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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia»

Producții 
și productivități 

sporite
Uotărîți să încheie lu- i 

na octombrie și, totoda
tă, ultimul trimestru din j 
acest an cu rezultate . 
bune în muncă, minerii 
de la Paroșeni, prin e- , 
forturi susținute, au 
reușit să ridice realiză
rile zilnice peste nive
lul sarcinilor planifica
te. Luni, 21 octombrie, 
din abatajele minei au 
fost scoase la lumină 
3100 tone de cărbune, 
cu 363 tone mai mult 
decît sarcinile planifi
cate,' acumulînd astfel 
de la începutul lunii un 
plus de aproape 700 to
ne Producția extrasă 
suplimentar a fost obți
nută pe seama creșterii 
productivității muncii, 
care a fost depășită în 
«ceastă lună în medie 
cu aproape 100 kg pe 
post, la nivelul întregii 
activități.

O contribuție deose
bită la aceste realizări au 
avut frontaliștii brigăzii 
conduse de Francisc 
Fazakaș din sectorul 
III, care exploatează 
un abataj frontal echi
pat eu complex de ma
re înălțime, obținînd 
productivități medii de 
25—26 tone pe post, 
„ridicînd“, în acest_ fel, 
plusul la peste 2000 to
ne pe care îl înregis
trează minerii de la 
începutul acestei luni. 
Cu însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan 
— 1427 tone — se în
scriu și minerii secto
rului I din cadrul că
ruia s-a remarcat bri
gada condusă de Vasile 
Cojocaru.

Kevenim la ancheta noastră de la început de an

Astăzi, revenim la ancheta noastră de la înce
putul anului mergînd pe firul celor trei întrebări 
puse conducătorilor de unități miniere prtvind mo- 
dul în care va fi încheiat anul 1985 la producția 
de cărbune extras, ce măsuri au întreprins organele 
și organizațiile de partid, de sindicat privind creș
terea producției de cărbune.

AZI, RĂSPUND CADRE DE CONDUCERE
DE LA I.M. LONEA

1 Ing. VIOREL BOANTĂ, directorul între, 
prinderii, 2. ILIE PADLTCEL, președintele 
Consiliului oamenilor muncii, 3. NICOLAE 
GOLEA, președintele comitetului sindicatului

„Ne vom îndeplini 
angajamentele asumate"

1. La începutul acestui 
an, ne-am angajat că ne 
vom îndeplini integral sar
cinile de plan și că vom 
obține o producție supli
mentară. Rezultatele înre
gistrate pînă la această 
dată (21 octombrie 1985 — 
n.n.) ne confirmă optimis
mul pe care l-am manifes
tat. Cele peste 8000 de to
ne extrase în primele 9 (Continuare in pag. a 2-a)

In cadrul brigăzii conduse de Costică Dumitrașcu 
(sectorul VI al minei Petrila), rezultate bune dobîn- 
desc și ortacii din schimbul condus de Emil Abo- 
boaie, prezenți în această imagine.

luni ale anului sînt o do
vadă elocventă că întregul 
colectiv al minei s-a preo
cupat, în permanență, de 
îndeplinirea celei mai im
portante sarcini trasate de 
partidul și statul nostru

Dorin GHEȚA, 
Gheorghe OLTEANU

SOFIA 22 (Agerpres). La 
22 octombrie, la Sofia a 
început Consfătuirea Co
mitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire participă: 
delegația Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de 
Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia ; delegația Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Gustav Husak, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republi

Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

U.E. Paroșeni este pregătită să producă energie 
electrică la parametrii tehnologici stabiliți

Mobilizat' plenar în tran
spunerea în viață a măsu
rilor stabilite la recenta 
ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea asigu
rării continue a potențialu
lui energetic al țării, co
lectivul de muncă al Uzi
nei Electrice Paroșeni ac
ționează în vederea mate
rializării într-un timp cît 
mai scurt a acestora.

In primele zile ale lunii 
octombrie, U.E. Paroșeni a 
pulsat în sistemul energe
tic național 31 830 000 kWh. 
De la 1 noiembrie — dată 

cii Socialiste Cehoslovace; 
delegația Republicii Demo
crate Germane, condusă de 
Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate 
Germane ; delegația Repu
blicii Populare Polone, con
dusă de Wojciech Jaru
zelski, prim secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone; de
legația Republicii Socialis
te România, condusă de to
varășul Nicolae Ce; ușescu, 
secretar general al Parti

la care vor fi încheiate re
parațiile capitale ale caza- 
nclor nr. 5 și nr. 1 — ca
pacitatea uzinei va crește 
cu 67,5 și, respectiv, 50 
MW. Lucrările de moder
nizare efectuate la cazanul 
nr. 1 vizează creșterea la 
peste 90 la sută a cantită
ții de energie electrică pro
dusă pe cărbune, conco
mitent cu reducerea con
sumului de gaz metan. 
Faptul că, după punerea 
în funcțiune a cazanelor 
respective, procentul de 
gaz metan folosit la pro
ducerea energiei electrice 
va ajunge la 20 la sută, este 
semnificativ în a reda eco

dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România ; delega
ția Republicii Populare 
Ungare, condusă de Janos 
Kadar, secretar general al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar ; delegația 
Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, condusă 
de Mihail Gorbaciov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice.

La consfătuire ia parte 
mareșalul Uniunii Sovieti
ce V. G. Kulikov, caman- 
dant-șef al Forțelor Arma
te Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia.

nomiile cd vor rezulta la 
acest tip de combustibil.

Abordînd acest capitol, 
al combustibilului, doresc 
să menționez că, dacă la 
începutul lunii octombrie, 
stocul dc cărbune existent 
în uzină era de 60 000 tone, 
în prezent acesta este de 
80 000 tone de cărbune. 
Faptul se datorează apro
vizionării ritmice cu com
bustii], seriozității cu ca
re este privită această pro
blemă și de către colecti
vele de ntuncă ale Uzinei
Ing. Al. ARUNCUTEANU, 
directorul U.E. Paroșeni

(Continuare în pag a 2-a)
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Comitetul executiv al Consiliului Popular al 
Municipiului Petroșani :

Avînd în vedere măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru gospodărirea cu maxima 
răspundere a energiei electrice și adoptarea Decretu
lui prezidențial privind instituirea stării 
tate și a regimului militarizat în unitățile 
mul energetic național ;

In temeiul dispozițiilor art. 52 litera 
art. 60 din Legea 57/1968 de organizare și 
re a consiliilor populare ;

DECIDE:
Art. 1. Pînă la 24 octombrie 1985 birourile exe

cutive ale consiliilor popu lare orășenești și comunale, 
conducerile unităților socialiste din municipiu vor 
asigura prelucrarea, cunoașterea și însușirea de către 
toți oamenii muncii din teritoriu a măsurilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român în ședința din 
17 octombrie 1985, a prevederilor Decretului prezidențial 
privind instituirea stării de necesitate și a regimului 
militarizat în unitățile sistemului energetic național, 
cît si ale prezentei decizii.

