagine.

consiliului oamenilor mun
cii, Ion Lupu și președin
tele comitetului sindicatu
lui Ioan Cornea. Rezultate
le obținute de colectivul

F A Ț Ă ÎN FAȚA
promisiuni și
Pe urmele anchetei noastre

minei nu confirmă optimis
mul cadrelor de conducere. 
La încheierea lunii ianua
rie minusul se ridica la 
peste 5700 tone de cărbune, 
iar trimestrul I a fost în

cheiat cu un minus de a- 
proape 16 000 de tone.

Revenim la I.M. Dîlja 
și din discuția purtată cu 
directorul minei, ing. Eme-

realizări
la început de an

ric Kovacs, am desprins, 
pe de o parte, unele cauze 
care au condus la nereali- 
zarea sarcinilor planificate, 
iar pe de altă parte preo
cupările și posibilitățile de 
îndeplinire a prevederilor 
stabilite pentru cel de al 
doilea trimestru al anului.

Un aspect pe care dorim 
să-l evidențiem în mod

Dimensiunea eroismului (II)
al Germaniei naziste în a- 
ceastă parte a Europei". 

Minerii din industria 
carboniferă au adus o con
tribuție remarcabilă la e- 
fortul de război al Româ
niei împotriva Germaniei 
hitleriste. Ei au asigurat 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune, reali- 
zînd la finele lunii martie 
1945 o producție de 
două ori mai mare 
cea din septembrie
(Vezi „Statistica industriei 
extractive pe anii 1940— 
1945“, Buc., 1949, p. 130— 
131).

Pe această bază, necesi
tățile de cărbune pentru 
căile ferate și industrie au 
putut fi satisfăcute tot mai

li-
Și

Unirea de la 1859, actul 
independenței consfințit la 
9 mai 1877 și constituirea 
în 1918 a statului național 
unitar român, nu reprezin
tă efectul unor conjuncturi, 
nu sînt daruri căzute din 
cer, ci rezultatul luptelor 
eroice și de durată ale po
porului nostru pentru 
bertate, independență 
progres.

Pentru împlinirea idea
lului de eliberare socială 
și națională s-a înfăptuit, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, uriașa 
ridicare la luptă a națiunii 
române, în memorabilul 
August 1944, ca veritabil 
act de voință al unui în
treg popor, decis să-și ia 
soarta în propriile mîini. 
„Angajarea României, ală
turi de Uniunea Sovietică 
și celelalte forțe ale Națiu-

Ia
Și 

productivitatea 
în

nivelul 
între

it r mare 
dirijate

a

deosebit: colectivul de 
mina Dîlja a realizat 
depășit 
muncii planificată atîf 
subteran cît și la 
întregii activități 
prinderii. Prin 
efectivele au fost 
optim. O altă dovadă în a- 
cest sens constituind-o și 
structura efectivelor pe 
activități. Spre exemplu, 
în abataje efectivele au 
fost nu numai asigurate, 
dar și depășite, iar la ac
tivitatea de servire este 
sub nivelul planificat.

Și totuși întreprinderea 
nu și-a realizat sarcinile, 
principala cauză fiind 
neîncadrarea cu 600 kg de

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2_a) 

nilor Unite, în războiul an
tifascist — se subliniază în 
Hotărîrea privind aniver
sarea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului și

9 MAI
zi simbol a 

poporului român 
(1877 — 1945 — 1985)

sărbătorirea „Zilei inde
pendenței României" —, 
într-un moment cînd soar
ta acestuia nu era încă de
cisă, cînd Germania nazis
tă era departe de a fi în
vinsă, a dat o puternică lo
vitură planurilor strategice 
ale lui Hitler, a dus la pră
bușirea întregului front din 
Balcani, deschizînd larg 
calea înaintării rapide a 
armatelor sovietice și zdro
birii dispozitivului militar

activitate politică dinamică, 
perseverentă

Sarcinile de mare 
pundere ce revin 
vului 
mina 
sului 
dului 
rea superioară a masei mi
niere extrasă din subtera
nul minelor din vestul ba
zinului impune cu necesi
tate întărirea continuă a 
rolului conducător al or
ganizațiilor de patlid din 
toate sectoarele și compar
timentele de activitate, a 
capacității lor de a mobi
liza toate energiile și pu
terea creatoare a prepara
torilor pentru a asigura 
exploatarea la parametri 
superiori a întregii insta
lații de preparare. Or, a- 
ceastă capacitate organi
zatorică și politică a orga-

răs- 
colecti- 

uzinei noastre în lu- 
Directivelor Congre- 
al XIII-lea al parti- 
privind valorifica-

circa 
decît
1944

D. PELIGRAD 

(Continuare in pag, a 2-a) 

nizațiilor de bază se află 
în strînsă legătură cu în- ; 
tărirea calitativă a rîndu- 
rilor organizațiilor noastre 
de partid. Iată de ce, așa 
cum ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
acționăm cu grijă maximă 
pentru ca prin fiecare nou 
primit în partid să crească 
forța de influențare a or
ganizațiilor respective, ca
pacitatea lor de acțiune ; , 
îndrumăm astfel birourile | 
organizațiilor de bază i 
înaltul titlu de membru

Nicolae DEOANCĂ, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid 
— Uzina de preparare 

Lupeni

ca 
al

(Continuare in pag. a 2-a)

pen-’ 
mo- 
lu-

Prin diversificarea 
producției

Mobilizate exemplar 
tru diversificarea și 
dernizarea producției, 
crătoarele de la întreprin
derea de tricotaje din Pe
troșani au introdus în pro
cesul de producție peste 70 
de noi modele, de concep
ție proprie, care au fost 
deja, livrate către piața 
internă. Totodată, pentru 
piața externă au fost in
troduse în fabricație 60 de 
noi modele, ale căror ca
racteristici calitative le-au 
asigurat un mare număr 
de contracte și comenzi.

De remarcat, că de lâ 
începutul anului gradul de 
înnoire a producției este 
de 91,3 la sută, înregistrând 
substanțiale depășiri față 
de prevederile planului.

J
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Concursurile pe meserii 
cadru de afirmare a 

competenței profesionale
In aceste zile, în organi

zațiile U.T.C. din între
prinderile municipiului s-a 
declanșat faza de masă a 
concursurilor profesionale 
pe meserii, concursuri ce 
reunesc la startul lor în
treaga masă de tineri ce-și 
desfășoară activitatea în 
cadrul unităților economi
ce din Valea Jiului. Des
pre importanța și semnifi
cația acestora ne oferă a- 
mănunte tovarășul Ionel 
Gornic, secretar al Comite
tului municipal U.T.C., pre
ședintele Consiliului Tine
ret Muncitoresc.

