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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

La sectorul II al I. M. Petrila

Pentru realizarea planului, este nevoie
de forță »

Colectivul minei Petrila 
înregistrează în acest an, 
poate, cele mai slabe re
zultate din cincinal la ex
tracția de cărbune, ajun- 
gîndu-se, chiar, ca în cîte- 
va zile din luna curentă să 
se extragă doar 60 la sută 
din producția planificată. 
Explicația acestui fapt, a- 
vînd în vedere rezultatele 
din ultimii doi ani, are la 
bază lipsa liniei de front, 
completată de slăbirea for
ței de muncă calificată. Tot 
mai mulți oameni ai mun
cii cu vechime și experien
ță pleacă în pensie.. pentru 
limită de vîrstă. Evident 
că pe lîngă aceste princi
pale cauze mai sînt și

de muncă calificată

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat, vineri, o vizită de 
lucru în județul Brașov.

Vizita p constituit pentru 
locuitorii județului Brașov 
un nou prilej de a reafir
ma sentimentele lor de 
profundă recunoștință, de 
adîncă dragoste și aleasă 
prețuire față de secretarul 
general al partidului pen
tru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și ferici
rea poporului, pentru ri
dicarea României socia
liste pe culmi tot mal

înalte de civilizație și pro
gres.

Sărbătorind împreună 
cu întregul popor împlini
rea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care a ales în func
ția supremă de conducere 
pe cel "mai iubit și stimat 
fiu al națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județ 
au exprimat din adîncul 
inimii cele mai vii mulțu
miri pentru tot ceea ce 
s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește pentru ei și gene
rațiile viitoare.

Acestor gînduri și sim
țăminte le-a dat expresie,

la sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ora
șul Victoria, tovarășul Ion 
Radu, pfim-secretar al Co
mitetului județean Brașov 
al P.C.R.

Mii de locuitori ai ora
șului Victoria și din loca
litățile învecinate, tineri 
și vîrstnici, aflați pe pla
toul unde a aterizat eli
copterul prezidențial, au 
făcut conducătorului parti
dului și statului o primire 
e'ntuziastă.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit în

(Continuare în pag. a 4-a)

Hotărîrea-Chemare a Congresului consiliilor populare,
vibrant apel la conștiința și responsabilitatea cetățenească

tele, care generează zilnic 
nerealizările acestui colec
tiv, cu ani în urmă situat 
printre fruntașii Văii Jiu
lui. Ca întotdeauna, insuc
cesul unui colectiv mare 
este pus, bineînțeles, pe 
seama unor echipe, brigăzi, 
sectoare.

In prezent, la mina Pe
trila nici un sector nu și-a 
realizat sarcinile de plan 
și foarte puține brigăzi se 
situează la nivelul planu
lui. Actualmente mai toate 
colectivele miniere din ba
zin motivează scăderile la 
producția de cărbune prin 
lipsa forței de muncă ca
lificată. In acest sens cum 
stau lucrurile la sectorul

II de la mina Petrila ? Am 
luat în analiză acest sec
tor care, de la începutul 
anului, înregistrează un 
minus de peste 31 000 tone 
de cărbune. In vederea 
realizării sarcinilor de 
plan, sectorul are planificat 
un efectiv de 253 de oa
meni. Pînă în prezent, zil
nic., în medie, s-a lucrat 
cu 10 posturi mai puțin de- 
cît planificat, numărul lor 
fiind prea mic ca să in
fluențeze realizarea preve
derilor de plan. Să vedem 
care este structura forței

Ec. Gh. SPINU

Accentuarea laturilor calitative, a factorilor 
in activitatea economică

Cotele înalte 
ale 

răspunderii 
muncitorești

Secția de stîlpî hi
draulici din Vulcan, u- 
nică în țară, este impli
cată direct, prin produ
sele sale, în succesele 
muncii în subteran. Doi
sprezece sudori și lăcă
tuși, mai bine zis sudo- 
ri-lăcătuși, fiindcă sînt 
policalificați, conduși 
de Dumitru Iureșel, e- 
xecută principalele ope
rații de 
sudură, 
draulic. 
mai cei 
declară 
calitatea stîlpilor. 
ea ce este însă remar
cabil, cele două schim
buri ale brigăzii au e- 
xecutat, în luna au
gust, cu 1015 stîlpi mai 
mult decît prevedeau 
sarcinile de producție.

— Brigada, îșj aduce 
aminte maistrul Con
stantin Alexandru, 
o vechime de vreo

asamblare prin 
a stîlpului 
Minerii, nu 
din Vale, 
mulțumiți

(Cont. în pag. a 3-a)

intensivi,
Ilotărîrea-Chemare a 

Congresului consiliilor
populare, dată recent pu
blicității, subliniază nece
sitatea ca organele locale 
ale puterii de 
stat, depută
ții, toți cetă
țenii să acțio
neze cu toată 
energia pen
tru realizarea
obiectivelor 

dezvoltării 
conomice 
sociale în 
In spiritul 
cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu la înal
tul forum democratic al 
țării, document de înaltă 
valoare teoretică și prac
tică, stabilind direcțiile 
dezvoltării României în 
prezent și în perspectivă, 
este evidențiată impor
tanța pe care o are dez
voltarea bazei energetice a 
țării în asigurarea bunei 
desfășurări a activității din 
toate domeniile vieții eco
nomice șl sociale. In acest 
sens, colectivelor de muncă 
din unitățile miniere le 
revine un rol însemnat, în

sensul creșterii cantități
lor de cărbune livrat si- 
dei urgiei și termocentra
lelor țării, realizării sarci
nilor de plan revenite pe

MINERI, OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI I

Acțîonați, cu toată fermitatea și dărui
rea, la locul dumneavoastră de muncă, în lo
calitățile dumneavoastră, 
integrală a sarcinilor de 
productivității !

pentru îndeplinirea 
plan și creșterea

Petroșani au sarcini spori
te pe linia găsirii unor 
soluții cptime de exploa
tare a zăcămintelor de 
cărbune — în condiții de 

securitate — 
soluții care 
trebuie puse 
cu rapiditate 
în practică, 
prin scurtarea 
intervalului 
de timp între 
cercetare șl 
aplicare. Ca 

Un corolar al acestor efor
turi menite să asigure dez
voltarea bazei energetice a 
țării, este necesar să se 
realizeze o eficiență econo
mică sporită, prin folosi
rea pîrghiilor noului me
canism economico-finan- 
ciar, prin reducerea chel
tuielilor materiale, prin e- 
conomisirea energiei elec
trice și a combustibililor 
în activitatea de extragere 
a cărbunelui. De altfel, a- 
ceste imperative, ale cali
tății și creșterii- intensive, 
ale eficienței economice 
trebuie să constituie ja
loanele muncii din toate 
unitățile de producție din 
Valea Jiului.

O importanță deosebită 
o are punerea în funcțiune 
a noilor capacități de pro
ducție — sens în care con-

e-
și

profil teritorial, 
orientărilor din 

tovarășului

în mod 
din bri-
Simion 

sectoru-

alte brigăzi de 
Rusu, D. Pali, 

și-au depășit

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe șantierul

cincinalul

Producție de vîrf la I.M. Lupeni
ne), II (plus 98 de tone), 
V (plus 88 de tone) și I 
(plus 50 de tone).

S-au evidențiat 
deosebit minerii 
gada condusă de 
Ene, din cadrul
lui III, care au realizat o 
avansare de 1,5 m pe zi 
într-un abataj cu un 
front lung de 150 ml e- 
chipat cu un complex me
canizat. Și 
mineri (S.
N. Rusu) 
planul.