Art. 2. Pînă la 24 octombrie 1985, birourile exe
cutive ale consiliilor populare orășenești și comunale, 
unitățile economice, instituțiile social-culturale, cele
lalte unităti socialiste își vor întocmi programe pro
prii care să ducă la reducerea consumului de energie 
electrică și încadrarea strictă în cotele alocate.

Art. 3. Pînă la 24 octombrie a.c. se vor reactualiza 
comisiile pentru buna gospodărire și economisire a 
energiei electrice în fiecare unitate, oraș și comună, . 
care să urmărească aplicarea măsurilor din progra
mele proprii.

de necesi- 
din Siste-

alec Și 
funcționa-

Consiliul Popular al Municipiului Petroșani

Comitetul executiv

privind unele măsuri pentru reducerea 
consumului de energie electrică și 

încadrarea strictă în normele de consum
Art. 4. Unitățile economice care lucrează pe un 

singur schimb, instituțiile social-culturale, consiliile 
populare, orășenești și comunale vor începe progra
mul de lucru la ora 8.

Unitățile comerciale cu program de lucru de 8 
ore vor funcționa între orele 9—18. Magazinele de 
produse alimentare, de alimentație publică, precum 
și magazinele cu regim de două schimburi rămîn 
cu programul actual.

Unitățile de învățămînt care își desfășoară acti
vitatea într-unul sau două schimburi vor stabili pro
grame între orele 8—17. Activitățile pentru învăță- 
mintul seral vor fi programate și în zilele de sîmbătă 
și duminică, iar în zilele lucrătoare își vor încheia 
programul cel niai tîrziu la ora 21.

Art. 5. Se interzice :
— funcționarea firmelor și reclamelor luminoase 

a aparatelor frigorifice în gol ;
— utilizarea aparatelor electrice de încălzit, ra

diatoare, reșouri in incintele sediilor administrative, 
instituții social-culturale, magazine, șantiere, depozite, 
alte locuri de muncă;

și

— consumul de energie electrică în afara pro
gramului dc lucru, cu excepția ilui îinatului minim 
de pază acolo unde este prevăzut.

Art. 6. întreprinderea de exploatare și întreți
nere rețele și instalații energetice și distribuție a 
energiei electrice și termice Petroșani va lua măsuri 
pentru sistarea completă a iluminatului din curțile 
gospodăriilor individuale, precum și de folosire de către 
cetățeni, a joagărelor. aparatelor de sudură, motoarelor 
trifazice și altele.

Art. 7. Asociațiile de locatari vor asigura pînă Ia 
1 noiembrie 1985 punerea în stare de funcționare a 
automatelor pentru stinsul iluminatului pe casa scă
rilor din blocurile de locuințe și care să fie reglate 
la minimum de funcționare.

Art. 8. Deputății consiliilor populare orășenești 
și comunale, comitetele de cetățeni vor organiza în- 
tîlniri cu alegătorii pe circumscripții electorale în 
care vor stabili măsuri pentru reducerea consumului 
de energie electrică si eliminarea oricărei forme 
de risipă de energie electrică.

Art. 9. La nivelul fiecărei localități se vor orga
niza colective care vor controla modul de aplicare 
a măsurilor stabilite în prezenta decizie.

Art. 10. Nerespectarea dispozițiilor prezentei 
decizii atrage răspundere disciplinară, materială,
contravențională sau penală, după caz.

Sustragerea de energie electrică se consideră furt 
dip avutul obștesc si se pedepsește potrivit dispoziți
ilor art. 224, aliniat 2. Codul penal.

VIOREL faur,
Președinte

dr. PETRU VERDEȘ,
Secretar
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H Prin înca
drarea în consu
murile zilnice 
stabilite, să ac
ționăm în vede
rea folosirii cu 
maximă eficiență 
a fiecărui kilo- 
watt-oră!

OAMEM AI MUNCII !
■ Respectarea programelor de 

lucru din fiecare unitate economică, 
din fiecare schimb de lucru aduce cu 
sine economii însemnate de energie 
electrică I

o® Gospoda
ri rea rațională 
a energiei elec
trice să consti
tuie o preocu
pare permanentă 
a fiecăruia dintre 
noi!

„Ne vom îndeplini 
angajamentele asumate"
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

de preparare a cărbune
lui Coroești și a secției 
din Petrila, furnizorii noș
tri de combustibil. Mențio
nez că stocul de cărbune 
va crește în continuare, la 
1 noiembrie, el va ajunge 
la 90 000 tone, pînă la da
ta de 1 decembrie urmînd 
să avem asigurate cele 
160 mii tone de cărbune, 
cît reprezintă necesarul 
pentru perioada de iarnă.

O scurtă referire și în 
ceea ce privește calitatea 
cărbunelui care ne este li
vrat i cel recepționat în 
intervalul 1—20 octom
brie are o putere calorică 
cuprinsă între 2790—3060 
Kcal/kg ceea ce-1 apropie

de valoarea contractată, de 
3150 Kcrl/kg. Desigur, e- 
forturile furnizorilor noș
tri de combustibil solid se 
vor concentra și în conti

nei Electrice Paroșeni con
verg spre urgentarea pu
nerii în funcțiune a capa
cităților aflate în reparații 
capitale și de modernizare,

U. E. Paroșeni este pregătită 
să producă energie electrică la 
parametrii tehnologici stabiliți
nuare pentru îmbunătăți
rea continuă a calității 
cărbunelui, știut fiind că 
funcționarea la parametri 
a uzinei depinde, în mare 
măsură, și de acest lucru.

Conform exigențelor re
centului Decret, acțiunile 
întreprinse în cadrul Uzi

în vederea atingerii capa
cității de 170 MW și trece
rii cu bine a vîrfului de 
iarnă 1985—1986, uzina 
fiind pregătită, totodată, să 
asigure și cele circa 180 
Ccal/oră necesare sistemu
lui de termoficare a Văii 
Jiului.

Acțit niior enumerate li 
se adaugă și o altă urgen
ță a acestor zile : finaliza
rea lucrărilor de reparații 
capitale, de decolmatare a 
lacului de acumulare de 
la barajul din Sohodol, 
precum și cele efectuate la 
turnul de răcire nr. 1.