— Concursurile profe
sionale pe meserii, orga
nizate sub directa îndru
mare a comitetului muni
cipal U.T.C., de comitetele 
U.T.C. pe întreprindere, se 
desfășoară în cadrul între
cerii uteciste „Tineretul — 
factor activ în realizarea 
deceniului științei, tehnicii, 
calității și eficienței", a- 
vînd drept scop stimularea 
energiilor creatoare ale ti
nerilor, afirmarea lor de
plină ca meseriași compe
tent!, ca oameni de nădej
de ai unităților economice 
în care își desfășoară ac
tivitatea. Totodată, aceste 
concursuri pe meserii o- 
feră tinerilor posibilitatea 
etalării înaltelor virtuți 
profesionale, a talentului 
și priceperii, a pasiunii și 
entuziasmului caracteristi
ce tinerei generații a țării, 
profund implicată în viața 
economico-socială, în înde
plinirea exemplară a sar
cinilor încredințate de con
ducerea superioară de 
partid tineretului patriei 
noastre. Desfășurarea con
cursurilor va fi organizată 
și urmărită de comitetele 
U.T.C., care prin comisii de 
organizare, cuprinzînd re
prezentanți ai sindicatelor, 

ai conducerilor de între
prinderi, vor stabili conți
nutul probelor teoretice 
și practice. O deosebită a- 
tenție se va acorda înde
plinirii haremurilor de ca
litate, rapiditate și eficien
ță în întreprinderile indus, 
triale, precum și criteriilor 
specifice meseriilor din ce
lelalte domenii de activi
tate. Ținînd cont de speci
ficul activității industriale 
din Valea Jiului, vom or
ganiza concursuri pe me
serii, în primul rînd, în 
întreprinderile miniere, 
concursuri dotate cu „Tro
feul minerului" și care se 
vor desfășura Ia nivelul 
sectoarelor de producție, 
urmînd să fie finalizate cu 
faza pe întreprindere. De 
asemenea, vom organiza 
concursuri și olimpiade pe 
meserii în celelalte unități 
economice. Astfel, la 
IPSRUEEM și IUMP vom 
organiza olimpiade ale 
strungarului, frezorului și 
sudorului, în construcții, 
olimpiade ale constructoru
lui și dulgherului. De ase
menea, vom organiza con
cursurile tradiționale: „Stă- 
pîn pe volan", „Cel mai 
bun bucătar, cofetar și pa- 
tiser", „Buna servire" etc.

La toate concursurile, 
câștigătorilor le vor fi a- 
tribuite diplome și premii 
în obiecte, iar primii trei 
clasați vor participa la fa
zele superioare ale con
cursului, pe întreprindere, 
pe oraș sau pe județ. Spe
răm ca aceste concursuri, 
ca și în ceilalți ani, să 
constituie pentru tinerii 
Văii Jiului prilejuri minu
nate de a-și demonstra ca
litățile profesionale, cali
tăți pe care le dovedesc, 
dealtfel, zi de zi în activi
tatea productivă.

Gh. CHIRVASA

Optimism mai temperat
fl'rmare din pag. 1)

cărbune pe post în indica
torul de productivitate pla
nificat în abataje, iar în 
cărbune cu aceeași cantita
te. O primă explicație pri
mită: trecerea de la aba
taje cameră la abataje fron. 
tale cu tavan de rezistență 
a întîrziat obținerea unor 
productivități mai mari pî- 
nă la acomodarea formați
ilor de lucru cu noua teh
nologie. La aceasta 
mai adăugat apariția 
accidente tectonice, a 
nor condiții improprii 
zăcămînt și care nu puteau 
fi prevăzute în unele aba
taje cameră.

Dar pe lingă aceste cau
ze obiective au mai apărut 
și alte fenomene nedorite, 
cum ar fi de exemplu de

s-a 
unor 

u- 
de

Dimensiunea eroismului
(Urmare din pag. 1)

mult, așa îneît peste 80 la 
sută din producția de căr
bune a țării a fost folosită 
în scopul aprovizionării căi
lor ferate, a căror activita
te era subordonată în cea 
mai mare parte transpor
turilor pentru frontul anti
fascist. Rolul central în 
aprovizionarea la timp a 
transporturilor feroviare 
destinate frontului a reve
nit activității productive a 
minerilor din Valea Jiului, 
care au asigurat circa 75 
la:sută din cota de cărbuni 
primită zilnic de căile fe
rate. De asemenea, muncito. 
rii de la schelele petrolie
re, rafinării, atelierele me
canice au trecut cu hotărî- 
re la refacerea instalațiilor 
și reluarea producției în 
vederea aprovizionării 
frontului și economiei na
ționale cu benzină și alte 
produse petroliere.

de natură organi- 
Aprovizionarea nu 

la

ficicnțe 
zatorică. 
întotdeauna s-a făcut 
nivelul solicitărilor forma
țiilor de lucru.

„Pentru trimestrul II a- 
vein asigurate capacitățile 
de producție necesare rea
lizării prevederilor de 
plan, ne declara directorul 
minei, care continua, spe
răm ca începînd din luna 
mai să trecem la recupera
rea minusului acumulat în 
prima parte a anului. In 
luna aprilie nu ne vom în
deplini prevederile de plan, 
iar la sfîrșitul trimestrului 
II vom fi foarte aproape 
de îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan".

Dintre măsurile pe care 
conducerea minei le-a în
treprins pentru creșterea

în urma dictatului 
de la Viena, din 30 
1940. După alunga- 
25 octombrie 1944, 

hitle-

Eliberînd, prin 
dîrze purtate cu 
populației, 
patriotice 
tala și cea 
a țării de 
te, armata 
să lupte în continuare, cot 
la cot cu ostașii sovietici, 
pentru eliberarea părții de 
nord-vest a României, co
tropită 
fascist 
august 
rea la 
a tuturor trupelor 
risto-hortyste de pe întreg 
teritoriul țării, ostașii ro
mâni, alături de cei ai . ar
matei sovietice, au luptat 
cu eroism și au participat 
activ la eliberarea Unga
riei. Cehoslovaciei și a li
nei părți din teritoriul Aus
triei, pînă la zdrobirea de
finitivă a Germaniei hitle- 
riste, la încheierea - victo
rioasă a războiului.

lupte 
aportul 

al formațiunilor 
de luptă, Gapi- 
mai mare parte 
trupele hitleris- 
noastră a trecut

(Va urma) 

de

producției de cărbune ex
tras amintim continuarea 
trecerii de la abataje ca
meră la abataje frontale 
cu tavan de rezistență 
intensificarea ritmillui
calificare a personalului 
muncitor în meseriile de 
miner. De asemenea, există 
o preocupare constantă 
pentru stabilizarea forței de 
muncă, dovadă fiind în a- 
cest sens creșterea efecti
vului în trimestrul I cu 
peste 100 de muncitori.

Acestea sînt, așa 
mai spuneam, doar 
dintre măsurile care 
la baza afirmațiilor 
miște formulate de directo- 
rul minei Dîlja. Vom re
veni.

j 
i
j

!

cum 
cîteva

stau 
opti-

Unitate reprezentativă
Centrul civic al Petro- 

șaniului se îmbogățește 
zi de zi cu noi blocuri, 
spații comerciale și alte 
dotări care îi sporesc gra
dul de confort și urbani
zare. Printre unitățde co
merciale ale I.C.S.A.—A.P. 
puse de curînd la dispo
ziția populației se distin
ge prin eleganță, bun 
gust, deservire exemplară 
și abundență de produse, 
restaurantul „Bulevard" 
— restaurantul propriu-zis 
și linia de autoservire — 
la care se va adăuga în 
curînd și terasa prin care 
unitatea va cîștiga, cu si
guranță noi aprecieri din 
partea consumatorilor, a 
locuitorilor Petroșaniului 
și a celor care trec prin 
reședința municipiului.