Din abatajele minei 
Lupeni a fost extrasă, în 
ziua de 19 septembrie, o 
cantitate de 7518 tone de 
cărbune, cu 187 de tone 
peste prevederile preli
minarului, reprezentînd 
5 producție de vîrf în a- 
eeastă lună. Cea mai ma
re depășire de plan a fost 
raportată de colectivul 
sectorului III, respectiv 
325 tone-de cărbune. în
semnate producții supli
mentare au fost înregis
trate și de colectivele sec
toarelor VI (plus 164 • to

acest an și în
viitor. Trebuie să se acțio
neze, pentru aceasta, așa 
cum se subliniază în Ilotă- 
rîrea-Chemare a congresu
lui, mai cu seamă prin ac
centuarea laturilor calitati
ve, prin punerea în Valoa
re a elementelor dezvol
tării intensive. Un rol de
cisiv în această direcție, îl 
are, desigur, creșterea pro
ductivității muncii, a ran
damentelor pe post, prin 
folosirea la maximum a 
capacităților de producție, 
prin utilizarea unor teh
nologii de înaltă mecaniza
re,, cu indici productivi ri
dicați. Documentul adoptat 
de forumul democratic al 
țării relevă faptul că cer
cetarea științifică trebuie 
să-și intensifice contribuția 
la creșterea producției — 
i, evident, în acest sens 
institutele de profil din (Continuare în pag. a 2-a)

La Institutul de Mine s-a constituit ieri I

Comisia teritorială de tensometrie
din falca Jiului

Brigada condusă de Mihai Gnjuc obține rezultate bune la lucrările de pre
gătiri în sectorul I al I.M. Aninoasa. Foto: Al. TATAR

preparației Uricani
Construcțiile și montajele, executate în ritm 

susținut, la un înalt nivel calitativ
în 

in- 
municipiul 

noua 
pentru cărbune 
Uricani, prin 
căreia se pre- 

valorificarea su- 
cărbunelui pen-

Un obiectiv major 
domeniul investițiilor 
dustriale din 
nostru îl constituie 
preparația 
din orașul 
finalizarea 
conizează 
perioară a 
tru cocs. Aproape 1Q00 de 
constructori sînt prezenți 
zilnic pe vastul șantier al 
preparației, depunînd e- 
forturi susținute pentru 
respectarea termenelor 
predare a lucrărilor 
construcții și montaje 
le-au fost încredințate.

nă în prezent au prins con
tur principalele obiective 
de construcții, cum sînt 
corpul clădirii pentru vi-

construcții și montaje pre
văzute în planul anual, în 
valoare de 133 de milioane 
de lei, am realizat pînă la

Investițiile anului 1985

de 
de 
ce 

Pî-

spălătorie-flotație,
culoa- 

spa- 
con- 
și e- 
pri-

itoarea 
stația de sortare, 
rele de benzi, iar în 
țiile închise, în urma 
structorilor, lăcătușii 
lectricienii au montat 
mele utilaje de pe viitorul 
flux tehnologic de prepa
rare. „Din volumul total 
de investiții la lucrările de

rni j locul lunii septembrie 
a.c, lucrări în valoare de 
118 milioane lei, ne-a in
format ing. Eugen Szigeti, 
șeful brigăzii nr. 1 Uricani 
a Antreprizei de construc
ții industriale Tîrgu Mureș, 
care execută toate lucră
rile de pe platforma in
dustrială a preparației. A-

vem forța de muncă la 
nivelul sarcinilor stabilite 
în plan, dispunem de uti
lajele necesare și materia
le de construcții, de pro
grame de lucru cu termene 
de punere în funcțiune pen
tru fiecare obiectiv. Nu du
cem lipsă de betoane. Sta
ția de preparare a betoa- 
nelor din Vulcan dispune 
de toate sorturile de agre
gate de balastieră necesare 
preparării betoanelor în

Viorel Sl’RAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ieri, la 
Mine din 
constituit 
rială de tensometrie 
Valea Jiului, 
rea consacrată acestui e- 
veniment au participat 
tovarășii academician Ra
du Voinea, președintele 
Academiei Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Comisiei Cen
trale de Tensometrie, Ma
ria Mitrofan, secretar al 
Comitetului Județean Hu
nedoara al P.C.R., acti
viști de partid și de stat, 
cadre. didactice univer 
șitâre, spec.aJiști din în
treprinderile miniere și 
institutele de cercetare 
din municipiu

Eveniment important 
în viața științifică din 
Valea Jiului, Comisia te
ritorială de tensometrie 
va contribui la coordona
rea tuturor preocupări
lor din domeniul deter
minării rezistenței mate
rialelor pentru construi
rea unor utilaje și insta
lații cu înaltă rezistență

Institutul de 
Petroșani, s-a 

Comisia țerito- 
din 

La aduna-

și fiabilitate pentru mi
nerit.

In cadrul laboratoare
lor de specialitate de la 
Institutul de Mine și în 
activitatea de colaborare 
cu unitățile constructoare 
de utilaj minier s-au ob
ținut rezultate bune în 
domeniu: studierii rezis
tenței, sintetizînd rodni
cia integrării învățămîn- 
tului superior minier cu 
cercetarea științifică și 
producția.

Importantele mauri 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului pen
tru minerit, pentru 
voltarea extracției 
cărbune din Valea Jiului 
în cincinalul 1986—1990, 
prin continuarea proce
sului de mecanizare a 
muncii din abataje, des
chid perspective deosebi
te, ample, pentru cerce
tarea științifică și apli
carea ideilor și soluțiilor 
noi în producție.

dez-
de
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In preocupările organizațiilor de sindicat

Popularizarea fruntașilor, 
combaterea fermă a abaterilor 
de la disciplina de producție

Una din preocupările 
de la care comitetul sin
dicatului de la mina Uri- 
cani nu s-a abătut de 
mulți ani încoace o con
stituie informarea opera
tivă a oamenilor muncii 
cu realizările obținute de 
brigăzi și . sectoare Ia ex
tracția cărbunelui. Decă- 
dal, săptămînal sau de 
cîte ori este nevoie, în 
sala de apel a minei sînt 
expuse grafice, panouri 
sau simple afișe cuprin- 
zînd date despre brigăzi
le fruntașe,, sau note cri
tice cu privire la activi
tatea mai puțin rodnică a 
celor rămase sub plan. De 
mai multe ori, afișele deo
sebit de sugestive expuse 
în această sală au fost 
inspirate de dăruirea și 
răspunderea cu care se 
acționează în brigăzi ca 
cele conduse de Traian 
Pop, Ion Nichițelea, în 
alte colective din cadrul 
sectoarelor I și III, pen
tru creșterea vitezelor de 
avansare și a productivi
tății muncii.

Acțiunile întreprinse 
de sindicat pe linia popu
larizării experienței înain
tate a fruntașilor depășesc

NOTA

Pantofii buc ucași
Că cizmarul nu are 

ghetele în ordine este 
o observație probabil tot 
atît de veche ca încălță
mintea. Dar - nd este 
vorba de pane >fii clienți- 
lor și de o unitate a co
operației meșteșugărești, 
atunci se schimbă și lu
crurile și tîlcul zicalei. 
Afirmația ne-o îndrep
tățește o recentă expe
riență la Complexul de 
pe strada Nicola e Bălces- 
cu. al Cooperativei „U- 
nirea".

Prezinți bonul și te 
aștepți, după amînările 
de rigoare, să-ți revezi 
pantofii. S-ar putea să 
ai noroc, dar tot atît 
de bine să nu ai. Pentru 
că in vălmășagul de 
pantofi, ghete și sandale 
oricui îi este greu să se 
descurce. Ești invitat să 
cauți tu încălțările res
pective, în convingerea 
că, oricum, ca proprie
tar, ai mai multe șanse 
să. le recunoști, după 
semnalmentele devenite 
familiare. Apoi. în u.ma 
invesrgcț ilor infructu
oase, ești invitat, mai cu 
politețe, mai somativ, in 
atelierul de lucru, doar 
doar... Pînă 1» urmă, lu
crurile se lămuresc, dar 
pentru asta pierzi timp, 
îți pierzi și calmul.