Subliniez din nou, U.E. 
Paroșeni este pregătită să 
funcționeze, în timpul ier
nii ce se apropie, la para
metri tehnologici ridicați. 
Acesta este răspunsul nos
tru, al energeticienilor de 
la Paroșeni, cerințelor 
crescînde puse în fața noas
tră de conducerea de 
partid, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

— creșterea producției de 
cărbune. La obținerea a- 
cestui succes o contribuție 
importantă a avut-o faptul 
că noi ne-am concentrat 
preocupările spre moder
nizarea tehnologiilor de 
lucru clasice. Astfel, prin 
valorificarea pe un plan 
superior a tehnologiei de 
exploatare a cărbunelui 
prin tavan de rezistență a 
crescut productivitatea 
muncii cu 1500 kg pe post, 
față de tehnologiile clasice. 
In acest mod, ponderea 
producției extrase cu noua 
tehnologie de lucru a cres
cut de la 18 la sută în 
1984 la 43 la sută în acest 
an, urmînd ca în 1986 să 
ajungă la 75 la sută. Con
dițiile de zăcămînt de la 
mina noastră nu ne-au per
mis introducerea pe scară 
largă a mecanizării com
plexe. încercăm însă să 
suplinim aceste neajunsuri 
prin folosirea intensivă a 
tehnologiilor de lucru cla
sice modernizate. Ne vom 
strădui, toți muncitorii, ca
drele tehnice de la mina 
Lonea, să obținem o pro
ducție suplimentară de 
peste 9000 tone în acest an.

2. Rezultatele obținute 
pînă acum confirmă juste
țea măsurilor adoptate de 
organele și organizațiile 
de partid din cadrul minei 
noastre. In continuare, ne 
vom strădui să antrenăm 
toți comuniștii din organi
zația noastră la o activita
te și mai susținută pentru 
creșterea producției de 
cărbune extras. Sîntem con
vinși că, acționînd în acest 
fel, folosind toate mijloa
cele de mobilizare, vom 
răspunde chemării parti
dului. a secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării 
cît mai mult cărbune.

3. Aițiunile întreprinse 
de organizațiile noastre 
de sindicat și-au demon
strat si își vor demonstra, 
în continuare, eficiența 
prin rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Ne-am străduit 
să creăm condiții optime 
de muncă și de viață. Mă
sura în care am reușit este 
dată de realizările obținute 
și este cel mai convingător 
argument, care ne va sluji 
drept călăuză în acțiunile 
pe care le vom întreprinde 
pînă la sfîrșitul acestui an 
și le vom continua și în 
cincinalul viitor.

Propaganda vizuală—un sprijin eficient al producției
Mineritul de astăzi înseamnă mecanizare, în

seamnă ușurarea efortului fizic depus în subteran, 
înseamnă o productivitate sporită a muncii, în
seamnă disciplină Ia locul de muncă, grijă sporită 
față de bunurile comune, dar mai ales o grijă deo
sebită față de om.

Toate acestea presupun acces la toate informa
țiile legate de activitatea politico-educativă, de pro
cesul de producție, de gradul în care cerințele de 
plan sînt satisfăcute, de dezvoltarea generală a mi
neritului atît la noi cît și pe alte meridiane.

Propaganda vizuală se instituie astfel ca prin
cipal mijloc de informare a tuturor oamenilor mun
cii. Obiectivul întregii propagande vizuale din în
treprinderile miniere este sprijinul concret dat 
producției, sporirii cantității și calității cărbunelui 
cocsificabil și energetic, concomitent cu creșterea 
productivități muncii și a gradului de siguranță al 
acesteia în subteran și la suprafață.

Pentru a vedea cum este folosită propaganda 
vizuală, gradul în care ea răspunde cerințelor e- 
nunțate, reporterii ziarului nostru au vizitat cîteva 
dintre întreprinderile miniere din Valea Jiului.

I.M LUPENI

Variată în conținut, atractivă

Joi, 17 octombrie. Ulti
mul articol care putea fi 
citit la gazeta de perete 
„Minerul“, era axat pe o 
problemă economică de 
stringentă actualitate, in
titulat „Valorificarea latu
rii calitative a factorilor 
intensivi, în activitatea fie
cărui sector". De fapt, în 
colecția articolelor apărute 
la aceeași gazetă, am gă
sit multe articole asemă
nătoare, vizînd aspecte 
economice ca mecanizarea, 
pregătirea forței de mun
că, recuperare, economisi
re etc.

Și la gazeta organizației 
de tineret, citim un articol 
interesant pe o temă de 
larg interes : „Planeta — 
în angajamentul devastator 
al cursei înarmărilor". Ce
lelalte gazete permanente 
„Vitrina calității", „Legile

I.M, BĂRBATENI

Bine, cu o singură excepție

„Referitor la gazeta de 
perete, vă pot spune că ar
ticolele se schimbă săptă- 
mînal", ne relata tovarășul 
Zaharia Parasca, președin

țării, legile noastre", cea 
de protecție a muncii, cu
prind, de asemenea, arti
cole bine scrise, la zi. Pro
paganda vizuală „de ultimă 
oră", „Faptul zilei", infor
mează și evidențiază re- 

r zultatele obținute de colec
tivele de mineri de la sec
toarele III, I și IV. Mare 
animație la intrarea și ie
șirea din șut este, întot
deauna, în fața gazetei sa
tirice „Sfredelul". Ultima 
caricatură pe care am gă
sit-o la data vizitei repre
zenta, în mod sugestiv, 15 
muncitori care au absen
tat nemotivat.

Bogată în conținut, efi
cientă, promptă, propa
ganda vizuală de la mina 
Lupeni își îndeplinește ro
lul de a sprijini concret 
producția de cărbune. (B.M.) 

tele comitetului sindicatu
lui. Intr-adevăr, la „Fap
tul zilei" era relatat că, în 
13 octombrie, sectorul III 
a realizat o producție de 

220 tone de cărbune. Ne 
reține atenția și o carica
tură reușită înfățișînd doi 
muncitori dormind într-o 
nișă, în timp ce un al trei
lea ținea de... „șase". Păcat 
însă că explicația carica
turii nu consemna și data 
cînd s-a petrecut faptul.

Colțul dedicat „Sărbăto
ritului săptămînii" este 
și el la zi. Fotografiile a 
doi oameni destoinici — 
Aurel Roman, artificier la

Tradiția merită îmbogățită

La Lonea, tradiția nu se 
dezminte ; atributele pro
pagandei vizuale sînt: a- 
tractivitate, diversitate, 
expresivitate, „la zi". Sala 
de apel și incinta minei 
sînt exemple ale bunului 
gust artistic și fanteziei ; 
graficele, afișele, gazetele 
de perete oferă un tablou 
sintetic al activității des
fășurate de colectiv ; între 
mijloacele ilustrative, foto
grafia și caricatura au 
darul de a convinge. Sînt 
însă și aspecte care meri
tă să stea în atenția comi
tetului de partid și a ce
lorlalte foruri ale organi
zațiilor de masă din între
prindere. Unele grafice ale 
întrecerii socialiste nu e-

I.M. PETRILA

Cînd spațiul este folosit corespunzător..;

Sprijin important al pro
ducției, propaganda vizua
lă stă în atenția comitetu
lui de partid, a organizați
ilor de sindicat și U.T.G. 
din întreprindere.

La I.M. Petrila se pre
feră, este bine așa, panouri 
mari, sugestive, cu un con

sectorul III, și Vasile Co
tea, șef de brigadă în ca
drul aceluiași sector — în
soțite de explicațiile de ri
goare, relatau despre fap
tele vrednice de muncă ale 
acestora.