Moderna unitate de ali
mentație publică își eta
lează calitățile prin soli
citudinea lucrătorilor față 
de cei care îi trec pragul' 
prin diversitatea prepa
ratelor culinare și de pn- 
tiserie oferite clientelei.

PREZENTARE 
DE CARTE

Ieri, la IPSRUEEM, în 
organizarea bibliotecii Ca
sei de cultură a sindicate
lor a avut loc prezentarea 
cărții „Instalații electrice 
miniere”, rod al efortului 
creator al unui colectiv de 
la Institutul de mine Pe
troșani și Institutul de sub- 
ingineri Baia Mare. Apăru
tă sub egida Editurii di
dactice și pedagogici din 
București, lucrarea se în
scrie ca o 
contribuție 
complex al 
echipamentelor 
Prezentarea cărții a 
făcută de unul dintre 
tori, conf. univ. dr, 
Mihai Păscufescu (I.M.)

nouă și utilă 
în procesul 

modernizării 
miniere, 

fost
au- 
ing.

ea

Buna organizare, exig<’>. .. 
cu sine și cu personalul 
din subordine, din partea 
șefului de unitate, Vale
ria Poenaru, strădaniile 
colectivului au făcut 
în perioada scursă din a- 
ce- an unitatea să obți
nă rezultate de excepție, 
iar clienții să 'plece mul
țumiți de serviciile ce le 
sînt puse la dispoziție. 
Planul pe primele trei 
luni a fost depășit cu a- 
proape 300 000 lei, iar in 
prima parte a lunii apri
lie realizările se ridică 
la 400 000 lei. De reținut 
că cea mai mare parte a 
vînzărilor se obține la 
produsele culinare a că
ror valoare depășește 70 
la sută din totalul desfa
cerilor. Sînt date ce de
notă preocupare, răspun
dere și exigență față de 
clienți, față de practica
rea unui comerț modern, 
civilizat. Și colectivul res- i 
taurantului „Bulevard" i 
întrunește toate aceste : 
calități.'(T.R.)

PRIMIREA IN PARTID
fUrmare din pag. J>

partidului să fie acordat 
doar acelor persoane care 
întrunesc cerințele moral- 
politice și profesionale pe 
care le incumbă acest titlu.

Comitetul nostru de 
partid, b.o.b. își desfășoară 
munca de întărire a rîn- 
durilor partidului în baza 
determinării precise a po
sibilităților reale de pri
mire în partid ale organi
zației de bază din secțiile 
și atelierele uzinei. In baza 
unei perspective concrete, 
ne ocupăm îndeaproape de 
cei care solicită primirea 
în partid, de pregătirea lor 
politică și profesională. Ast. 
fel, în învățămîntul politi
co-ideologic au fost CU— 
cuprinși 50 de tineri care 
solicită să fie primiți în 
partid; totodată 15 tineri 
se policalifică, iar peste 50 
au fost îndrumați să ur
meze cursurile liceului se
ral, ale școlii de maiștri 
sau ale I.M.P. Viața de 
partid constituie ea însăși 
un cadru fertil de pregă
tire a viitorilor membri de 
partid. De exemplu, b.o.b. 
din secțiile preparare, în

treținerea mecanică, labo
rator C C.C. au încredințat 
multoi a din cei care soli
cită primirea în partid 
sarcini concrete — să ajute 
pe unii tineri să-și ridice 
calificarea, să ia parte la 
efectuai ea unor studii pri- 
vind îmbunătățirea proce
sului tehnologic etc — și îi 
invită la adunările genera
le deschise ale organizați
ilor de bază. Pentru a că
păta deprinderile militan
tului politic, cei care se 
pregătesc pentru primirea 
în partid sînt ajutați efectiv 
de membri ai birourilor 
organizațiilor de bază și 
alți comuniști cu vechime 
și experiență, așa cum sînt 
Nistor Moldovan, Ilie Ka- 
lanyos, Iuliu Antal, Nicolae 
Cruceru, Viorica Nebunu, 
Laurean Moldovan, Viorica 
Stoicinescu, Ghizela Ko
vacs.

Odată cu atenția cres- 
cindă ce se acordă primirii 
in rîndul comuniștilor a 
unor oameni dintre cei mai 
destoinici, ne interesează 
ca aceasta să se realizeze 
cu precădere din secțiile 
unde se simte cea mai ma
re nevoie, în acele locuri 
de muncă unde realmente 
necesitățile bunei desfășu

rări a producției, a muncii 
pol i l ico-ed ucati ve reclamă 
acest lucru. In urma unei 
activități dinamice, con
secvente am obținut re
zultate bune in domeniul 
primirii în partid. An de 
an, organizațiile noastre de 
bază s-au întărit cu cite 
20—25 membri de partid 
din rîndul celor mai buni 
preparatori, cum sînt loan 
Hegheduș, Ana Zarea, Mi
hai Susta, Livia Cocila 
Martin, Zeno Moldovan. Și 
în acest an am primit ti
neri vrednici ca Rodica 
Moldovan, Stela Enache, 
Corne) Boian și Ana Pos- 
telnicu.

In baza indicațiilor con
ducerii pa: tidului, sintem 
preocupați ca, odată cu 
primirea de noi membri, 
să sporim educarea politi
că a celor primiți, integra
rea lor în exigențele vieții 
de partid. Sîntem conștienți 
că pe această cale vom con
tribui nemijlocit la întări
rea rolului conducător al 
organizației de partid, la 
cuprinderea și soluționa
rea eficientă a sarcinilor 
complexe ce ne pune în 
față activitatea productivă, 
realizarea indicatorilor de 
plan.

DIVIZIA C II

REZULTATE: Tîrnavele Blaj — Metalul Aiud 3— 
1, Minerul Paroșeni — Minerul Certej 2—0, Dacia 
Orăștie — Inter Sibiu 2—1, IMI.X Agnita — Soda 
Oc. Mureș 3—2, Viitorul IRA Cluj-N. — Mecanica 
Alba 3—1, Minerul Șt. Vulcan — Unirea Oc. Sibiu
lui 6—0, Metalul Sighișoara — Mecanica Orăștie 
0—0, Victoria Câlan — Steaua C.F.R. Cluj-N. 3—2.

CLASAMENTUL

1. Min. Paroșeni 19 13 2 4 30—17 28
2. Mec. Orăștie 19 11 4 4 31—14 26
3. Dacia Orăștie 19 10 2 7 33—21 22
4. Min. Șt. Vulcan 19 8 5 6 38—21 21
5. Viitorul IRA 19 9 3 i 26—19 21
6. IM1X Agnita 19 10 0 9 29—26 20
7. Soda Oc. M. 19 9 2 8 24—29 20
8. Unirea Oc. 19 6 7 6 26—30 19
9. Steaua C.F.R. 19 8 2 9 27—16 18

10. Met. Aiud 19 6 6 Ț 22—19 18
11. Vict. Călan 19 8 2 9 27—36 18
12. Met. Sighiș. 19 6 4 9 17—26 16
13. Miri. Certej 19 6 4 9 ÎS—33 16
14. Tîrnavele; Blaj 19 6 3 10 16—32 15
15. Inter Sibiu 19 5 4 10 12—21 14
16. Mec. Alba 19 4 4 11 20—37 12

ETAPA VII TOARE: Vie. Călan — Min . Paroșeni,
1MIX Agnita — Tîrnavele Blaj, Steaua C.F.R. — 
Viitorul IRA, Mecanica Alba — Min. Certej, Meta
lul Sighișoara — Unirea Oc. Sibiului, Mecanica O- 
ră.știe — Dacia Orăștie, Metalul Aiud — Min. Șt. 
Vulcan, Soda Oc. Mureș — Inter Sibiu.