Cum tot pățitu-i pri
ceput, am avea o suges
tie: oare chiar nu se 
poate „repara" modul 
generator de încurcături 
în care se ține „eviden- 
ța“ pantofilor reparați ?

C.T. DIACON U 

Petroșani s-a aflat ieri in 
mijlocul oamenilor mun
cii de la Antrepriza de 
Construcții-Montaj unde 
a fost dezbătută tema
„Poluarea mediului în
conjurător și posibilită
țile de rezolvare". (T.S.) 

IN ORAȘUL URICANI 
au început lucrările de

BRIGADA ȘTIINȚI
FICA de la Casa de cul
tură a sindicatelor din

uneori cadrul intim al 
minei, fiind preluate, din 
inițiativa Comitetului o- 
rășenesc de partid, pen
tru o popularizare mai 
largă, la „oglinda hărni
ciei" expusă în centrul lo
calității.

Activitatea de produc
ție oferă, însă, la mina 
Uricani, multe motive,
pe' deplin întemeiate, de 
critică. Afișele satirice
nu lipsesc, dar nu sînt
întotdeauna suficiente 
pentru a combate atitu
dinile înapoiate ale celor 
care dezorganizează acti
vitatea unor brigăzi. In 
acest sens, intensificarea 
acțiunilor educative ini
țiate de sindicat, promo
varea fără menajamente 
a criticii constructive, 
principiale, formarea și 
întărirea opiniei colecti
ve, de neîngăduință față 
de abateri nu vor face 
decît să folosească fina
lității propagandei vizua
le, adică să asigure îm
bunătățirea continuă a 
climatului de ordine și 
disciplină, creșterea reali
zărilor în brigăzile direct 
productive. (I. MUSTAȚA)

Elena Moraru și Veronica Moga sînt două dintre 
muncitoarele cu rodnică activitate la I.F.A. Vîscoza 
Lupeni. Foto : Robert TAVIAN

Construcțiile și montajele,

Lucruri bune, dar nef nalizate

Și-au creat u- guri de canalizare neaco- 
nii gospodari un obicei perite. Noaptea, locurțle 
din a face lucruri bune, respective slab luminate, 
frumoase, dar fără a le sînt adevărate capcane 
termina. Bunăoară, a fost atit pentru pietoni cit și 
asfaltată strada din fața pentru autovehicule. Oare 
teatrului numai că în fa- nimeni nu le vede 7 
ța CMVJ au rămas două (Al. H.)

executate în ritm susținut
(Urmare din pag I)

cantitățile solicitate zilnic. 
In aceste condiții putem 
afirma cu certitudine că 
ne vom îndeplini și chiar 
că ne vom depăși sarcinile 
de plan pentru 1985".

împreună cu cei doi ad- 
juncți ai șefului de bri
gadă am străbătut întreg 
șantierul preparației pen
tru a urmări stadiul lu
crărilor prevăzute în planul 
fizic, în programele de lu
cru. In corpul principal al 
preparației, montarea struc
turii de rezistență se a- 
propie de cota finală. La 
peste 20 m înălțime, anco
rați în schelăria metalică, 
sudorii și lăcătușii din 
formația condusă de Tra
ian Sălăgean, asamblau e- 
lemente ale structurii de 
rezistență. In viitoarea spă
lătorie, meseriașii din e-

amenajare a unei noi 
stații pentru autobuze. 
Amplasată în apropierea 
Școlii generale nr. 1, pe 
varianta de ocolire a cen
trului orașului, noua a- 
menajare este acoperită 
și va fi dotată cu bănci. 
(V.S.)

RE1NFLORIRE. Un 
arbust ornamental cu 
flori galbene, care de 
regulă înflorește primă
vara, la începutul lunii 
aprilie, a reînflorit acum, 
în septembrie, în fața 
blocului 22 de pe strada

(Urmare diD pag. 1)

de muncă : 57 mineri di
rect productivi, 19 mineri 
întreținere, 15 ajutori mi
neri, 111 vagonetari de 
front și vagonetari de ga
lerie, 9 muncitori necalifi
cați, 18 lăcătuși și 7 elec
tricieni. Zece la sută din 
forța de muncă sînt mun
citori în formare. Există 
oare o corelație între for
ța de muncă calificată (mi
neri) și restul forței de 
muncă ? Pentru acest lu
cru am mers la brigada lui 
Aurel Grigore care, în pre
zent, lucrează pe stratul 
3 în două abataje cu front 
scurt, cu susținere indivi
duală, fără tavan de rezis
tență. Lungimea de front 
a ambelor abataje este de 
40 m, cu tendința de a 
crește. Pe primele opt luni 
din acest an, brigada a 
rămas sub plan cu 4042 to
ne de cărbune. Productivi

Accentuarea laturilor calitative
(Urmare din pag. 1)

siliilor vjpulare orășenești, 
deputaților, colectivelor de 
muncă ale constructorilor 
și montorilor le revine sar
cina de a finaliza, Ia ter
men, obiectivele de mare 
importanță pentru crește
rea cantităților de cărbune 
îndeosebi cocsificabil —, a 
producției în alte ramuri 
industriale. Este vorba de 

cntpele conduse de Sauciu 
Radu și Pompei Sălăjan 
montau utilaje. „Pe măsură 
ce ne sosesc utilajele de 
la beneficiar, ne spune 
maistrul Nicol <e Moga, ca
re coordonează lucrările, 
imediat le punem pe pos
tament". In zona decan- 
torUlui pentru șlam și a 
tunelului tehnic, am întîl- 
nit cîțiva dintre oamenii 
care „duc greul" cum ni 
î-a recomandat adjunctul 
șefului de brigadă, Cornel 
Bakcsi pe fierarii betoniști 
și pe dulgherii din forma
țiile conduse de Ion Boan- 
tă, Silviu Baciu, Ilie Be- 
jan, Adalbert Banyai. Pes
te tot am întîlnit un ritm 
susținut de lucru. Dar în 
ceea ce privește montajele, 
maistrul Dumitru Ștefan 
și ing. Octavian Goguță, 
cei ce coordonează aceas
tă activ'taie. și-au expri-

Independenței din Petro
șani. Să fie o răsplată a 
dragostei locatarilor pen
tru întreținerea spațiilor 
verzi sau un semn de 
toamnă lungă ? (V.S.)

TEATRUL DE STAT 
DE PĂPUȘI din Alba Iu- 
lia se va afla marți la 
Petroșani, organizînd, pen
tru preșcolari și școla
rii mici, două reprezen
tații în sala Casei de 
cultură (orele 10 și 13,30) 
cu comedia „Micii muș
chetari" de Luiza Vlă- 
descu. (T.S.) 

tatea muncii a fost realiza
tă în proporție de numai 
89 la sută. In luna septem
brie, pînă în data de 15, 
înregistrează un minus de 
914 tone. Față de norma

Pentru realizarea planului
planificată, în această pe
rioadă s-au obținut cu 2250 
kg/post mai puțin. In am
bele abataje, în 24 de ore, 
se lucrează în medie cu un 
efectiv de 24 de muncitori 
din care 6 mineri, 7 aju
tori mineri, 11 vagonetari. 
Sînt puțini sau mulți ? Nor
ma planificată este de 7 
tone pe post. Evident, la 
stabilirea normei se au în 
vedere toate operațiunile 
ce trebuie executate pe în
treaga lungime a liniei de 
front. Sînt foarte multe o- 
perațiuni de executat care 

preparațiile de la Livezeni 
și Uricani, de minele Va
lea de Brazi și Lupeni-Sud, 
de extinderea, ultima e- 
tf.pă, la IUM Petroșani, de 
noua instalație de fire de 
la „Vîscoza", unde fiecare 
zi cîștigată în construcție 
și montaj înseamnă spo
ruri de producție.