Mult mai mult se poate 
însă face în ceea ce pri
vește popularizarea respec
tării sau încălcării norme
lor de protecție a muncii. 
(Gh. O.) 

vidențiază cu promptitu
dine rezultatele formațiilor 
și sectoarelor ; și alte lo
curi frecventate de oame
nii muncii : cantina, cori
doarele și birourile ar me
rita să fie luate în seamă 
de cei care asigură propa
ganda vizuală. De aseme
nea, gazeta de perete ape
lează la prea puține genuri 
publicistice, de regulă a- 
pare un anunț, prin care 
se fac cunoscute perfor
manțele unei anumite for
mații de lucru. Unde sînt 
articolele de problemă, ce
le privind viața internă 
de organizație, de popu
larizare a celor mai vred
nici- mineri ? (I.V.) 

ținut bine ales, care să vi
nă efectiv în sprijinul creș
terii producției de cărbune. 
Aceste panouri, cuprinzînd 
grafice, idei mobilizatoa
re, evidențiind fruntașii — 
se găsesc atît în curtea mi
nei cît și în sala de apel, 
în holul de la intrare.

O atenție sporită se a- 
cordă propagandei vizuale 
care vizează protecția 
muncii.

Nici critica nu este oco
lită ; materiale scurte, 
scrise pe baza unor fapte 
concrete ridică in fața oa
menilor probleme care se 
cer a fi urgent rezolvate ; 
numai gazeta satirică stă

I.M. ANINOASA

In penurie de..
Gazeta de perete „Mine

rul", ca și panoul cu gene
ricul „Cu ei ne mîndrim", 
din sala de apel, prezen
tau munca îndelungată de 
peste 30 de ani și faptele 
pilduitoare ale cunoscutu
lui brigadier minier Pa
vel Dediu, de curînd ieșit 
la pensie. Graficele între
cerii socialiste, completate 
la zi, informau și ele ope
rativ despre realizările la 
extracția de cărbune — în 
simțitoare creștere în pri
ma jumătate a lunii oc
tombrie — pe brigăzi și 
sectoare. Un afiș, plasat le 
ieșirea de la lămpărie, fă
cea și el cunoscut un fapt 
de vrednicie mine
rească : brigada comunis
tului Gheorghe Nuțu a ac
celerat și încheiat lucrările 
de exploatare a abatajului 
cameră, felia a V-a, permi- 
țînd astfel punerea în 
funcțiune a abatajului 
frontal nr. 15—16 — capa
citate prin care sectorul 
VI își are de acum creată 

Ancheta noastră rămîne deschisă. Soluții pentru 
aspectele critice prezentate se găsesc, sîntem siguri. 
Ceea ce ni se pare însă important este faptul că, în 
condițiile mineritului modern este nevoie de o 
propagandă vizuală concepută unitar, concretă, dar, 
în același timp, se impune ca panourile, gazetele, 
filmele, fotomontajele să exprime mai bine, mai 
eficient dinamismul specific muncii minerilor; în 
spatele fiecărui fapt de muncă, nu trebuie uitat, se 
află omul, iar propaganda vizuală este și trebuie să 
fie permanent o tribună a muncii, o tribună a ce
lor mai înaintate idei ale omului — făuritor de 
bunuri materiale și spirituale.

Iată de ce, acolo unde omul se află, în mod 
firesc, în prim plan și constatările noastre au fost 
pozitive. Oricum, așteptăm o replică la anchetă, nu 
una verbală si nici vreo hîrtie cu un antet oarecare, 
ci una concretă, firească, acolo, unde minerii 
muncesc pentru a da cărbune și lumină patriei.

BRIGADA „S.R.“

goală. Nici tu caricatură, 
nici tu epigramă, nici 
măcar un rînd scris. De ce?

Aspecte negative sigur, 
sînt, dovadă că mina nu-și 
realizează planul, deci nu 
toți muncitorii își fac da
toria. Poate că se va găsi 
cineva care să-și aminteas
că și de ea ! (Al. II.)

. subiecte ?
posibilitatea sporirii pro
ducției de cărbune și rea
lizarea sarcinilor de plan, 
fapt pentru care colectivul 
brigăzii a fost felicitat de 
conducerea sectorului și a 
minei. La rîndul ei, gazeta 
satirică „Reflector" con
semnează — critic — lista 
cc-lor 36 de absentomani 
(Dorel Adam — 8 nemoti
vate, Constantin Onu — 9, 
Neculai Nichifor — 9, Mar
cel Coșerean — 12, ca să 
exemplificăm doar cîțiva), 
din sectorul II, care fac 
greutăți colectivului dezor- 
ganizînd munca în subte
ran și dijmuind producția 
prin absențele lor de la 
lucru.

Numai gazeta „Tinere
tul și producția" a organi
zației U.T.C. se pare că se 
află în penurie de subiec
te concrete. Altfel nu se 
explică de ce activitatea 
gazetei se rezumă la un 
singur articol și acesta 
cu o temă generală : „Căi 
de lărgire a bazei .de ma
terii prime..." (I.B.)
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Clipe de
In această perioadă 

continuă să aibă loc în 
toate școlile* festivități de 
primire a șoimilor ‘patriei 
în organizația pionieri
lor. Desfășurate în între
prinderi și în unități de 
interes istoric sau cultu
ral, aceste festivități se 
transformă în importan
te evenimente cu trainice 
impresii pentru copii. O 
astfel de acțiune, cu pro
funde semnificații de e- 
ducație patriotică, a a- 
vut loc în 19 și 20 oc
tombrie, cînd un grup 
format din 45 de pionieri 
și șoimi ai patriei de la 
Școala generală nr. 5 Pe
trila, însoțit de învățătoa
rele Elisabeta Tirean, A- 
na Doda, Cornelia Omea- 
nu și Rozalia Rusticeanu, 
a fost într-o excursie pe 
traseul Petroșani — Tg. 
Jiu — Craiova — Slațina 
— Scornicești. Printre 
obiectivele instructive și 
educative ale acestei ac
tivități, îndrăgită de 
școlari, au fost cunoaște
rea frumuseților patriei 
și ale realizărilor obținu
te de poporul nostru, în
deosebi in ultimii 20 de 
ani, perioadă densă în în
făptuiri mărețe, cu mîn- 
drie numită „Epoca 
Nicolae Ceaușescu",
primirea în rîndurile or-

neuitat

Și

ganizației pionierilor 
înmînarea cravatei 
cu tricolor șoimilor 
triei din clasa a Il-a. In 
timpul acestei excursii de 
neuitat au fost vizitate 
Termocentrala Turceni, 
Parcul Poporului din Cra
iova, Combinatul de a- 
luminiu din Slatina, Fa
brica de confecții, sera și 
Cooperativa agricolă de 
producție din Scornicești. 
Impresiile cele mai trai
nice au fost prilejuite de 
vizitarea Casei memoriale 
din Scornicești, în care 
s-a născut secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
marele prieten și sfătui
tor 1 copiilor. Intr-un 
cadru emoționant, la Mu
zeul de istorie din Scor
nicești, 25 de șoimi 
patriei, copiii cu 
tc foarte bune la 
tură, au primit 
roșie cu tricolor, 
tina și în frumoasa loca- £ 
litate Scornicești, fiii mi- 7 
norilor din Petrila au fost > 
it tîmpinați cu dragoste c 
și căldură. Prin felul cum > 
a fost organizată și s-s < 
desfășurat, întreaga ac- ? 
țiune și-a realizat scopul S 
educativ, lăsînd sentimen- ? 
te și impresii de neșters > 
în conștiința copiilor. <