Breviar
FOTBAL, Campi- natul 

județean, seria I: Minerul 
Bărbăteni — Avîntul. Ha
țeg 1—1, Dacia Hunedoara
— Minerul Uricani 1—0, 
Constructorul Hunedoara
— C.F.R. Petroșani 6—1, 
Paringul Lonea — Minerul 
Teliuc 5—1, Preparatorul 
Pctrila — C.F.R. Simeria 
3—4, Minerul Aninoasa — 
Minerul Ghelari 2—1. Cam
pionatul republican de ju
niori : Jiul — Mureșul De
va 1—0 (joc disputat mier- 
cuii, 10 aprilie 1985). C.S.Ș. 
Alba lulia — Jiul Petro
șani 0—3.

CUPA „1 MAI", LA FOT- 
BAL. A.S. Minerul Dîlja, eu 
sprijinul sindicatului a ini
țiat o întrecere de fotbal ia 
care sînt angrenate repre
zentativele a 6 sectoare. 
Rezultate : sectorul 111 — 
sectorul V 2—0; combinata 
sectoarelor IX—X — secto
rul VII 2—4; sectorul 1 — 
sectorul II 3—2. In conti
nuare — întîlnirile semifi
nale și finala competiției.

HANDBAL, divizia B: 
Utila jul-Știința — Metalul 
IURT Lugoj 24—21. Cam
pionatul republican de ju
niori: C.S.Ș. Dinamo Bra
sov — C.S.Ș. Petroșani 
35—16. (S. BALOI)

I
I

TRIAL din Vulcan func
ționează in aceste prime 
zile ale ultimului trimestru 
al anului de invățămînt, o 
platformă de mașini și 
utilaje miniere amenajată 
cu sprijinul întreprinde
rii miniere patronatoare 
și al elevilor. In galeria 
armată în TH, se află 
In stare de funcționare 
un complex de tăiere —

susținere, o mașină 
încărcat, o locomotivă 
mină, toate urmînd a 
integiale in procesul 
pregătire tehnică 
iilor. (T.S.)

de 
de 
fi

de 
a ele-

GOSPODĂRIRE. Am. 
ple lucrări dc gospodărire 
și înfrumusețare desfă
șoară, în aceste zile, lo
cuitorii comunei Banița. 
Intre aceste acțiuni amin
tim amenajarea unui hec
tar de spații verzi, pre
cum și plantarea a 300 
de arbori ornamentali, 
pini și magnolii. La lu-

crările de plantare, des
fășurate marți, au luat 
parte 70 de cetățeni. (l.V.)

SERVICII. Unitatea 
nr. 16 marochinărie (res
ponsabil, Petrică Tolea), 
din Vulcan, a Cooperati
vei meșteșugărești „Stra
ja" din Lupeni, și-a ex
tins, în ultima perioadă, 
gama serviciilor către 
populație și unitățile so
cialiste din raza munici
piului. Astfel, pe lingă 
produsele de marochină-

rie, care au dever în în
treaga țară, personalul u- 
nității confecționează hu
se și execută capitonări 
pentru autoturisme, 
pitoneazâ lambriuri 
pițeazâ uși, asigură 
sirea hainelor de
(LV.)

ca- • 
și ta- | 
vop- | 

piele. |

Kuorica realizata
Ion MU STATĂ

!

c

r
t
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IN ATENȚIA... MICROBIȘTILOR
Aflăm de la RUM Petroșani că, pentru a veni în 

sprijinul iubitorilor fotbalului, sîmbătă, 20 aprilie, 
trenurile 2735 (eu plecare din Lupeni la ora 15,40) 
și 2740 (eu plecare din Petroșani la oia 21,15) vor 
fi suplimentate cu vagoane pentru a asigura posibi
litatea deplasării la derbv-ul etapei a XXVI-a a 
campionatului diviziei A, dintre 3iul și Steaua 
București 1 Atenție, însă, pentru că vor fi suplimen
tate și... organele de control, așa că pentru a evita... 
surpriza, este obligatoriu să se scoată bilete de 
călătorie. Reamintim, de asemenea, că, pe bază de 
tabele întocmite la întreprinderi se poate călători 
cu „bilete de 
mai comod.

Totodată, 
mează că, la

călători 
taxare în grup", mijloc mai ieftin și

conducerea clubului „Jiul" ne infor- 
meci, accesul femeilor, elevilor, stu

denților și militarilor este gratuit. (Al. T.) I
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La orizontul 500 - oameni 
pe care ii recomandă faptele

După o coborîre verti
ginoasă, care parcă nu se 
mai termina, colivia se 
oprește lin la orizontul 
500. Ne aflăm pe traseul 
pe care îl străbat zilnic 
minerii din sectorul III 
al I.M. Uricani. loan 
Costea, șeful sectorului, 
vorbește despre oamenii 
cu care lucrează, în timp 
ce înaintăm pe galerie. 
Ajungem în scurt timp 
în capătul de sus al sui
torului pe care se trans
portă materialele și pro
ducția din panourile 1 și 
2, de pe stratul 15. Pe 
suitor, sub monorai, ru
lează banda transportoa
re pe care se văd bulgări 
de cărbune, semn că în 
abataje se încarcă. Co- 
borîm pe suitor pînă la 
galeria de legătură din
tre panourile 1 și 2. După 
alte cîteva minute. îl în- 
tilnim pe maistrul minier 
Fănel Armașu și pe mi
nerul șef de brigadă Si- 
mion Budescu. Minerii 
din schimb se retrăseseră 
din front, lăsîndu-1 sin
gur pe artificierul Florea 
Țugulea să încarce gău
rile pentru pușcare. Pro- 
fitînd de răgaz, stăm de 
vorbă cu șeful de briga
dă; Aflăm că din 1969 
este șef de brigadă la U- 
ricani și a săpat kilome
tri de galerii. Planul bri
găzii ? „In luna martie 
— ne spune șeful de bri
gadă — am avut o de
pășire de 12 la sută. Ne 
vom depăși planul și pe

luna aprilie Brigada c 
formată din oameni de 
nădejde, harnici, care nu 
se descurajează cu una 
cu două în fața dificultă
ților. Dacă scrieți despre 
noi la ziar, să nu-i uitați 
pe minerii din celelalte 
schimburi, Vasile Hărăn- 
guș, Gheorghe Tătaru și 
Pavel Kesiva".

BARBAȚI CARE 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

La scurt timp după ce 
ieșim din galeria de pre
gătiri a lui Budescu se 
aude o bubuitură. „Cu 
împușcarea asta, brigada 
lui Simion Budescu a 
depășit 20 ml de galerie-1 
ne spune șeful de sector.