Hotărîrea-Chemare face 
apel la spiritul gospodăresc 
al colectivelor de muncă, 
al cetățenilor, pentru in
tensificarea acțiunilor de 
recuperare și repunere in 
circuitul economic al ma
terialelor refolosibile, ase
menea inițiative găsind un 

mat un motiv de îngrijo
rare. Din cei peste 200 kra 
de cabluri de diferite ti- 
podimensiuni necesare la 
montaje „ue-au sosit pînă 
in prezent mai mult de 
10 la sută". Se conturează 
astfel un decalaj între lu
crările de construcție și ce
le de montaje, care trebuie 
să constituie un motiv de 
îngrijorare, de pe acum, 
pentru beneficiar, în sar
cina căruia cade asigura
rea din timp a tuturor uti
lajelor și accesoriilor.

„Am trecut de curînd și 
la înfăptuirea programu
lui de asigurare a condiți
ilor de lucru pentru iarnă, 
ne-a spus ing. George Ma
tei. Pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie vom acoperi și 
vom închide corpul de clă
dire al spălătoriei și flota- 
ției. De curînd am predat 
beneficiarului primele ma

REPARAȚII. La punc
tul de revizii și reparații 
din stația CFR Iscroni, 
dotat, de curînd, cu o li
nie specială, sînt repuse, 
zilnic, in circulație 70 de 
vagoane, prin strădania 
echipei conduse de mais
trul Stelian Tănăsescu. 
De subliniat că aceste 
capacități de transport 
sînt destinate încărcării 
cărbunelui de la prepara
țiile din Valea Jiului, de 
unde această materie pri
mă este expediată către 
cocserii și termocentrale. 
(S.B.) 

necesită numai forța de 
muncă calificată, cum este 
cazul operației de răpire 
unde echipele formate din 
doi oameni trebuie, con
form normelor de protec

ție a muncii, să fie alcă
tuite din un miner și un 
ajutor miner. Cu doi mi
neri, 2 ajutori mineri și 4 
vagonetari pe schimb în 
două abataje fie cît de 
scurte, nu se pot forma e- 
chipe compacte conform 
normelor în vigoare care, 
nu numai să corespundă 
din punct de vedere al se
curității muncii, dar să se 
și realizeze normele pla
nificate. Intr-unui din cele 
două abataje ale lui Aurel 
Grigore, care are o lungi
me a frontului de 26 de 

larg cîmp de afirmare în 
toate localitățile Văii Jiu
lui. atît la locul de muncă, 
în unitățile economice, cît 
și în gospodăriile popu
lației.

Sînt, toate acestea. înal
te îndatoriri. menite să 
asigure o nouă calitate a 
activității economice, creș
terea intensivă a produc
ției, și, pe această bază, în 
spiritul principiilor noului 
mecanism eeonomico-fi- 
nanciar, ridicarea pe noi 
trepte de progres și civili
zație a patriei socialiste.

gazii pentru adăposti rea u- 
tilajelor sosite de la furni
zori și care vor sosi în pe
rioada rece. In incinta șan
tierului funcționează o 
cantină și un punct alimen
tar. Sîntem hotărîți să de
punem toate eforturile, să 
creăm toate condițiile pen
tru a realiza și calitativ in 
mod exemplar lucrările de 
construcții și montaje care 
ne-au fost încredințate".

Faptele de muncă, an
gajamentele constructori
lor și montorilor de pe 
șantierul preparației din 
Uricani atestă competen
ța și hărnicia unui colectiv 
care știe să-și onoreze la 
termenele prevăzute obiec
tivele stabilite in plan, ho- 
tărîrea de a face totul pen
tru respectarea termenu
lui de punere în funcțiune 
a noii preparații de căr
bune.

CINEMATECA. La so
licitarea publicului, se 
prelungește cu două zile 
prezența afișului serilor 
de cinematecă a filmului 
„Spionaj în deșert", găz
duit de cinematograful 
„7 Noiembrie" Petroșani.
Filmul mai rulează, deci, 
azi și duminică. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU 

metri, pentru a se realiza 
o productivitate de 7 tone 
pe. post, conform normati- 

/ velor în vigoare (după nor
ma stabilită la nivel de 
sector) sînt necesari 8 mi
neri, 8 ajutori mineri și 
6 vagonetari (la acest aba
taj se formează tavanul de 
rezistență — n.n.). Deci, 
cu forța de muncă exis5- 
tentă la ora actuală în bri
gadă ar trebui să se lucre
ze numai în acest abataj, 
nu în două, iar între forța 
de muncă existentă să e- 
xiste o corelație. In reali
tate însă, sînt mai mulți 
vagonetari și ajutori mi
neri decît mineri. Din a- 
cest punct de ‘vedere, la 
nivelul activității unui sec
tor, care este mult mai 
complexă, situația este cu 
mult mai gravă. Vom re
veni într-unul din nume
rele viitoare ale ziarului.

I

I
I

I
I

I
I
i
I
i
I
I
I

I

AMNEZII
Uitarea, „scrisă în le

gile omenești", vorba ro
manței, are darul de a 
caracteriza, din păcate, și 
pe unii conducători uto. 
Spre exemplu, Ion Bclei, 
din Petroșani, strada In
dependenței nr. 26/6, a 
pierdut permisul dc con
ducere de circa două sâp- 
tămîni, dar nu s-a grăbit 
să-l reclame. Pe această 
cale îl anunțăm că. mul
țumită întîmplării și unor 
oameni de omenie, a< Iul 
este depus la Miliția mu
nicipiului Petroșani. n- 
tr-o situație similară s-a 
aflat și loan Macavei din 
Petroșani, strada Șt. O. 
Iosif bloc 1 C ap. 42, care 
s-a prezentat cu întîrzie- 
re pentru a reintra în po
sesia actelor pierdute. Să 
se fi semnalat vreo i pi- 
demie amnezică în i dul 
celor de la volan ?

| IN CEAȚĂ

I Regulamentul de < u- 
lație prevede cu claritate

■ — pe timp de ceață : n- 
• ducătorii auto au obliga- 
Iția să circule cu luminile 

de întilnire aprinse :art.
| 19). Și totuși sînt încă 
I mulți care ignoră această 

prevedere. Pantelimon Bă- 
| ban, deși eonducătoi au- 
(to profesionist, are cel 

puțin o scuză „serioasă" 
j — nu știa de unde se a-

I prind luminile, fiind... în 
prima zi la volanul auto-

| buzului 31 HD 5259. Pe 
■ cine trimiteți în cursă, 
I tovarăși revizori -tehnici 
• de la A. U. T. L. ? 
Iln postura- de contrave- 

nienți s-au mai aflat, in 
[diminețile precedente: 

loan Holgea (31 1ID 8948),

I Constantin Lupu (3 UD 
2288), loan Nicu (2 UD 
3457) și Cozma Lunean

> (31 HD 1910), pentru care 
I prevederile regulamen-

I
I

; tului au rămas., obs* ure.
TRATAMENT

Sâptămină bogată în 
. evenimente rutiere, din 
I rîndul abaterilor de Ia 
I normele de circulație n-au 

lipsit cele legate de aeo- 
| liții... alcoolului. In stare 
Ide euforie bachică au 

fost surprinși: loan Teo-' 
dorescu (31 HD 3215, 

I ITSAIA), Vasile Croitorii 
. (0 9307 SB, SUCT Petro- 
I șani), loan Popescu (23 
. B 2087, IFLGS București) 
• și Teodor Ștefan. Sanc- 
Ițiunile severe i-au „tre

zit", mai devreme decît 
| se așteptau.