Și 
roșii 
pa-

ai 
rezulta- 
învăță- 
cravata 
In Sla-

T. spataru

Fetele milionare
M-am mirat și eu, repor

terul, cît de ușor se poate 
ajunge milionar I Am vi
zitat, inopinat, cum se 
spune, unitatea 429 a 
I.C.S.M.I., specializată în 
vîțjzarea cafelei și dulciuri
lor. Unitatea se află la par
terul Magazinului general 
din Pe rila. Aici muncesc 
Viorica Munteanu și lu
ll ma Bartok ; o unitate 
în care domnește curățenia 
și ordinea. Numai în lu
na septembrie s-au realizat 
peste 500 000 lei la capito
lul „vînzări", ceea ce în
seamnă planul lunar înde

plinit în proporție de pes
te 250 la sută.

Intr-o lună încasările au 
depășit 500 000 lei, iar de 
la începutul anului s-au 
adunat cîteva milioane, 
știut fiind că nu a fost lu
nă în care cele două lu
crătoare comerciale să 
nu-și realizeze sarcinile 
de plan.

Ce ușor devin unii „mi
lionari" !

Ce bine ar fi însă dacă 
în toate unitățile I.C.S.M.I. 
ne-am întîlni cu astfel de 
milionari !

H. ALEXANDRESCU

Teatru
Afișele expuse, deja, în 

tot Petroșaniul, ne infor
mează despre apropiatul 
turneu al Teatrului dra
matic din Baia Mare, care 
va prezenta pe scena Casei 
de cultui â din municipiu 
două spectacole cu come
dia muzicală „Pardon, scu
zați, am glumit". Copiii 
sînt invitați de către ace
eași trupă la o dramatiza
re a feericului basm, „Fru
moasa d'n pădurea ador
mită"

Așadar, teatru pentru 
toate vîrstele, teatru pen - 
tru toți cei care mbes 
frumosul și înțeleg să 
transforme timpul liber în. 
tr-un timp al acumulărilor 
spirituale. (IT. DOBROGEA- 
NU)

Micrcinterviul sâptămînii

Despre termoficare

miinile

a-

Deși zilele acestui sfirșit de octombrie 
sînt însorite, diminețile și nopțile sînt 
reci. Este timpul cînd, în apartamentele 
lor, locuitorii își pun interogativ

— Mulți locuitori ne 
spun că este frig în 
partamente.

— De o săptămînă ne a- 
flăm în prima fază a pro
belor hidraulice care au 
loc pe baza unui studiu și 
a unui program elaborat 
în vederea asigurării tu
turor condițiilor pentru 
buna funcționare în timpul 
apropiatei ierni a tuturor 
instalațiilor de termoficare. 
In aceste zile se lucrează

pentru echilibrarea punc
telor termice. Aceste pro
be hidraulice, în cadrul 
cărora constatăm even
tualele pierderi de agent 
termic și acționăm în con
secință, se fac numai la 
cald, din această cauză lo
cuitorii sînt alertați cre- 
zînd, pe de o parte, că se 
furnizează agent termic și, 
pe de altă parte, că ar 
fi defecțiuni în instalațiile
lor.

pe calorifere. Despre situația actuală din 
domeniul termoficării am cerut relații 
de la ing. Iluszar Ladislau, șeful compar
timentului tehnic de la I.G.C.L. Petroșani.

— Care sînt perspec
tivele din acest impor
tant și actual domeniu 
social ?

— Probele hidraulice le 
efectuăm la fiecare punct 
termic. De aici s-au creat 
și confuziile existente, că 
în unele zone e cald, în 
alt'le, nu. Noi depunem 
toate eforturile pentru a 
încheia această acțiune pî- 
nă la sfîrșitul acestei luni.

S. TIBERIU

In cadrul întreprinderii de utilaj minier, mo
dernizarea și automatizarea procesului de producție 
constituie principala coordonată a activității. Cu 
meseriași tineri și pricepuți, cu utilaje ce se ridică 
la nivelul celor mai înalte exigențe, avînd un înalt 
grad de eficiență și productivitate, în cadrul secțiilor 
uzinei se execută lucrări de cea mai bună calitate. 
In imagine, un strung automat aflat în exploatare.

Foto: Robert TAVIAN

MASA ROTUNDA. Mîi- 
ne, la ora 18, la căminul 
de nefamiliști al A.C.M. 
Petroșani se va desfășura 
masa rotundă „Respectarea 
normelor de conviețuire 
socială, îndatorire cetățe
nească", manifestare orga
nizată de Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani, sub genericul „Etica 
și echitatea socialistă".

CONCURS. Joi, uteciștii 
de la I.M. Lupeni vor a- 
vea posibilitatea să-și veri
fice cunoștințele despre 
istoria mișcării comuniste 
și muncitorești din Româ
nia, în cadrul concursului 
gen „Cine știe, ciștigă", 
intitulat: „Mișcarea co
munistă și muncitorească 
din România în perioada 
interbelică". (G.C.)

TEATRUL - DE STAT 
„Valea Jiului" îi invită pe 
iubitorii poeziei, astăzi, la 
orele 10 și 16,30, la o re- 
întîlnire cu creația emines
ciană, în cadrul unui spec
tacol de muzică și poezie, 
intitulat „Dintre sute de 
catarge". (Al. II.)

A.C.R. Sezonul hibernal 
provoacă multe griji con

ducătorilor auto, mai ales 
în ce privește întreținerea 
autoturismelor. A.C.R. Pe
troșani (în apropierea Li
ceului de matematică-fizi- 
că), dispune de termostate 
și antigel, pricepuții săi 
meseriași asigură revizi
ile anuale, reparații curen
te, lucrări de întreținere, 
in consecință și protejarea 
autoturismelor împotriva 
efectelor frigului.

CINEMATECA. Afișul 
serilor de cinematecă, găz
duite de cinematograful 
„7 Noiembrie", din reșe
dința noastră de munici
piu, propune pentru mîine 
(ora 18), iubitorilor celei 
de-a șaptea arte, viziona
rea peliculei sovietice „Des
pre dragoste".