In partea de jos a a- 
xului colector păcăne sa
cadat o mașină de perfo
rat. Gol pînă la brîu, cu 
mușchii încordați, mine
rul șef de brigadă Ion 
Nichițelea ne privește 
peste umăr fără să-și ia 
mîna de pe minerul per
foratorului. Apoi oprește 
perforatorul și facem cu
noștință. De 24 de ani lu
crează la mina Uricani. 
In zece ani a străbătut 
toate treptele de califi
care pînă la funcția de 
șef de brigadă. Mai are 
doi ani pînă la ieșirea 
la pensie. Daniela, fiica 
sa mai mare este electri

cian în sectorul V, iar 
băiatul, Cristian, elev in 
prima treaptă a Liceului 
de matematică-fizică din 
Petroșani. Gînduri de 
viitor ? Pe primul plan 
ambiția de a executa lu
crări trainice, ireproșa
bile. Oamenii din briga
dă, conduși de șefii de 
schimb Dumitru Gîrbă- 
ianu — un miner de e- 
lită, după cum ține să 
ni-1 recomande și șeful 
de sector — Atanasiu 
Facă și loan Habotschi, 
formează un colectiv în
chegat. De ani de zile 
lucrează împreună. Iși 
cunosc calitățile, neca
zurile și bucuriile. Sînt 
oameni harnici, discipli
nați, cu o bogată expe
riență profesională. Nu 
întîmplător această bri
gadă și colectivul între
gului sector își depășește 
lună de lună sarcinile de 
plan. In prezent, la ni
velul sectorului III se 
constată o ușoară rămî- 
nere în urmă. De ieri, un 
nou abataj a început să 
producă din plin. „Pînă 
la sfîrșitul lunii aprilie, 
ne-a spus șeful de sector, 
ne vom face planul și 
vom raporta în mod si
gur o depășire".

Am întîlnit la mina U- 
ricani pe orizontul 500, 
oameni harnici, care o- 
norează titlul de miner 
prin faptele lor de muncă 
și de viață.
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Muncitoare la mina Dil- 
ja, Floarea Todescu este o 
mamă fericită. „Nu mi-a 
fost ușor să cresc 5 copii, 
ne spunea într una din zi
lele acestei primăveri. A- 
cum au crescut și mă bucur

O familie
cînd îi văd pe toți la masă, 
sănătoși și plini de viață. 
Eu muncesc de 22 de ani, 
și în creșterea, educarea 

copiilor am 
pi imit un a- 
jutor perma
nent, pentru 
care sint re
cunoscătoare 

și mulțumesc 
partidului 

nostru". Ana 
și Elena, ge
mene (în fo
to), sînt e- 
leve în cla-

fericită
sa a X-a la Liceul indus
trial Petroșani, o altă fiică 
este studentă la Institutul 
de mine. Unul din băieți 
muncește la I.M. Dîlja, iar 
mezinul familiei este elev 
în clasa a Il-a la școala 
din Dîlja Mare. Floarea 
Todescu este mîndră de 
copiii ei, crescuți cu dra
goste de mamă. Toți sînt 
harnici și pricepuți, apre- 
ciați de colegi și vecini.

Gospodarii din
pe un

Și in zilele saptamînii 
care a trecut in Lupeni au 
continuat acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumuse
țare la care au participat 
sute și sute de cetățeni.

— Numai în luna martie, 
ne spunea tovarășul Con
stantin Hada, vicepreședin
te al Consiliului popular 
orășenesc, la acțiunile de 
primăvară au contribuit 
peste 8000 de locuitori. In 
perioada premergăt nare a- 
legerilor de deputați de la 
17 martie am reținut peste 
80 de idei și propuneri ca
re, în cea mai mare parte, 
vizau buna gospodărire 
și înfrumusețarea orașului. 
Toate aceste propuneri, 
multe din ele fiind valo
roase, au fost analizate îm
preună cu deputății, sta- 
bilindu-se programe con
crete, de acțiune imediată 
sau de perspectivă, în rea
lizarea cărora s-au impli
cat, cu responsabilitate ce
tățenească, locuitorii din 
cartiere, întreprinderi și 
instituții.

Pînă la mijlocul acestei 
luni în Lupeni s_au plan
tat 5800 arbori și arbuști 
ornamentali, zonele verzi, 
în special în centrul civic, 
fiind extinse cu 2 ha, 
trasportîndu-se peste 2700 
tone pămînt vegetal nece
sar acestor amenajări. In

Lupeni acționează 
front larg

cartierele orașului sau in 
iurul blocurilor se desfă
șoară frecvente întîlniri și 
dialoguri ale cetățenilor cu 
deputății In acest fel por
nesc inițiative, se contu
rează idei noi menite să 
contribuie la creșterea gra
dului de confort Urban. De

Șantier 
de primăvară

la o astfel de propunere a 
cetățenilor, că tn oraș nu 
sînt prea multe locuri des
tinate jocului copiilor, s-a 
conturat ideea amenajării 
unui complex recreativ 
pentru cei mici. El se va 
afla în locul numit Balta 
neagră și, prin munca tu
turor, s-a ajuns la urmă
toarele prime realizări: 
25 000 mc de umpluturi și 
nivelări, necesare parcului, 
terenurilor de sport ce se 
vor amenaja spre bucuria 
miilor de copii și tineri 
din Lupeni.

Trăind și muncind în 
mijlocul oamenilor care 
i-au ales, deputății s-au 
implicat prin idei, fapte și 
inițiativă în preocupările 
înnoitoare ale acestei pri
măveri. In circumscripți
ile electorale s-au consti
tuit comitete de cetățeni

Nicolae Bălănescu și loan Andacs — doi aleza- 
tori, doi tineri muncitori din secția „Mecanică grea" 
de la I.U.M. Petroșani. Ei se recomandă prin lu
crări de calitate, rod al conștiinciozității în muncă. 

Foto : Al. TATAR

care, unpieună cu depută
ții, stimulează energia 
creatoare a locuitorilor. Oa 
meni cunoscuți și respec
tați pentru preocupările 
constante de înfrumusețare 
a oraș liui. Tudor Geamă- 
nu. Victor Brașoveanu, E- 
leonora Barb, Ana Colțan, 
loan Sav sau Aurel Colda 
sînt deputați pe care i-am 
întîlnit în mijlocul celor 
care i-au ales. Lucrările 
gospodărești specifice pri
măverii se înfăptuiesc în 
Lupeni și prin participarea 
rodnică a asociațiilor de 
locatari nr. 15 (președinte 
loan Oprișa), 6 Vîscoza 
(președinte Titu Mischie), 
16 (președinte Mișek Ru
dolf) și 20 (președinte loan 
Mesaroș), a unor unități e- 
conomice cum sînt I.F.A. 
Vîscoza, brigada 4 a 
I.A.C.M.M., preparația, Țe- 
sătoria de mătase, a lucră
torilor comerciali de la 
I.C.S. Mixtă, elevii școlilor 
generale și liceelor. Cu mic 
cu mare, toți locuitorii Lu- 
peniului, dornici să tră
iască într-o atmosferă de 
ordine și curățenie, în-, 
tr-un oraș frumos, partici
pă activ la acțiunile de în
frumusețare din această 
primăvară, pentru-a întîm- 
pina ziua de 1 Mai cu re
zultate bune atît în muncă, 
cît și în gospodărirea ora
șului.

