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Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, de la înalta tribună a celui

de-al IlI-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă 
și acțiune revoluționară

Autoconducerea muncitorească,
autogestiunea financiară

puternice stimulente ale energiilor creatoaresă stimuleze, . în; toate sectoarele de activitate, energiile creatoare ale oamenilor muncii în făurirea socialismului ? și comunismului.
noas- 
armo- 

generale

„Considerăm că dis
punem acum de un sis
tem de autoconducere și 
de un sistem economi- 
co-financiar corespun
zător etapei de dezvol
tare a societății 
tre, care îmbină 
nios interesele
cu interesele personale 
ale fiecărui proprietar și 
producător, ale fiecărui 
om al muncii". Aprecierea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimată la Congresul al IlI-lea al oamenilor muncii este o sinteză de mare valoare a țelului suprem al politicii partidului nostru dc a asigura odată cu dezvoltarea generală a patriei ridica-

rea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Rezultatele obținute pînă acum de cînd conducerea activității economice și sociale se realizează pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, demonstrează cu prisosință justețea și valabilitatea acestor forme democratice de organizare și conducere, forme care, însă, sînt în continuă perfecționare astfel în- cît să se întărească permanent răspunderea drelor de conducere adunărilor generale conducerea întregii tivîtăți economice

Aplicarea cu fermitate a acestor două forme democratice de organizare și conducere asigură venituri substanțiale prin muncă, sistemul de venituri contribuind din plin și la stimularea activității productive.In fond, oamenii muncii sînt nu numai producători ai bunurilor materiale, ci și proprietari ai avuției încredințate . de societate fiecărui colectiv, și, în mod firesc,ca-șiînac-și (Continuare în pag. a 2-a)

Vrednicii bărbați din subteranul tonei 
se vor ține de cuvînt!. Am trăit înalta cinste de a participa la. lucrările ce- . lui de-al. IlI-lea Congres al oamenilor muncii.. A- lături de cei 11 000 de re- ; prezentănți ai clasei muncitoare și intelectualității tehnice din România, am aprobat din inimă realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. De asemenea am dat o înaltă apreciere cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, care se constituie intr-un do-

cument programatic de o excepțională valoare politică și științifică. Ideile, tezele, orientările cuprinse în cuvîntareâ celui mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste conturează direcții de acțiune ale întregului nostru popor pentru trecerea la dezvoltarea intensiva a economiei naționale, organizarea și conducerea întregii, activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, dezvoltarea-, și întărirea proprietății so-. cialiste, aplicarea fermă a principiilor autocondu-

acerii muncitorești și noului mecanism * .econo-• mico-finahciar, ridicarea nivelului tehnic și calitativ- al producției, creșterea e- fiejenței întregii economii. In acest context, colectivului de mineri, tehnicieni și ingineri de la mina Lpnea, unitate, care a lan
Sing. Ioan KULCSAR, 

șef sector VIII, I.M. J.onea

(Continuare în pag. a 2-a)

Un singur răspuns al constructorilor

Punerea la termen 
în funcțiune a obiectivelor

de investiții miniereAm trăit clipe de profunda mîndrie patriotică fiind că ees a programului partidului, de dezvoltare armonioasă a patriei, de înain- tre victorioasă pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Mărețele realizări do- bîndite de poporul român în construcția socialistă, . îndeosebi în anii de după Congresul al IX-lea ai partidului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", reprezintă cea mai grăitoare . . expresie a justeței politicii partidului, de alocare a unor însemnate fonduri ' pentru investiții, pentru
Petru FUSU. 

secretarul organizației de 
partid nr. 4, IACMM 

Petroșani ' '

a- participanțil la .cel de-al IlI-lea Congres al oamenilor muncii l-au reales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național . al Oamenilor Muncii. înfăptuirea acestui act politic de supremă însemnătate, prin care în fruntea înaltului și reprezentativului organism al democrației muncitorești revoluționare este învestit cel mai iubit fiu al clasei noastre muncitoare, strălucitul conducător de partid și de stat, ctitorul României moderne, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, reprezintă pentru noi toți chezăția deplină a înfăptuirii-cu suc- (Continuare în pag. a 2-a)

Vizita de prietenie în țara 
noastră a primului ministru.

al Republicii Elene, 
Andreas PapandreuLa invitația lui Republicii România, N Ceaușescu, și a ministru al guvernului ro- .mân. Constantin Dăscă- lescu, miercuri, a sosit în Capitală primul ministru al 'Republicii Elene, Andreas. Papandreu, care efectuează o vizită de prietenie în România.Noua vizită a premierului