ASTAZI, la Casa de cul
tură din Petroșani, Tea
trul de păpuși „Prichin
del" din Alba Iulia își 
inv.tâ prietenii în lumea 
basmuiui, o lume în care 
„Fata babei și fata moșu
lui" îi așteaptă, promițîn- 
du-le surprize. Specta
colele au loc la orele 10 și 
13,30. (Al. H.)

Rubrică realizată de > 
Ion VULPE

ni frtfomqâa

Campionatul județean de fotbal

Victorie la scor a echipei Preparatorul
UTILAJUL PETROȘANI 

— PREPARATORUL PE
TRILA 1—5 (0—2). Rela
tam, în cronicile preceden
te, despre faptul că echipa 
Preparatorul și-a revenit 
la forma cea bună. Iată 
ca și în acest meci — sus
ținut în deplasare, pe te
renul din dealul institutu
lui, cu o echipă proaspăt 
debutantă în campionatul 
județean, dar foarte ambi
țioasă — preparatorii au 
reușit să se impună auto
ritar, cîștigînd meciul cu 
scorul de 5—1.

Bine organizați în cele 
trei compartimente, așa 
cum i-au învățat la an
trenamente prof. Ionel Gre- 
cu și Ion Sereanu, oaspe
ții reușesc, chiar din star
tul partidei, să se instale
ze la cîrma jocului. Pe 
fondul acestei dominări, ei 
deschid scorul în min. 13, 
prin Dupir. Primind golul, 
jucătorii echipei gazdă se 
debusoiează, practicând un 
joc steril lipsit de lucidi
tate, lăsînd largi culoare 
de pătrundere. In min. 30, 
oaspeții, profitînd din nou, 
de această situație, înscriu 
al doilea gol prin Tașcă.

Nici, după dușul rece de 
la pauză reprezentativa U- 
tilajului nu își găsește ca

lea revenirii, handicapată, 
probabil, de primirea celor 
două goluri. Desigur, oas
peților nu le rămîne alt
ceva decît să înscrie, ceea 
ce și fac în min. 52, cînd 
Ispir majorează scorul la 
3—0.

Complet demoralizați, 
jucătorii echipei gazdă uită 
de marcaj și Siminiciuc, 
nesupravegheat, înscrie în 
min. 60, aducînd avantaj 
echipei sale : 4—0, Local
nicii reușesc totuși să în
scrie golul de onoare prin 
Gherman, din lovitură de 
la 11 m. Scorul devine 1—4.

Golul nu influențează în
să cu nimic jocul bun al

MINERUL ANINOASA — 
METALUL CRISCIOR 5—0 
(2—0). Dacă Minerul Anl- 
noasa va reface sau nu te
renul pierdut, respectiv, 
cele cinci puncte ce o des
part de contracandidata la 
titlu — Minerul Ghelar — 
este prea devreme să anti
cipăm acum cînd au mai 
rămas de disputat 21 de e- 
tape în care, firesc, se pot 
schimba multe.

In ultima confruntare 
cu fotbaliștii din Criscior, 
printr-un joc colectiv în 

oaspeților, dovadă cel în
scris în min. 85, cînd Du
pir, primind o pasă bună 
de la ofensivul fundaș 
Kertesz I, driblează întrea
ga apărare, inclusiv porta
rul și pecetluiește rezul
tatul de 5 la 1 în favoarea 
echipei sale.

Această evoluție bună a 
echipei Preparatorul nu 
face altceva decît să o 
urce etapă de etapă tot 
mai sus în poziția clasa
mentului.

După rezultate, s-ar pă
rea că echipa țintește pro
movarea. Noi îi dorim suc- 
ces.

Vasile BELDIE 

O formație viguroasă
care s-au remarcat zecile 
de țesături de pase prin 
intermediul cărora au tra
versat în viteză careul ad
vers, s-au creat numeroa
se situații de gol.

Conducerile secției și cea 
tehnică se pare că au pus 
capăt dificultăților de rea
lizare a unui lot valoros, 
iar acum au în vedere 
formarea unor jucători ca
pabili de un serios și cali
ficat efort, care să dea 
luciditate și să permită 
obținerea acelei atît de

TELEX
Astăzi se desfășoară me

ciurile primei manșe a tu
rului doi al cupelor euro
pene la fotbal, fază a com
petițiilor la care sînt pre
zente și două echipe româ
nești. In „Cupa Campioni
lor eurepeni", Steaua Bucu
rești va întîlni, în depla
sare, formația llonved Bu
dapesta, iar Universitatea 
Craiova primește, pe teren 
picpriu. replica echipei Di
namo Kiev, în „Cupa Cu
pelor".

Posturile noastre de ra
dio vor transmite integral, 
pe programul 1, de 
la ora 15,00 (meciul Uni
versitatea Craiova — Di
namo Kiev) și 19,00 (parti
da Honved Budapesta — 
Steaua București).

DIVIZIA C8
REZULTATE : C.S.M. Lugoj — Unirea Sînnico- 

lau 1—0; Minerul Certej — U.M. Timișoara 2—2; 
Victoria Caransebeș — Minerul Paroșeni 2—0; U- 
nirea Tomnatic — Rapid Arad 1—0; Obilici Sînmar- 
tin — Șoimii Lipova 5—0; Strungul Chișineu — 
C.F.R. Simeria 0—0; Dacia Orăștie — C.S.M. Caran
sebeș 3—0; Victoria Călan — Minerul Șt. Vulcan 0—0.

necesare inteligențe de 
joc. Credem că viitoarele 
etape ne vor arăta o for
mație viguroasă, tehnică, 
b ne orientată tactic și de 
mere eficacitate. Golurile 
învingătorilor au fost
marcate de Dozsa (min. 20, 
41, și 89), Lakatoș (min. 60) 
și Kalman (min. 68).

La juniori : Minerul A- 
ninoasa — Metalul Criscior 
2—0 (2—0), au înscris Done 
Rancea și Daniel Pădurea- 
nu.

Teodor TRlFA

CLASAMENTUL

1. Strungul Chișineu 10 6 1 3 17— 7 19
2. U.M. Timișoara 10 6 1 3 16—14 19
3. Min. Paroșeni 10 5 2 3 18—11 17
4. C.S.M. Lugoj 10 5 1 4 14— 9 16
5. Dacia Orăștie 10 5 1 4 15—13 16
6. C.F.R. Simeria 10 5 1 4 19—19 16
7. Rapid Arad 10 5 0 5 17—10 15
8. Unirea Sînnicolau 10 5 0 5 18—17 15
9. Obilici Sînmartin 10 4 2 4 18—12 14

10. Victoria Călan 10 4 2 4 8—16 14
11. Minerul Certej 10 4 1 5 11—23 13
12. Minerul Șt. Vulcan 10 3 3 4 13—12 12
13. Șoimii Lipova 10 4 0 6 18—23 12
14. Unirea Tomnatic 10 3 2 5 11—12 11
15. Victoria Caransebeș 10 3 2 5 10—18 11
16. C.S.M. Caransebeș 10 3 1 6 9—21 10

ETAPA VIITOARE: U.M.T. — Unirea Tomna
tic; Dacia Orăștie — Unirea Sînnicolau; Rapid A- 
rad — Obilici; Victoria Călan — Strungul; C.S.M. 
Caransebeș — Minerul Certej; C.S.M. Lugoj — Vic
toria Caransebeș; Minerul Șt. Vulcan — Minerul 
Paroșeni; Șoimii — C.F.R. Simeria.
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Sesiunea jubiliară a Adunării Generale a O.N.U.