Tiberiu SPATARU

loan CIUR, 
corespondent

Măsuri disciplinare menite să-i trezească la 
realitate pe absentomani

La mina Petrila, sub 
conducerea organizației de 
partid, se acționează cu 
fermitate prin .măsuri po
litice, ; organizatorice și 
tehnice, pentru buna des
fășurare a procesului de 
producție, in vederea rea
lizării. sarcinilor la extrac
ția de cărbune. Comitetul 
sindicatului, organizația 
U.T.C. și Consiliul oame
nilor muncii pun pe priin- 
planul preocupărilor ridi
carea pe o treaptă supe
rioară a spiritului de or
dine și disciplină. In con
textul acestor preocupări, 
zilele trecute a fost orga
nizată „judecata muncito
rească". Au fost citați in 
instanța muncitorească un 
mare număr de oameni 
certați cu disciplina, care, 
prin absențele nemotivate 
înregistrate în acest an, au 
adus serioase prejudicii 
realizării sarcinilor eco
nomice ale minei.

In prezența a numeroși 
mineri, maiștri .și ingineri, 
marea majoritate a eelor 
judecați, au încercat să-și 
disculpe vina. Cu nonșa
lanță încercau să-și arun
ce iresponsabilitatea pe 
seama rezolvării 
unor probleme fa
miliale, pe seama alcoolu
lui de la care unii nu se 
pot abține, a îmbolnăviri

lor inopinate și altor cauze 
cu totul nejustificate. Alții, 
cu capetele plecate, fiind 
la primele abateri, își re
cunoșteau vina angajîn- 
du-se că „nu o să se mai 
repete",

Redăm cîteva spicuiri 
din încercările unor ab
sentomani de a-și justifica 
propriile alunecări pe pan
ta indisciplinei, a irespon

loan Bejan — cu ochii 
vineți și umflați, cu fața 
tumefiată de atita băutură, 
sugerează fără drept de 
tăgadă cu ce s-a ocupat in 
oraș și de ce a lipsit de la 
serviciu. Adevărul este că 
a provocat scandal, a tul
burat liniștea publică, fapt 
pentru care organele de 
ordine pe merit l-au a- 
mendat contravențional.

sabilității sociale.
Zeno Sabău — tata a 

patru copii. Prezent în 
instanță cu soția, stătea cu 
capul plecat negăsind cu
vinte de justificare. Dar 
tovarășa- lui de viață nu 
are reținere de la cuvinte 
aeuzatoate: arată că „plea
că de acasă la serviciu, nu 
știu unde umblă, împru
mută bani pe care-i bea, 
iar la primirea retribuției 
sînt nevoită să-i achit da
toriile lui. Uite așa își iasă 
copiii, familia fără un ban, 
fără mîneare. Ce tată poa
te fi el dacă nu se gîndeș- 
te la cei patru copii ai săi?“. 
Deznădăjduită, soția solicită 
ajutorul colectivului să-i 
readucă barbutul pe dru
mul cel bun.

Nicolae Berarii și Nico
lae Floca — doi prieteni 
„de pahar", nu se sfiesc să 
declare cu seninătate: „știți, 
noi avem patima beției și 
mai uităm de șut. Altfel 
sintem băieți buni; ne luăm 
angajamentul să nu mai 
greșim". Dar cine le mai 
poate crede angajamen
tele, luate pe... cuvînt de 
oameni neserioși ?

Nicolae Cristea — om cu 
părul albit de vîrstă, aflat 
in pragul pensionării, ab- 
sentotnan notoriu. Cere.., 
înțelegere, justifieîndu-se 
că nu se poate abține de 
la patima beției. Imploră 
să mai fie păsuit pînă la 
pensie. Dar cum, tot cu 
absențe nemotivate vrea 
să-și încheie activitatea

de miner ? Nu se poate 
tolera așa ceva 1

Vasile Airinei — un mun
citor tînâr, viguros, cu pu
tere de muncă. Nu-i place 
să muncească, absentează, 
dar ar vrea să i se mă
rească retribuția. Este în
trebat dacă poate accepta 
retribuție fără muncă ? 
Nu găsește răspuns, fi
rește.

Au fost judecați astfel 
peste 150 de oameni cer
tați cu disciplina muncii, 
oameni lipsiți de respon
sabilitate socială, de res
pect față de ortacii lor, 
față de colectivul din care 
fac parte, pe care-1 preju
diciază grav prin absențele 
lor nemotivate de la ser
viciu, în primul trimestru 
al acestui an mina Petrila 
pierzînd din cauza aceasta 
cel puțin 15 U00 tone de 
cărbune

Printre absentomanii re- 
cidiviști care și-au făcut 
o regulă de a lipsi de la 
serviciu se numără și Mar
cel Cercel, Gheorghe Cru- 
ceru, Grigore Ion, loan 
Manea, Nicolae Cloșcă, Va
sile Calciu, Liviu Costin. 
loan Bălan, Petru Tofan, 
Petru Ungureanu, Vasile 
David, Carol Biro. Nicolae 
Mazilu și alții.

1 Întărirea instanței mun
citorești a fost aspra, dar

bine judecată și dreaptă : 
„absentomanii, dezorgani
zatorii producției nu au ce 
căuta printre noi !“. Ca 
urmare s_a hotărît desfa
cerea contractului de mun
că și înlăturarea din co
lectiv a următorilor ab
sentomani: Lucian Pîrțac, 
Vasile Horodniciuc, Gheor
ghe Groholea, Gheorghe 
Cruceru, Ion Moraru, Va
sile Nemțeanu, Vasile Sin- 
țu, loan Bălan, Ion Spi- 
rache. De la cei ce și-au 
luat angajamente se aș
teaptă acum fapte.

Colectivul de muncă al 
minei Petrila este hotărît 
să nu mai tolereze în mij
locul lui pe acei ce-i pro
voacă mari greutăți prin 
absenteism și alte acte de 
indisciplină care duc la 
dezorganizarea producției 
și a muncii,-xliminuînd -ast
fel realizările. Țara are 
nevoie de cărbune, de căr
bune tot mai mult, iar a- 
cest deziderat major în
credințat de partid mine
rilor, nu se poate realiza 
cu absențe nemotivate de 
la serviciu, ei cu puternică 
angajare in muncă și înal
tă responsabilitate socială. 
De această realitate trebuie 
să fie conștienți și absen
tomanii chemați in fața 
judecății muncitorești să 
dea socoteală de faptele lor 
reprobabile. Să înțeleagă, 
în sfîrșit, că pîine fără 
muncă nu se poate în so
cietatea noastră socialistă 1

Tiberiu SVOBODA

Aflăm de la 
organele 
de stat

PARAZIȚI
Din Petroșani și Vulcan 

au dispărut mai m.ulți in
divizi tentați de' modul de 
viață parazitar. ' Acțiunea 
de eradicare a acestei pe
riculoase maladii care a_ 
fectează climatul nostru 
social, s-a soldat cu tri
miterea după gratii a lui 
loan Eftimoiu, Gheorghe 
Ghimpu, Nicolae -Pădure, 
Mihai Voicu, Tiberiu Iosza 
din Petroșani și Petrila, 
Ludovic Racezs și Nicolae 
Gheorghe din Vulcm A- 
șadar, alte cuiburi aie pa
razitismului au fost spul
berate.