Convorbiri între tovarășul Nicolae 
primul ministru ăl Republicii 
.Andreas Papandreu

președinte- Șocialistei c o 1 a eprimului clen în țara noastră repre-bunelor între a evo-zintă o expresie a relații statornicite România și. Grecia, luției ascendente a tradiționalelor raporturi de prietenie și-colaborare multilaterală dintre popoarele noastre, a dorinței comune de a le conferi noi dimensiuni. In același timp, vizita și noul dialog Ja nivel înalt vor contribui la

întărirea I conlucrării ro-> mâno-elene pe plan internațional pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate în regiunea balcanică, pentru transformarea balcanilor într-o zonă a conviețuirii pașnice, fără arme nucleare, pentru pace și securitate în Europa si în lume. •
(Continuare în pag. a la)

Ceaușescu si
i

La Palatul Consiliului de Stat au început, miercuri, 10 septembrie, .convorbiri între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicol ae Ceaușescu. și primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.Șeful statului român adresat premierului un călduros bun venit, subliniind că vizita sa înaelen

România moment voltarea onale dintre cele două țări.Primul ministru Andreas Papandreu a exprimat cal- de interes de mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru deosebita ospitalitate cu care a " pinaț.Președintele și premierul

se înscrie ca un important în dez- relațiilor tradiți-
fost întîm-României . Republicii

Elene și-au manifestat satisfacția de a se reîntîlni, de a avea un nou schimb de păreri în probleme bilaterale și internaționale comun, de a continua dialogul prietenesc Ia nivel înalt, factor esențial în întărirea continuă a relațiilor româ- nb-elene, în așezarea lor
(Continuare in pag. a 4-a)

Implicare responsabilă 
a organizațiilor de sindicat

Utilaje pentru 
export'

în viațaUn. rol major în realiza- economice. maselor la înrea sarcinilor în participarea viața întreprinderii, tripla calitate de producător, etar, cale - torc și decizie probleme — te interveni ciont, pentru lor pe baza democrației De aceea se

economică

beneficiar, propri- revine grupei sindi- — cadrul de dezba- ■
a oricărei cea care poa- , imediat, efj- rezolvarea principiului muncitorești, impune implicarea superioară a a- cesteia în îndeplinirea sarcinilor de producție, în toate problemele vieții colectivelor. Este de altfel una din principalele direcții de acțiune ale sindicatelor.- . x .ll’s f-l';Rezultatele obținute de colectivele muncitorești ale Văii Jiului, creșterile de producție- înregistrate față de perioadele . anterioare, încorporează și preocupările organelor și organizațiilor . de .sindicat, pentru întărirea bazei de materii prime și energetice a țării ' și dezvoltarea producției de bunuri ma

teriale în viața economică și socială a unităților.In centrul preocupărilor, organele și organizațiile de sindicat ' situează problemele. legate de activitatea de producție cuprioritate la extracția cărbunelui, investițiile industriale și sociale pentru valorificarea superioară a potențialului uman și material de care dispun unitățile economice. In a- cest sens, prin dezbateri, alte acțiuni educative, milităm pentru întărirea disciplinei, creșterea calității și eficienței muncii. Pentru stimularea . fruntașilor în întrecerea socialistă. acțiune cu carâcten de masă .organizată pe formațiuni de lucru și întreprinderi de către sindicate, au avut loc la nivel municipal „Ziua bri-

De la l.U.M. Petroșani au fost expediate, zilele trecute, utilajele miniere reprezentînd ultimele poziții din contractul încheiat cu parteneri din Republica Populară Chineză. Este vorba de o combină de a- bataj CA 2 și două instalații de forat suitori.In același timp, după cum ne relata ing.* Gheor- ghe Nedu, de la serviciul pregătirea, programarea și urmărirea producției, pe fluxul de fabricație al întreprinderii șe află, . în montare, alte două combine de același tip, precum și 2750 grinzi articulate de susținere, care urmează să fie livrate beneficiarilor de peste hotare la sfîrșitul trimestrului al patrulea din acest an. (Gh.O.)
în pag. a 3-a

Petru BARB, 
președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

• „In brigada Lițcan toți 
ortacii șînt buni".

• Activități culturale cu 
un conținut bogat.