Poziția României cu privire la 
a 40-a aniversare a O.N.U.— 

primita cu viu interes
NAȚIUNILE UNITE 22 

(Agerpres). La sesiunea ju
biliară a Adunării Generale 
a O.N.U., poziția României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la a 
40-a aniversare a O.N.U. 
prezentată de Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a fost 
primită cu deosebit interes. 
A reținut în mod deosebit 
atenția cercurilor diploma
tice și de presă, prin ca
racterul său eminamente

constructiv și de strictă 
actualitate, apelul pre
ședintelui României adre
sat șefilor de stat și de 
guvern de la înalta tribu
nă a O.N.U. în anul celei 
de-a 40-a aniversări a or
ganizației mondiale de a-și 
uni cu toții eforturile pen
tru a bara calea unui război 
mondial, a unei catas
trofe nucleare, d» a conlu
cra activ în interesul co
laborării și păcii, al liber
tății și independenței tutu
ror națiunilor.

Pentru amplificarea colaborării 
biiaterale economice 

și financiar-bancare dintre 
România și China

BEIJING 22 (Agerpres). 
Chen Muhua, consilier de 
stat, președintele Băncii 
Poporului a R P Chineze, 
s-a înt'lnit cu Fierea Du
mitrescu, guvernatorul Băn
cii Naționale a Republicii 
Socialist* România aflat 
la Beijing ir tr-o vizită pen
tru schimb de experiență 
și cooperare în domeniul 
financiar-bancar. Au fost 
abordate aspecte ale rela
țiilor economice româno- 
chineze, evidențiindu-se

măsurile care se impun în 
lumina înțelegerilor și ho- 
tărîrilor realizate cu prile
jul recentei vizite oficiale 
de prietenie în China a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, seci etar general 
al Partidului îomiinist Ro
mân, președintei»- Repu
blicii Socialista Românit, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în vederea am
plificării colaborării bila
terale economice și finan
ciar-bancare.

cultural și artistic, consacrate României
In diferite țări ale lumii au avut loc manifestări 

cu caracter social-politic, cultural și artistic consa
crate României, sau în cadrul cărora au fost prezen
tate peste hotarele țării noastre bogăția și varieta
tea folclorului, alte aspecte ale artei și culturii româ
nești.

HELSINKI 22 (Agerpres). 
La casa de cultură „Kul- 
turitalo", din capitala Fin- 
landei, a fost deschisă ex
poziția de fotografii „Ima
gini din România".

A fost organizată, 
odată, o expoziție de carte 
românească. în care un 
central îl ocupă lucrări 
gîndirea social-politică 
tovarășului Nicol 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. 
Sînt prezentate, de aseme
nea, volume cuprinzînd pa
gini din istoria 
cărți de știință, 
albume de artă.

•ir
LONDRA 22 

Filiala din Birmingham a 
Asociației de prietenie Ma

rea Britanie — România a 
româ-

tot-

loc 
din 

a 
a e 

gene-

Românie», 
literatură.

(Agerpres).

organizat o „seară 
nească4.

Cu această ocazie, 
evidențiată evoluția 
țiilor româno-britanice 
toate domeniile de 
tate, ca urmare a 
de stat efectuată de 
ședințele Republicii 
liste România, 
Nicolae Ceausescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în anul 1978, 
în Marea Britanie

•ir
BELGRAD 22 (Agerpres). 

La Complexul „Voivodina", 
din orașul Novi Sad, a a- 
vut loc o gală a filmului 
românesc cu pelicula ar
tistică de lung-metraj „Ște
fan Luchian", acțiune or
ganizată sub auspiciile 
Centrului cultural din

a fost 
rela- 

în 
activi- 
vizitei 

pre- 
Socia- 

tovarășul

Noi și ample acțiuni 
pentru pace

BRUXELLES 22 (Ager
pres). Intr-o declarație da
tă publicității la Bruxelles 
de Comitetul național de 
acțiune pentru pace și dez
volta. e, Comitetul flamand 
de acțiune împotriva ar
melor nucleare și Centrul 
flamand pentru pace șe 
subliniază că manifestația 
de la 20 octombrie, la care 
au participat locuitori de 
pe întreg cuprinsul Vs 
trebuie 
acțiune 
față de politica externă 
fostului -
dreapta. Cei 200 000 de de
monstranți, precizează de
clarația, s-au pronunțat 
pentru retragerea rachete
lor nucleare cu rază medie 
de acțiune de pe teritoriul 
belgian.

țării 
considerată ca o 

de nemulțumire 
"i a 

cabinet dc centru-

twT
BONN 22 (Agerpres). Un 

grup de partizani ai păcii 
vest-germani au blocat căi
le de acces spre locul de 
depozitare a reziduurilor 
radioactive din apropierea 
localității Gorlebene din 
landul Saxonia inferioară. 
Participanții la această ac
țiune de protest au decla
rat că nu vor permite ab
cesul în perimetrul acestui 
teritoriu a nici unui ca
mion încărcat cu reziduuri 
radioactive.

VIENA 22 (Agerpres). 
Sub deviza „Fascismul, ieri, 
azi, dar nu și mîine.„“, 
Comitetul federal al femei
lor membre ale Partidului 
Socialist din Austria (for
mațiune de guvernămînt), 
precum și o asociație pa
tronată de acest comitet — 
„Pace, dezarmare, lumea a 
treia" au lansat, la Viena, 
o „Săptămînă a păcii", in
formează agenția APA. A- 
ceastă manifestare, ce va 
dura de fapt o perioadă 
mai lungă, se va încheia la 
7 noiembrie cu un „tribu
nal" împotriva fascismu
lui ce va avea loc la Viena.

☆ _
HAGA 22 (Agerpres). O 

amplă demonstrație anti
războinică de masă a avut 
loc marți în capitala Olan-- 
dei — Haga — 
protest față de 
NATO privind 
rea de rachete 
rază medie de 
teritoriu', țării 
ția, reli tează 
TASS, a coincis 
rea dezbaterilor 
men tul olandez asupra pre
gătirii scrisorii guvernului, 
referitoare la acordul cu 
S.U.A., în cazul în care fo
rul suprem se va pronunța 
în favoarea amplasării de 
rachete nucleare americane 
pe teritoriul Olandei.

în semn de 
planurile 
amplasa- 

nucleare cu 
acțiune pe 
Manifesta- 

agenția 
cu începe- 
din parla-

ale Iugo- 
Belgrad.
prezentată 

fost

Novi Sad și 
slaviei-film din

In expunerea 
cu această ocazie au 
evidențiate transformările 
politice, economice și so
ciale care au avut loc în 
țara noastră după victoria 
Revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperial? 1 
la 23 August 1944, 
sebi după Congresul 
IX-lea al P.C.R.