I *Duminică. 22 septem- 
■ brie a.c. au drept dc cir- 
I culație autoturismele pro- 
Iprietate personală înma

triculate sub număr FA- 
| BĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani
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Deschidere de stagiune teatrală

TRIUMFUL
Joi, eleganta sală a tea

trului nostru a cunoscut fe
bra deschiderii de stagiune. 

De data aceasta, evenimen
tul a fost marcat, așa cum se 
cuvine, printr-o premieră. 
Este vorba de piesa „Omul 
cu mîrțoaga", aparținînd 
lui Gheorghe Ciprian, lu
crare intrată în patrimoniul 
literaturii românești ca 
una dintre cele mai repre
zentative pie- _________ 
—în

in-

I N C R
lucrîndu-și personajul, îl 
dă unei întrebări care a- 
pare, rostită de Ana, eroi
nă a piesei, soția lui Chi
rică, în finalul lucrării. 
„Ce fel de om ești tu ?“, 
întrebare la care dincolo 
de răspunsul dat de perso
naj, prin jocul lui Nicolae 
Gherghe de-a lungul între
gii lucrări, găsim adevăra
tul răspuns.

în-
Ori-

1 .eridci

se scrise 
perioada 
terbclică.

Lucrarea 
parține apa
rent genului 
comic dar, a- 

șa cum bine remarca Du
mitru Velea, critic teatral, 
în programul de sală, ea 
depășește prin mesajul de 
înaltă valoare pe care îl 
transmite granițele obiș
nuite ale comediei. Condi
ția omului într-o societate 
în care valorile sînt com
plet răsturnate, lupta dusă 
de 
rea

a-

„OMUL CU MlRȚOAGA” 
de Gheorghe Ciprian — in premieră 

la Teatrul de Stat Valea Jiului

individ pentru atinge- 
idealului său de viață 

iată conflictul lucrării, 
fond, Chirică, un omIn

modest, aparent simplu dar 
de o mare bogăție sufle
tească, un om care îndură 
totul luptînd pentru atin
gerea. unui ideal, se dove
dește a fi o personalitate 
puternică, luptînd cu ra
cile sociale, cu falsele va
lori burgheze.

Este meritul 
Nicolae Gherghe 
redat un Chirică 
frumusețea lui sufletească. 
Personajul „Chirică" inter
pretat de Nicolae Gherghe 
este un om din cotidian, un 
om care știe să lnpte împo
triva „măștilor" din jurul 
său dar și împotriva unor 
concepții. Este un răspuns 
viu pe care Nicolae Gherghe,

Picsa aduce la rampă și 
o altă idee, aceea a priete
niei, prin antiteza Varlam 
și Nichita. Varlam, prie
ten sincer, sfătuitor, omu^ 
dăruit prieteniei, omul ca
re trăiește intens tristețile 
și bucuriile aproapelui, se 
confruntă cu Nichita, „fia
ra în sacou", tipul „omului 
cu bani" cîștigați fără 
muncă, personaj odios. ‘

Interpretul lui Varlam, 
actorul Dumitru Drăcea 
nc-a oferit un adevărat re
cital actoricesc, 
tură, siguranță, 
lă stăpînire a 
textului, trecînd 
rism la umor 
Mihai 
care în
matice ne-a îneîntat, 
data aceasta o misiune 
ingrată, unde se cere să 
fie mult mai convingător. 
Ana, femeia care va ajun
ge cu greu la adevărul vie
ții, bîjbîind între senti
mentul plăcerilor ușoare 
și avariție, este un rol foar
te greu, care cere mari 
disponibilită.i dramatice. 
Lerida Bucholtzer a încer
cat și a reușit în mare mă
sură șă dea viață persona-

Dezinvol
ta excelen- 
nuanțelor 

de la li- 
și sarcasm.

Clita, cel 
alte lucrări dra-

actorului 
de a fi 
în toată

E D E R 11
jului, intcrpretindu-1 
tr-o manieră realistă, 
cum, în cazul
Bucholtzer, ca și la Mihai 
Clita, in seara premierei 
din sală s-au simțit emo
țiile deosebit de puternice.

Despre piesa lui Gheorghe 
Ciprian se poate spune că 
nu are roluri mici ; fieca
re personaj adine pe scenă 
o bijuterie teatrală, poate 

______________ și datorită 
faptului că au
torul a fost 
actor. „Omul 
cu idei", „Ins
pectorul", „Fi- 
ra“, „Direc
torul școlii", 

„Proprietarul", „Bătrîna", 
și celelalte, toate sînt crea
ții dramatice excepționale. 
Iar actorii s-au străduit 
să le redea cît mai firesc, 
așa cum le-a gîndit Gheor
ghe Ciprian ; Ilie Ștefan, 
Alexandru Codreanu, Ște- 
fania Donca, Mircea Pîni- 
șoară, Mircea Zabalon, 
■Francisca Ionașcu, Corvin 
Alexe, Florin Plaur, reu
șind să dea destulă omoge
nitate piesei.

Scenografia s-a dovedit 
a fi bine gîndită, într-ade- 
văr un act de creație, deși 
va pune probleme în cazul 
deplasărilor în turnee.

Regizorul Marcel Șoma 
a căutat să coordoneze cît 
mai bine spectacolul, să îl 
apropie de mesajul de 
înalt umanism al acestuia. 
O regie făcută într-o ma
nieră realistă și care a 
fugit de soluțiile învechite.

Seara de teatru oferită 
de actorii și tehnicienii tea
trului nostril, s-a 
cu flori și aplauze,
parcare interpreții, 
fără excepție, le merită din 
plin.

încheiat 
flori 
toți,

COTELE
(Urmare din pagina 1)

ani, dar în actuala compo
nență și fruntașă, este de 
opt ani. Colectiv tînăr, o- 
mogen, aici s-a experimen
tat cu succes, prima oară, 
acordul global, care acum 
s-a generalizat.

T î n ă r este și șeful 
brigăzii, are doar’ 31 de 
ani ; Mihai Pițu este încă 
utecist, între cei mai buni 
se numără Nicolae Cioba
nii, Ioan Burlec, Maria 
Angliei și alții, dar nu nu
mai elanul tineresc se 
constituie în 'catalizatorul 
energiilor lor creatoare.

— In ultimii ani, remar
că maistrul Gheorghe Dri- 
cu-Ciucă, secretar al comi
tetului de partid pe secție, 
la nivelul acestei formații 
impresionează pregătirea 
tehnologică și modul de 
organizare a producției. 
Astfel s-a reușit să se eli
mine timpii morți, specia- 
lizaiea pe operațiuni asi
gură productivități înalte. 
Mai mult chiar, preocupa
rea pentru lărgirea orizon
tului tehnic le aduce satis
facția stăpînirii depline a 
meseriei.

Concret, acest mic colec
tiv este de acum preocupat 
de introducerea în fluxul 
tehnologic a unei moderne 
instalații de sudură în me
diu de bioxid de carbon, 
inițiativă nu doar „meca
nică", de instalare și folo
sire a utilajului, ci de a- 
daptare a sa la condițiile 
speciale, în așa fel îneît să 
execute rapid, economic și 
alte operații decit cele 
pentru care fusese proiec
tată. Căutările lor, cu ine
rentele etape de eșecuri, 
dar încununate de succesul 
final, se vor materializa 
desigur în indicele tot mai 
înalt al productivității 
muncii, în producția spori-

ÎNALTE
tă pe care o vor obține, mai 
ales că, de stîlpi hidraulici 
subteranul are întotdeauna 
nevoie.