AVERTISMENT <
Miner la I.M. Petrila, ta

tă a cinci copii, iată argu
mentele care impuneau 
responsabilitate deosebită 
unui om. Ion Buta, fiindcă 
despre el este vorba, a ig
norat tocmai aceste date 
esențiale ale biografiei sale, 
și, într-un moment de „cu
raj", a încercat să intre 
în șut sub influența băutu
rilor alcoolice. A fost dis
cutat la nivelul forului 
de conducere colectiv al 
Întreprinderi: miniere Pe
trila și avertizat de orga_- 
nele de miliție. Să sperăm 
că. a. înțeles care sjnt gra. 
vile consecințe ale abate
rii sale, pmtru colectivul 
de muncă, pentru el însuși.

PROCES
Proces cu publicitate lăr

gită la I.G.C.L. Petroșani. 
Pentru gravele încălcări 
ale prevederilor Decretului 
400/1981, Ilie Munteânu din 
Petrila a fost condamnat 

la o pedeapsă de 8 luni prin 
executarea ei -în peniten
ciar, Aurelia Boghea la pa
tru luni la locul de muncă, 
iar Constanța Băluțoiu la 
4000 lei amendă, la care 
s-a adăugat atitudinea fer
mă a colectivului de a nu 
tolera indisciplina la linul 
de' muncă.

Rubrică realizată cu 1 ■ 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani
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Vizita oficială a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele

Republicii Socialiste România, în Canada
Întîlnire cu oameni de afaceri

,ri__ ___ ->■ ___ «x , ____ __________________________________________________ oî An nalni onî r» rxolitirr» Ho nrletenîo din- tre țările noastre, relatiila(Urmare din pag. 1)
i'
■ wett, președintele organiza, 
ției CANDU, J. Serroussi, 

-președintele firmei „Dera- 
iflo Traving“. Ei au salutat 
seu multă căldură vizita în 
țCanada a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Dînd o 

‘apreciere deosebită pro
greselor înregistrate de
România în toate domeniile 
vorbitorii au exprimat do
rința de a realiza o con-

j lucrare activă, rodnică cu 
1 întreprinderile românești 
și au relevat cadrul deose
bit de favorabil deschis în 
acest sens în timpul 
vorbirilor de la

. prin înțelegerile 
‘j In încheiere a

con- 
Ottawa și 
convenite, 
luat cu- 

oferit
președin- 

Nicolae 
tovarășa 

au luat 
oferit 

oas-

I
Marți seara, 

tele României, 
Ceaușescu, și 
Elena Ceaușescu
parte la un dineu 
în onoarea înalților 
peți de Robert Despres, 
președintele Consiliului de 
administrație al Agenției 
pentru energia atomică a 
Canadei (AECL), și James 
Donnely, președintele a- 
genției.

In timpul dineului, Ja
mes Donnelly, președintele 
Agenției de Energie Ato
mică a Canadei, și Robert 
Despres, președintele Con
siliului de administrație al 
Agenției de energie ato
mică a Canadei, au rostit 
alocuțiuni, în care au evo
cat colaborarea fructuoa
să ce se dezvoltă între 
România și Canada în do
meniul energiei nucleare, 
precum și perspectivele de 
viitor ale acesteia. 
Ei au subliniat rolul și

vîntul președintele Nicolae 
Ceaușescu.

In cuvîntarea sa, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru aprecierile 
și urările adresate, a ex
primat satisfacția pentru 
prilejul de a se întîlni cu 
oameni de afaceri cana
dieni, care au relații sau 
doresc să dezvelte relații 
cu România. Avem, îndeo
sebi, colaborarea și acordul 
privind construcția centra
lelor nucleare CANDU în 
România, ceea ce repre
zintă, într-adevăr, un im
portant obiectiv, atît eco
nomic, cit și tehnic. Cu 
toate acestea, doresc să de
clar deschis că noi consi
derăm că nivelul relațiilor 
economice româno-cana-

diene este încă foarte mic 
— a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Am discutat cu domnul 
prim-ministru, cu alți 
membri ai guvernului ne
cesitatea extinderii schim
burilor economice, 
nîndu-se obiectivul ca 
cîțiva ani să ajungem 
un volum de circa 
liard dolari, în 
sensuri.

Sîntem interesați 
tinuăm colaborarea în cons, 
truirea centralelor nucleare 
CANDU în România și 
să colaborăm în realizarea, 
împreună, a unor asemenea 
centrale în alte țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, arătînd că 
România a luat o hotărîre

propu» 
în 
la 

un mi- 
ambele

să con.

— și de patru ani o aplică 
ferm — de a nu mai apela 
la nici un fel de credite, a 
exprimat dorința ca 
țiile economice să se 
zeze pe un echilibru real 
al balanței comerciale 
de plăți.

In continuare, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea găsirii 
formelor celor mai accep
tabile și avantajoase și 
pentru unii, și pentru alții, 
în vederea extinderii nu 
numai a schimburilor eco
nomice, dar și a cooperă
rii în producție.

In legătură cu aceste pro
bleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că dezvoltarea rela
țiilor economice are o mare 
importanță pentru relațiile

rela- 
ba-

Și

prietenie, din-
Dez- 
eco. 

poate realiza 
unei 

de 
noi
In-
in

de Agenția pentru energie atomică a Canadei
contribuția hotărîtoare ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la promovarea 
acestei fructuoase colabo
rări și au evidențiat munca 
specialiștilor și oamenilor 
muncii români pentru rea
lizarea în practică a pri
melor grupuri energetice 
de Ia Centrala nucleară 
Cernavodă.

In alocuțiunea rostită, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pen
tru urările adresate și pen
tru aprecierile la adresa 
colaborării româno-cana- 
diene în domeniul nuclear, 
arătînd că în timpul vizi
tei s-a ajuns la o serie de 
concluzii comune privind 
dezvoltarea viitoare a co
laborării dintre România și 
Canada. Pe această bază 
— a spus președintele 
României — s-au finalizat 
unele înțelegeri noi pri
vind colaborarea în dome
niul energiei nucleare și

importante înțelegeri cu 
diferite firme în alte sec
toare de activitate. Această 
conlucrare în domeniul nu
clear are nu numai impor
tanță energetică sau eco
nomică, ci și o importanță 
politică, o importanță U- 
mană, privind dezvoltarea 
relațiilor de prietenie din
tre popoarele celor două 
țări, dintre oamenii din 
România și cei din Canada 
care lucrează în aceste 
domenii.

Trebuie să facem în așa 
fel, a 
Nicolae 
energia 
vească 
pașnice 
bilitatea oamenilor să 
bucure de viață.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, amin
tind că țările noastre fac 
parte din două alianțe mi
litare, două din blocuri mi
litare opuse, și-a exprimat

spus tovarășul 
Ceaușescu, îneît 
nucleară să ser- 

numai scopurilor 
pentru a da posi- 

se

speranța în depășirea exis
tenței acestor blocuri mili
tare, subliniind, totodată, 
că, pînă atunci, trebuie ca 
fiecare să acționeze în ca
drul acestor alianțe și îm
preună cu alte popoare, să 
militeze pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare. Pentru 
a da o perspectivă de lun
gă durată colaborării noas
tre trebuie să ne angajăm 
cu toată hotărîrea pentru 
apărarea păcii.