☆
LUXEMBURG 22 (Ager

pres). In cadrul programu
lui cultural dintre Repu
blica Socialistă România 
și Marele Ducat al Luxem
burgului, Ansamblul fol
cloric „Dumbrăvița" din
comuna Ruginoasa, județul 
Iași, a prezentat spectacole 
în orașele Merche ' ~
delange.

Spectacolele s-au 
rat de un deosebit

*

BRUXELLES 22 
preș). La Bruxelles a avut 
loc o seară culturală ro
mânească, în cadrul căreia 
a avut loc vernisajul unei 
expoziții prezentîncl imagini 
ce reflectă 
rii noastre 
menii.

Cu acest 
zentat politica externă ac
tivă a României, pusă în 
slujba păcii și dezarmării, 
a promovării unei largi co
operări internaționale, po
litica internă consacrată 
dezvoltării tuturor sectoa
relor economice, sociale, 
culturale și altor domenii.

• GENEVA. In cadrul 
tratativelor sovieto-ameri- 
cane cu privire la armele 
nucleare și cosmice, la Ge
neva a avut loc marți reu
niunea grupului de lucru 
pentru armele cosmice, re
latează agenția TASS.

Convorbiri 
iordaniano-siriene

I V ' < I ! ■

îndeo- 
al

și Du-

bucu- 
succes.

realizări ale ță- 
în diferite do-

prilej, s-a pre-

RIAD 22 (Agerpres). La 
Riad s-a încheiat cea de-a 
doua rundă a convorbiri
lor iordaniano-siriene la 
care au participat primul 
ministru al Siriei, Abdel 
Rauf Al-Kassem, și primul 
ministru al Iordaniei, Zeid 
Rifai, desfășurate sub egi
da unui Comitet de recon
ciliere al Ligii Arabe,

Intr-o declarație dată pu
blicității după încheierea 
convorbirilor, prințul moș
tenitor șj prim viceprcmie- 
rul Arabici Saudite, Abdul
lah Ibn Abdul Aziz, care 
a prezidat discuțiile, a re
levat că cele două părți 
au subliniat angajamen
tul lor față de rezoluțiile 
reuniunilor arabe la nivel 
înalt și planul dc pace a- 
doptat la Fez pentru reali
zarea unei păci drepte și, 
cuprinzătoare în Orientul 
Mijlociu, în cadrul unei 
conferințe internaționale 
sub auspiciile O.N.U. și 
la care să participe toate 
părțile implicate. Totodată, 
cele două părți au respins 
reglementările parțiale sau 
unilaterale cu Israelul, au 
discutat probleme bilate
rale și au hotărît să orga
nizeze noi întîlniri și să 
reia dialogul construct’v a- 
tît la Damasc cît și la 
Amman

Situația economică a celor 
mai slab dezvoltate țări

BELGRAD 22 (Agerpres). 
Situația economică a celor 
mai slab dezvoltate țări 
nu s-a ameliorat, dimpotri
vă ea continuă să se dete
rioreze — relevă - ziarul 
iugoslav „Politika", într-un 
comentariu referitor la se
siunea UNCTAD de la 
neva.

Venitul național pe 
cuitor în 36 din cele 
sărace țări ale lumii,
au în total o populație de 
300 milioane de locuitori, 
este de aproximativ 200 de 
dolari. Dacă în anii 
creșterea lor economică 
de 4 la sută, în 1982 
ceasta a scăzut la 2 la 
tă. Un declin este de
teptat și în acest an, ceea

ziarul a- 
reduse la 
și dobîn- 
constituie 

a-
Ge-

lo- 
mai 
care

•70 
era 

a- 
su- 
aș-

ce presupune o reducere 
in continuare a produsului 
lor național brut.

In continuare, 
rată că prețurile 
materiile prime 
zile ridicate
cauzele principale ale 
cestei situații, care este a- 
gravată și mai mult de se
ceta îndelungată în mai 
multe state africane și scă
derea drastică a producției 
lor agricole. O altă cauză, 
în opinia ziarului, o con
stituie faptul că țările in
dustrializate în ansamblu 
nu s-au achitat de obliga
ția asumată în 1981 de a 
aloca 0,15 la sută din pro
dusul lor național pentru 
ajutorarea celor mai slab 
dezvoltate țări.
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Joe Limonadă; 
Unirea: Cîntece pe rouă; 
Parîngul: Masca de ar
gint.

LONEA : Revanșa.
ANINOASA : Jandar

mul și extratereștrii.
VULCAN: Dragoste

pierdută.
LUPENI: Frați-de cru

ce.
URIC ANI: Marynia.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 A patriei cinstire 

— emisiune de ver
suri.
(color).

20,45 Fiecare localitate — 
o puternică cetate 
economico-socială. 
Odorheiu Secuiesc 
(color).

21,00 Film în serial: 
Cazul «Savolta. 

.Prima parte.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 11,00 
Buletin de știri. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul in- 
vitaților. 16,00 Buletin de 
știri. 16,35 Coordonate e- 
conomice. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 18,00 Orele serii. 
22,00 O zi într-o oră. 23,00 
Rezultatele tragerii Pro- 
noexpres. 23,05 Nocturnă 
muzicală. 23,55—24,00 Bu
letin de știri.

A

întreprinderea 
de prospecțiuni geologice 

și geofizice
cu sediul în București, strada Caransebeș
nr. 1, telefon 657040, interior 150 și 184 

încadrează pentru lucrări miniere 
ȘI FORAJE CU SONDEZE

zona Zărnești — Făgăraș (județul Brașov), 
următorul personal :

•— ingineri și subingineri mineri

— maiștri minieri

— artificieri subteran

— mineri

— sondori șefi

— sondori

— muncitori necalificați în vederea cali
ficării în meseriile de sondori și mineri

Personalului muncitor i se acordă spor 
de șantier, precum și alte drepturi conform 
Legii nr. 57/1974.

Solicitanții se pot adresa și la sediul bri
găzii din comuna Șinca Veche, județul Bra
șov, telefon 86.

Mica publicitate
VIND I.M.S., semicarpați, 

plus, piese de schimb, Sar- 
mizegetusa, telefon 146, în
tre orele 18—19,30. (2168)

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație de bi
bliotecă pe numele Marta 
Gelu, eliberate de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
Le declar nule. (2155)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bicfolvi 
Erno. eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (2157)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Bicfolvi Erno, e- 
liberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (2158)

PIERDUT legitimație de 
sei viciu pe numele Turbă - 
ceanu Valentin, elibera
tă de I.M. Petrila. O de
clar nulă. (2162)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4937, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2165)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2307, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2166)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5133 ți 306, eliberate de 
Institutul de Mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2169)
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secretariat, 41663, <2464, secții.
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