— Practic, ceea ce am 
făcut și facem noi, ne de
clară modest Dumitru Iu
reșul, c la îndemîna orică
rei formații de lucru —, 
„cum îți așterni", adică 
de modul cum îți organi
zezi munca depinde canti
tatea și calitatea ei. For
măm un colectiv bine su
dat, cu o conștiință politi
că și profesională clară — 
știm că rezultatele efor
turilor noastre se corelează 
organic cu veniturile noas
tre, dar și cu siguranța în 
exploatare și cantitatea 
de cărbune scoasă Ta lu
mină. In fond, eforturile 
noastre sînț distincte în 
ampla acțiune de asigura
re a bazei și independenței 
energetice a țării. Con- 
știenți de importanța mun
cii noastre, cînd este ne
voie de stîlpi, ne prelun
gim programul de lucru 
peste cele opt ore. Cei 
1015 stîlpi, executați su
plimentar în luna trecută, 
reprezintă aproape 57 de 
procente din planul aces
tei perioade. Stîlpul „made 
in SSII Vulcan" este deci 
scut și sprijin de nădejde 
al ortacilor din subteran.

Cei 1015 stîlpi în plus 
reprezintă în fapt înaltul 
nivel de responsabilitate 
muncitorească a colectivu
lui, angajarea sa exempla
ra sau altfel zis exercita
rea plenară a drepturilor 
și îndatoririlor celor 12 
sudori și lăcătuși de pro
prietari, producători și be 
nrficiari ai muncii loc, 
constantă a conștiinței lor, 
care se explică și prin fap 
tul că, în ultimii opt ani, 
brigada s-a aflat întotdeau
na pe primele trei locuri 
ale întrecerii socialiste pe 
secție sau pe colectivul 
IPSRUEEM Petroșani.

*
*

*
1

*

ASCULT CUM VINE 
RAZA DE LUMINĂ
Din colierul cornului carpatic, 
De unde pleacă brațe de izvoare 
Să afineze glia însorită. 
Statornicind logodna în sărut — 
Ascult cum vine raza de lumină 
Spre vatra strămoșească primitoare, 
Să înflorească-n steme de cetate 
Embleme românești de netemut ! 
Și apele și codrii ne răsfață 
Pădurile de sonde înfloresc 
Și ne trezesc la vîrsta împlinirii 
Multicolore flori, cu rod bogat — 
Ne contopim în fiecare clipă 
Cu prospețimea ta, cinstită țară, 
Cu măreția zborului de păsări, 

* Pe care însetați l-am învățat !
Sîntem izvoare vii și-nvolburate, 
Strămoșii noștri odihnesc în glie, 
In macii, roșii s-a păstrat culoarea 
Sîngelui drag ce a țîșnit din piept — 
Păstrăm stindardul libertății scumpe 
Neîntinat, cum ei au vrut să fie, 
Și tot mai sus ne avîntăm spre 

piscuri, 
Urmînd Conducătorul înțelept !
Bogate ramuri se deschid spre mîine, 
Le-am altoit și le păzim să crească 
Cu limpezimea zărilor curate 
Și oțelite brațe de eroi — 
înaintăm prin ani de certitudini, 
In care primăvara românească 
E împlinirea viselor de aur, 
Frumoasă, cum sînt inimile-n noi !

Aurel D. CIMPEANU
„Primăvara Republicii" 

linograi ură de Iosif Tellmann.

La ora victoriei
Aproape de ora victoriei,
Palma de lut se vindea nelimitat de scump.
Țara apăsa cu foc și tranșee
Pe umerii soldaților de plumb.

Aproape de ora victoriei
Ziua clipea albastră de glorie.
Orașul fumega de tunuri obosit,
Sunînd a rază argintie de victorie.
Aproape de ora victoriei
Dimineața venea spre mine,
La ora victoriei atît apucasem să văd :
Soarele îmi săruta țara cu tîmpla arsă.

H. ALEXANDKESCU

Ioan Georgescu, rectificator la atelierul Sculărie 
secția SPRM, din cadrul Il'SRUEFM, unul dintre 
cei mai buni meseriași ai uzinei.

Tilhărie la drumul mare, 
furt calificat, iată „blazo
nul" infracțional care îi 
recomandă pe trei tineri 
din Aninoasa, abia ieșiți 
de pe băncile școlii. După 
absolvirea a zece clase, 
Cornel Dănuț Burice și Pe
tre Anițaș au considerat 
închise „conturile" de pre
gătire pentru viață, din pă
cate părinții lor și-au a- 
bandonat calitatea de în
drumători. In consecință 
nu au recunoscut valoarea 
morală a educației prin 
muncă, pentru muncă. Fă
ră vreun rost in viață, cei 
doi, cărora li s-a adăugat 
minorul Dorel Albesc, au 
încercat să obțină, prin 
alte mijloace decît cele 
normale, banii necesari 
„distracției", care- se con
cretiza, în principal, in 
consumarea băuturilor al
coolice. Au sondat terenul 
ir, căutarea viitoarelor vic
time. Mai mult chiar, cre- 
zînd că totul li se cuvine, 
au apelat la forța pumni
lor, n-au ținut seama de 
consecințele faptelor lor, 
atacînd la drumul mare 
oameni pe care-i cunoș
teau.

In înțelegere prealabilă, 
C.D.B. și D.A. l-au jefuit

Pentru mineri
întotdeauna, în același.

colț 
al inimii mamei, soției 

sau fiicei, 
stelele gîndului nostru, 
pavăza zilei de mîine 
idealul sublim și, dincolo 

de el, 
cerul albastru; îl regăsim 
strîngînd la suflet clipa 
în care urcați spre mîine 
voi cei năseuți din 

lumină, 
minerii.

Armina RALU, 
Cenaclul „Mesagerul"Augustin ȚANCA

CITITORII NE SESIZEAZĂ
O măsură curioasă

Facem cunoscut redac
ției că în orașul Vulcan 
funcționează un singur 
magazin de desfacere a 
produselor cosmetice și de 
parfumerie, magazin si
tuat la parterul blocului 
3B2 de pe bulevardul Vic
toriei. Cu toate că este u- 
nul singur, acest magazin 
este închis, cu acordul con
ducerii I.C.S. Mixtă Vul
can, din data de 22 august 
a.c., pe motivul că gesti
onara Mar,a Oprea este 
plecată în concediu de 
odihnă.

Am făcut această sesi

pe Martin Brie, fochist la 
centrala termică a motelu
lui Gambrinus — luîndu-i 
o geantă cu sticle cu bere 
și 1400 lei. După care au 
avut acces la balul dc 
sîmbătă seara de la cămi
nul cultural Iscroni ; erau 
in stare evidentă de eb'rie-

lul Gambrinus, în vreme 
ce Anițaș, la vîrsta de nici 
15 ani, se „specializase" în 
furturile de biciclete.

Scurtele biografii infrac
ționale, dar de o gravitate 
deosebită alo celor trei ti
neri dezvăluie cîteva ade
văruri amare. In primul

Numai atitudinea fermă va 
întrerupe drumul spre infracțiune
late, se știa că nu muncesc^ 
cum de au fost primiți în 
anturajul tinerilor cinstiți? 
Or, la astfel de manifestări 
eultural-distractive consi
liu) de conducere al așeză- 
mîntului cultural sătesc 
ia în seamă numai latura 
pecuniara a acțiunilor ? 
Șase zile mai tîrziu, Bur
lec împreună cu Anițaș, îl 
lasă „lat" pe același Mar
tin Brie (cunoscut ea mare, 
amator de băutură) pentru... 
o sticlă de bere. Cum fap
tele lor amenințau grav 
climatul social, lucrătorii 
de miliție au intervenit 
prompt, descoperind apoi 
că Burlec furase o ladă cu 
sticle cu bere de la mote-

rînd, sub oblăduirea părin
ților, au ales calea para
zitismului, opinia publică 
nu s-a exprimat ferm în 
cazul lor, din păcate indi
ferența factorilor educațio
nali a- sădit în mintea lor 
ideea nefastă că pot să 
trăiască, și încă bine, fără 
să muncească, încâlcind 
codul moral de legi și cu
tume ale societății noastre 
socialiste. De la minorul 
fapt antisocial la „dreptul 
pumnului" a fost un drum 
scurt, presărat cu grave 
infracțiuni, care au afec
tat firescul relațiilor noas
tre sociale. Faptele lor a- 
bominabile se vor reflecta 
desigur în biografiile lor.

zare, deoarece nentru pro
curarea difer itelb- produ
se cosmetice și de parfu
merie sîntem obligați să 
ne deplasăm în localități 
învecinate ale orașului 
Vulcan. Oare este 
o măsură justă luată de 
conducerea întreprinderii ? 
Firește că nu. Credem că 
e.te cazul ca factorii res
ponsabili din cadrul I.C.S.- 
Mixtă Vulcan să reflecte
ze la întrebarea noastră 
și să ne dea răspunsul prin 
măsurile de cuviință.