Avem impresii plăcute, 
bune despre tot ceea ce 
am văzut și discutat în Ca
nada — a spus președintele 
țării noastre. Plecăm aca
să cu convingerea că exis
tă mari posibilități și pers
pectiva unei colaborări de 
lungă durată, a unei prie
tenii trainice între popoa
rele noastre.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordiali
tate.

politice, de 
tre popoarele noastre, 
voltarea schimburilor 
nomice se 
numai în condițiile 
politici de pace — și, 
aceea, în cadrul vizitei, 
am acordat o mare 
seninătate problemelor 
ternaționale, ale dezarmă
rii, în primul rînd dezar
mării nucleare, tratative
lor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A.

In încheierea cuvîntării 
sale, subliniată în repetate 
rînduri de aplauze, pre
ședintele țării noastre a 
arătat; Pe baza experien
ței de pînă acum, a discu
țiilor din aceste zile, sînt 
încredințat că relațiile din-

tre țările noastre, relațiile 
economice, colaborarea din^ 
tre întreprinderile româ
nești și companiile sau di-» 
feritele firme canadiene 
vor putea să se dezvolta 
Intr-un ritm și mai intens. 
Aș dori să urez o dezvol
tare cit mai largă a colabo
rării noastre, iar dumnea
voastră — succes în col ar
borarea cu România, în 
general, succes în activitaJ 
tea dumneavoastră.

Intîlnirea a decurs 
tr-o atmosferă de 
tate, sub semnul 
comune de a se 
tot mai puternic 
economice 
diene.

Plecarea

în-i
cordiali^ 
dorinței 
dezvolta 
relațiile

româno-cana-j

din capitala Canadei
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au părăsit miercuri capita
la Canadei.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
militar Upland, din Ottawa,

De la reședința oficială, 
distinșii oaspeți români 
fost însoțiți la aeroport 
guvernatorul general 
Canadei, Jeanne Sauve, 
de dl. Maurice Sauve.

La sosirea la aeroport, o 
gardă militară a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat ’ 
călduros rămas bun de 
guvernatorul general 
Canadei, Jeanne Sauve, 
de la dl. Maurice Sauve.

S-a exprimat încă o dată

au 
de
ai
Și

un 
la 
al 
Și

satisfacția deosebită pentru 
întîlnirile fructuoase de la 
Ottawa, pentru înțelegerile 
la care s-a ajuns, vizita 
oficială în Canada a pre
ședintelui României, tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, mareînd un
moment determinant în
dezvoltarea și aprofundarea 
raporturilor bilaterale, pre
cum și a conlucrării 
tărîm internațional, 
binele și în folosul 
două popoare, al < 
păcii și înțelegerii în lume.

Ora 9, ora locală, aero
nava specială, pusă la dis
poziție de gazde, a decolat, 
îndreptîndu-se spre Mon
treal, unde se desfășoară 
ultima parte a vizitei șefu
lui statului român în Ca-; 
nada.

i pe 
spre 

celor 
cauzei

Acțiuni în favoarea păcii
GENEVA 17 (Agerpres). 

La Geneva s-a desfășurat 
miercuri, în cadrul tratati
velor sovieto-americane 

i cu privire la armele nu
cleare și cosmice, ședința 

I grupului de lucru pentru 
armele strategice, relatează 
agenția TASS.

☆.* l
REYKJAVIK 17 (Ager- 

pres). Islanda nu va permi- 
, te accesul navelor militare 
1 dotate cu armament nu

clear în porturile sau a- 
pele sale teritoriale — a 
declarat ministrul islandez 
al afacerilor externe, Geir 
Hallgrimsson, răspunzînd 
unei interpelări în parla
mentul de la Reykjavik.

TOKIO 17 (Agerpres). La 
Yokosuka a avut loc un 
miting de protest împotri
va ancorării în rada por
tului a submarinului ame
rican cu propulsie nuclea
ră „New York City". Vor
bitorii au cerut autorități

lor să interzică ancorarea 
în porturile nipone a nave
lor- americane care ar pu
tea transporta rachete nu
cleare.

☆
DELIII 17 (Agerpres). O 

reuniune ministerială a Bi
roului de coordonare al 
mișcării de nealiniere ur
mează să înceapă, vineri, 
la Delhi — informează a- 
genția Press Trust of In
dia.

Demisia guvernului libanez
BEIRUT 17 (Agerpres). 

Premierul libanez, Rashid 
Karame, a anunțat mier
curi demisia sa și a guver
nului de uniune națională. 
Intr-o declarație radiodi
fuzată, reluată de agențiile 
France Presse și UPI, Ras
hid Karame a arătat că 
demisia guvernului este o 
măsura menită să favori-

Participanții vor exami
na urgentarea accesului la 
independență al Namibiei, 
teritoriu ocupat și adminis
trat ilegal de regimul mi
noritar sud-african, pre
cum și alte aspecte ale ac
tualei situații internațio
nale, între care conflictul 
iraniano-irakian și proble
ma palestiniană.

De asemenea, va fi ana
lizat rolul mișcării de ne
aliniere în lupta pentru de
zarmare, în primul rînd 
nucleară.

zeze încetarea luptelor fra
tricide și să ducă la salva
rea vieții locuitorilor din 
zona de vest a capitalei li
baneze.

După o convorbire cu 
președintele Amin Gemă- 
yel. premierul Karame a 
acceptat să conducă un gu
vern de tranziție, infor
mează agențiile menționate.

Congresul Uniunii 
Tineretului 
Revoluției 

din R.A. Siriană

DAMASC 17 (Agerpres). 
La Damasc s-au deschis 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Uniunii Tinere
tului Revoluției din R.A. 
Siriană, în prezența pre
ședintelui țării, Ilafez Al- 
Assad, transmite agenția 
SANA.

Adresîndu-se participan- 
ților, președintele Siriei, 
Ilafez Al-Assad, a subli
niat că tineretul trebuie 
să fie o forță a păcii, drep
tății și egalității și să lupte 
pentru apărarea indepen
denței, libertății și prospe
rității țării. El a chemat 
tineretul sirian la colabo
rare pe plan arab, cu or
ganizațiile de tineret din 
țările nealiniate și din ce
lelalte state ale lumii, pen
tru crearea unei lumi a 
păcii și dreptății.

La lucrări participă de
legați din toate regiunile 
țării, precum și invitați de 
peste hotare, între care o 
delegație din partea C.C. 
al U.T.C. din România.

întreprinderea miniera Dilja
Petroșani>

— strada Cărbunelui nr. 20 — 

încadrează direct sau prin transfer
&

— doi paznici cu autorizație portarmă.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 îmbu

nătățită, fabricație 1980, 
telefon 43273, după ora 16. 
(3566)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iovă- 
nescu Mihai, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3562)

PIERDUT aviz expediție 
nr. 3072, eliberat de I.C.S.M.

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Pavel amintește că se împlinește un an 
de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna cel care a 
fost un soț ideal, un tată bun și iertător, un bunic 
și străbunic cu multă dragoste față de ai lui și 
respect față de oameni

PAVEL IOAN
Un pios omagiu amintirii sale. (3569)

Industriale Petroșani. II 
declar nul. (3565)

PIERDUT contract închi
riere pe numele Rotaru 
Nicolae, eliberat de E.G.C.L. 
Petroșani. II declar nul. 
(3567)

PIERDUT carnet student 
pe numele Maties Crinef, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Ii declar 
nul. (3568)
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