Un grup de cetățeni din
Vulcan

stigmatul infracțiunii îi 
va urmări o viață întrea
gă ; „nodul gordian" al 
problemei tinerilor-proble
mă nu poate fi descîlcit 
după comiterea unor aba
teri antisociale, înclinația 
lor spre nerespectarea legii 
trebuie curmate din fașă. 
Indulgența, de fapt falsa 
înțelegere, are efecte nega
tive în acțiunea de reîn
toarcere în tiparele norma
le ale personalității umane 
a celui ce a greșit. In acest 
sens credem că avatarurile 
infracționale ale trioului 
juvenil trebuie să ofere 
prilej de meditație nu nu
mai organelor de cercetare 
și justiție, ci și organizați- ’ 
ilor de tineret, organelor 
de specialitate ale consiliu
lui popular, opiniei publice, 
fiecărui cetățean în parte, 
nu neapărat implicat ca 
rudă sau vecin. Cu alte 
cuvinte, împotriva mani
festărilor antisociale, dar 
și în acțiunile de reeducare 
a celor care au derobat de 
la etica și echitatea socia
listă, numai efortul co
mun, atitudinea fermă, per
manentă, a tuturor facto
rilor educaționali vor fi 
încununate cu succes.

Ion VULPE
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Brașov

memento
FILME

13,00
13,05

(Urmare din pag. 1)

(impui vizitei de tovarășul 
Silviu Curticeanu și loan 
Avram. -

Primul obiectiv a fost 
Combinatul chimic Victoria, 
Care a cunoscut în ultimele 
două decenii o puternică 
dezvoltare.

Secretarului general al 
partidului i-au fost înfăți
șate aspecte din activitatea 
productivă, modul în care 
colectivul își înfăptuiește 
importantele sarcini ce îi 
revin. Ministrul industriei 
chimice, Gheorghe Dinu si 
directorul combinatului. Ion 
Ti ăistaru, au relevat că 
indicațiile date de condu
cătorul partidului și sta
tului' nostru la precedenta- 
vizită de lucru au fost 
traduse în viață, asigurîn- 
du -se astfel modernizarea 
a 15 tehnologii, asimilarea 
a 35 de produse noi, a că
ror valoare însumează pes
te 160 milioane lei.

Au fost prezentate, în 
cadrul unei expoziții spe
cial amenajate, cele mai 
recente realizări în dome
niul înnoirii producției.

Apreciind realizările chi- 
miștilor din orașul Victo
ria, conducătorul partidu
lui și statului a cerut să 
se extindă realizarea de 
Pr oduse din teflon, îndeo
sebi prin asimilarea de 
(Piese care intră în com
ponența utilajelor de fo
raj, pentru alte domenii de

activitate. Un loc impor
tant în cadrul analizei l-au 
ocupat problemele reduce
rii consumurilor de materii 
prime și energie, domeniu 
în care colectivul combi
natului a înregistrat o se
rie de rezultate bune. S-a 
evidențiat că, prin utiliza
rea bioxidului de carbon 
la fabricarea metanolului, 
s-a diminuat cu 10 la sută 
consumul de gaz metan.

Secretarul general al 
partidului a indicat să fie 
,-xi.i.sa această metodă, ce 
și-a dovedit eficiența eco
nomică, și la Combinatul 
chimic din Craiova și la alte 
combinate chimice din ța
ră. S-a cerut, în același 
timp, să se intensifice ac
țiunile vizînd sporirea vo
lumului producției, crește
rea mai accentuată a pro
ductivității muncii.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu multă căldură 
de oamenii muncii din 
Combinatul chimic Victo
ria, care și-au exprimat 
din nou, prin vii aplauze 
și puternice ovații, senti
mentele lor de aleasă dra
goste și recunoștință pe 
care le poartă conducăto
rului partidului și statului.

In continuare, secretarul 
general al partidului a e- 
xaminat diferite variante 
de amplasare a centralei 
nuclearo-electrice „Victo
ria", important obiectiv de 
investiții cuprins în pro
gramul de dezvoltare a sis

temului energetic național.
In cursul acestei anali

ze, la care au participat 
Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de 
stat pentru energie nu
cleară, Nicolae Mănescu, 
prim-adjunct al ministru
lui energiei electrice, pro- 
iectanți, geologi, specialiști 
din alte domenii, au fost 
stabilite orientările pri
vind activitatea de elabo
rare a proiectelor de 
execuție a lucrărilor de 
construcții pentru noua 
centrală nuclearo-electrică. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
elaboreze soluțiile optime 
de amplasare în funcție de 
apropierea de sursele de 
alimentare cu apă, struc
tura și configurația tere
nului, să fie adoptată va
rianta cea mai economică 
din punctul de vedere al 
costurilor, folosindu-se ex
periența deja acumulată în 
cursul proiectării și con
strucției centralei de la 
Cernavodă, astfel ca lucră
rile să înceapă cît mai 
curînd.

Secretarul general al 
partidului a vizitat, în con
tinuare, Combinatul chimic 
Făgăraș, unitate reprezen
tativă a industriei brașove
ne, a chimiei românești. 
Ca atîtea alte întreprinderi 
din țară, combinatul a 
cunoscut în ultimii două
zeci de ani o perioadă de 
puternică dezvoltare și mo
dernizare.

Directorul combinatului, 
Teodor Șuteu, a prezentat 
preocupările colectivului 
pentru asimilarea de pro
duse noi și modernizate.

Exprimînd adînca recu
noștință pentru vizita de 
lucru efectuată de condu
cătorul partidului și 
statului în com
binatul lor, chimiștii din 
Făgăraș s-au angajat să-și 
intensifice eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin din 
hotărîrlle Congresului al 

. XlII-lea al partidului.
Cei prezenți au salutat 

eu deosebit entuziasm pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au aplaudat șl 
ovaționat îndelung. S-au 
scandat cu însuflețire nu
mele partidului și al se
cretarului său general.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
vizita efectuată în județul 
Brașov, primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid a dat glas hotărîril 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din unită
țile economice brașovene 
de a munci cu dăruire și 
răspundere comunistă pen
tru a-și aduce o contribuție 
tot mai însemnată la înflo
rirea continuă a patriei 
noastre.

In uralele mulțimii, eli
copterul prezidențial a de
colat, îndreptîndu-se spre 
București.

(Agerpres)

No- 
de-

PETROȘANI — 7 
iembrie: Spionaj în 
șert; Unirea: Destine ro
mantice; Parîngul: Provo
carea dragonului.

LONFA: Răpirea 
cioatelor.

ANINOASA 1 Rămă
șagul.

VULCAN — Luceafărul: 
Declarație de dragoste.

LUPENI — Cultural i 
Vulcanul.

URICANI : O afacere 
murdară.

14,45
15,00

fe-
19,(fo
19,20

TV.

politică, 
progra-

în eco-

I
I

N.R. Eventualele 
ficări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene Hu
nedoara.

modi- 
pro- 

apar- 
Cine-

19,30
19,50

20,30

21,55
22,05

22,30

Telex.
La sfîrșit de săptă
mînă (color).
Săptămînă 
închiderea 
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomie.
Teleenciclopedia.
Lumea proverbu
lui muzical (color) 
— emisiune de va
rietăți.
Film artistic „Pre
miul" — (color). 
Telejurnal.
Aspecte de la festi
valul internațional 
„G. Enescu" — edi
ția a X-a (color), 
închiderea progra
mului.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I
I 
I 
I
I
I

E
Schimb de mesaje între 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Austriei

VIENA 20 (Agerpres). 
Di n partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președin
telui federal al Republicii 
Austria, Rudolf Kirchschla- 
eger, și doamnei Kirchsch- 
laeger un călduros mesaj 
de salut, urări de sănătate 
și fericire personală, de 
pace, progres și bunăstare 
poporului austriac prieten.

Mulțumind cordial pre
ședintele federal al Aus
triei a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae

Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și 
prosperitate poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
federal al Austriei a dele
gației parlamentare româ
ne, condusă de Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, la 
invitația Consiliului Națio
nal al Austriei, a între
prins o vizită oficială de 
prietenie în Austria.

LA GALERIILE KUNST- 
HALLE din Rostock a avut 
loc vernisajul expoziției 
„Arta grafică contempora
nă românească", care s-a 
bucurat de un deosebit 
sueces.

IN TANZANIA VA ÎN
CEPE la 7 octombrie cam
pania pentru alegeri prezi
dențiale și parlamentare 
din această țară, potrivit 
unui comunicat oficial di
fuzat la Dar Es Salaam și- 
reluat de agenția KUNA. 
In total, 6,9 milioane ce
tățeni, cu drept de vot, vor 
fi chemați la urne în zilele 
de 13 și 27 octombrie.

INUNDAȚIILE CARE 
S-AU PRODUS în ultime
le zile în nordul statului

indian Uttar Pradesh s-au 
soldat cu moartea a 145 
persoane și sute de sate 
continuă să fie inundate, 
anunță agenția indiană 
United News of India. Gan
gele, Gagra și Gomiti au 
iesjt din albia lor, amenin- 
țînd să inunde 712 sate din 
districtul Luchnow.

după cum transmi
te AGENȚIA ACTC, un 
ansamblu artistic al Crucii 
Roșii și un grup de per
soane care vizitează locu
rile natale, sub egida So
cietății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană, au sosit 
la 20 septembrie la Seul. 
In aceeași zi, un ansamblu 
artistic și un grup de vizi
tatori • din Coreea de Sud 
au sosit la Phenian. Dele
gațiile sînt conduse de 
președin i Societăților de 
Cruce Roșie respective și 
sînt însoțite de ziariști.

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a 0. N. II.

NAȚIUNILE UNITE 20 
(Agerpres^ Participanții la 
lucrările celei de-a 40-a se
siuni a Adunării Generale 
își consacră eforturile în 
această primă săptămînă 
rezolvării unor probleme 
organizatorice și procedu
rale, înainte de deliberările 
de fond care vor debuta 
luni cu dezbaterile politice 
generale în plenara Adu
nării.

Biroul Adunării Gene
rale, format din 29 de sta
te membre, între care și 
România, a hotărît ca dez
baterile de politică gene
rală să se desfășoare în 
perioada 23 septembrie — 
11 octombrie.

De asemenea, Biroul A-

perioada 14—25 octombrie 
să fie rezervată comemo
rării celei de-a 40-a ani
versări a Organizației Na
țiunilor Unite.

Paralel cu rezolvarea 
acestor probleme cu carac
ter organizatoric, Ia sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite și-au început ac
tivitatea o serie de organe 
și organisme subsidiare din 
sistemul O.N.U. sau care 
cooperează îndeaproape cu 
Națiunile Unite în vederea 
punerij de acord a unor 
poziții și elaborării unor 
documente care vor servi 
ca bază pentru examina-' 
rea diferitelor puncte și 
probleme aflate pe agenda 
actualei sesiuni.dunării Generale a decis ca

Cutremur devastator in Mexic
CIUDAD DE MEXICO 20 

(Agerpres). Mexicul a fost 
afectat, joi dimineața, de 
un cutremur avînd magni
tudinea de 7,8 grade pe 
scara Richter. Epicentrul 
cutremurului a fost situat 
la 350 km sud-vest de A- 
capulco, în Oceanul Paci
fic. Durata seismului a 
fost de peste 3 minute.

Cele mai afectate zone 
au fost capitala țării — 
în special centrul, unde au 
căzut aproximativ 250 de 
mari edificii, altele rămî- 
nînd parțial distruse — 
precum și unele regiuni 
ale statelor federale Vera
cruz, Michoacan și Tolima.

Comunicatele oficiale es
timează la peste 5000 nu
mărul persoanelor rănite, 
și la aproximativ 1000 nu
mărul celor aflați încă 
sub dărîmături, la Ciudad 
de Mexico. Numărul vic
timelor nu a fost stabilit, 
dar se apreciază neoficial 
că el ar putea fi de peste 
301 0 de persoane.

In provincie, s-au înre
gistrat 40 de morți.

P reșed m tr-le M*'Xi cului, 
Miguel de la Madrid Hur
tado, a decretat starea de 
urgență pe întreg teritoriul 
național.
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Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă 

Petroșani
INCADREAZA URGENT

— doi sobari

încadrarea și retribuirea se face con
form Legii nr. 12/1971 si Legii nr. 
57/1974.

Liceul industrial 
Petrila

strada Republicii
anunță că se fac înscrieri pentru anul 

școlar 1985—1986, la Școala profesională, în 
meseriile :

— prelucrători prin așchiere
— forjor tratamentist
— turnători formatori
înscrierile se fac pînă în data de 22 sep

tembrie 1985.

Liceul industrial Petroșani
FACE ÎNSCRIERI

pentru completarea planului de școlarizare la 
școala profesionlă cu durata de școlarizare de 
un an și jumătate, pentru meseria de miner 
(220 locuri numai pentru băieți).

In timpul școlarizării toți elevii primesc 
gratuit îmbrăcăminte în valoare de 1000 lei 
și bursă în valoare de 550 lei lunar.

Mica publicitate
V1ND casă Vulcan, stra

da Crlvidia nr. 94. Infor
mații după ora 16. (1991)

VIND Dacia 1300, motor, 
caroserie, accesorii noi. In
formații telefon 60509. 
(1984)

VIND casă, Aninoasa, 
141. (1987)

VIND casă și Dacia 1300. 
Informații strada Anton 
Pann 20. (1990)

VIND convenabil, urgent, 
Dacia 11C0 Baru Mare, 
secția tricotaje. (1992)

SCHIMB garsonieră cen
tru. Strada Constantin Mii
le, bloc 6, ap. 29 cu apar
tament Carpați. (1980)

PIERDUT vițel un an ju
mătate, culoare roșie cu 
alb în frunte. Adresați 
Consiliul popular Vulcan, 
Drăahici Nicolae, jurist. 
Ofer recompensă. (1982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bar
bută Tiberiu, eliberată de 
IACCVJ Petroșani. O de
clar nulă. (1983)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Oprea Cor
nelia, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (1980)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mihn 
Monica Delia, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (1986)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ron- 
cea Ana, eliberată de 
IUMP. O declar nulă. 
(1988)

FIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costea 
Rodica, e'iberată de l.P.L. 
Deva. O declar nulă. (1985)

PIERDUI' legitimație de 
serviciu pe numele Banfi 
Mihai, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(1981)’

PIERDUT geantă neagră 
cu ustensile de pescuit, 
cartier Nivelt—Lupeni. A- 
ducătorului recompensă. 
Barta Iuliu, Bărbăteni, bl. 
46, ap. 10.
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Tiparul ■ Tipografia Petroșani,-sti Nicolae Bălcescu, nr 2 telefon 41365.
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