• Răspundem cititori-

înalt profesionalism la 
cota 87 a cărbunelui

î

Il ta impunătoare a putu-
I 4 4 *1 ’. Z“» 4 4 C’ Z~il—* 4 4-^- LI 1 ir*’ ' -.._ " jiiiâre^ •• țării este-și. liț£<. eleetrielenii

Pentru vizitatorii Lu- peniului de astăzi, silue- Subinginerul Iosif Vincze, șeful de echipă Constantin Nazarie, maistrul mecanic Viorel Pa- . , electricienii Aurel va râmîne un punct dea- Ungur și Elemer Burger,i lui cu schip de la cea mai miarp mm-5 o t-ni-'î:-
i trăcție avînd semnificații f-4 njT) ■ Pzan+vil” 1 Zăzi44 ț
I

1

lăcătușii Eugen Moga și mecani- l’eter Donciu,

(Continuare in pag. a 2-a)

I.a pupitrul mașinii de extracție al puțului

Soil V-*'wâpârte. Pentru locuitorii . și minerii acestui ■ oraș, : turnul puțului exprimă dinamica dezvoltare pe care o cunoaște astăzi mina. Despre felul cum a luat ființă turnul puțului s-a mai scris. Reporterul se simte dator șă revină cu noi relatări despre oamenii care au participat la inaugurarea acestui colos industrial, pentru . că cei care ■ sc află aici, la datorie, zi de zi, clipă de clipă, . și-au făcut deja un nume de prestigiu din înaltul profesionalism cu care exploatează și întrețin modernele instalații ale ____________,___________________  .... . ...puțului cu schip. (Continuare în pag. a 3-a) sch‘P <I-M. Lupeni), tînărul mecanic Petre Ruda.

Andrei Farkas, cii Peter Buda,...Gyurcsik, IoanViorica Tataman și Gabriela Vărzaru sînt nume de tineri (în majoritate) care își pun amprenta responsabilității pe buna funcționare < puțului, cei care asigu ră aducerea la suprafață a circa 4500 tone de cărbune zilnic. Cărbune cocsificăbil care trebuie, să ajungă cit mai repede ia cocșeriile tării.
Text și foto 

Alexandru TATAR



2 Stectgul roșu JOI. 11 SEPTEMBRIE 1986

5S

uni consecvente 
pentru formarea conștiinței revoluționare

în tinerilor

Autoconducerea muncitorească
(Urmare din pag. I)

In acțiunea de

Răspunzînd cu promptitudine și eficiență prin fapte de muncă recentelor hotărîri ale Congresului al . III-lea al oamenilor muncii, vibrantelor chemări și îndemnuri adresate de ia înalta tribună a forumului democrației. ' muncitorești de secretarul gene
ral al partidului; tovarășul Nicolae Ceaușescu, ...... președintele Consiliului ;. Național al Oameni lor Muncii, tinerii Văii Jiului acționează cu toată energia pentru înde- . plinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în vederea ridicării 
pe noi trepte . de conștiință nară, patriotică, rească.: La nivelul municipiu, după informat tovarășul Toacă, prim-secretar Comitetului

nă în prezent, ca urmare a acestor acțiuni și a altor fapte de muncă, organizația municipală U.T.C. a realizat 92,3 Ia sută din sarcinile planificate în acest ân la muncă patriotică, e- xistînd premisa ca pînă la finele lunii septembrie planul anual șă fie îndeplinit.: ■: “i :i ' ■In paralel, în toate organizațiile U.T.C., în vederea ridicării permanente a nivelului politico-ideologic. pentru formarea mul-_________________ ti laterală a tinerei gene-, rații, se acționează —tru

sînt beneficiari ai rodului muncii lor. In aceste condiții este normal să și participau ți direcți conducerea
Autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico-financiară . impun însă si 6 înaltă răspundere în organizarea u-fie la nor acțiuni concrete și e- conducerea întregii activități. : Acest adevăr a fost subliniat și în magistrala cuvîntare rostită greșul oamenilor la Con- muncii de tovarășul N i c o 1 a e 

~ ' declara 
că am realizat un sistem 
democratic uiiic în felul 
său, care asigură partici
parea tuturor categoriilor 
sociale, a întregului popor 
la conducerea conștientă a 
tării

Ceăușescu: „Putem

ficiente pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, în toate unitățile; trebuie să determine o intensificare a producției, scurtarea ciclului de fabricație, o îmbunătățire generală ă circulației materiale și financiare.In contextul tezelor și orientărilor celui de-al .Hilda Congres al oamenilor muncii, colectivelor
f Din viața 

organizațiilor U.T.Ca nivelului re voi uț ioni unei! o-întregului; cum ne-a Ioan al municipal U.T.C., tinerii din organizațiile U.T.C. din întreprinderi și școli participă eu toată energia la acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. Peste cî- vor închide tine- cărora au la re- obiee-
te va zile se șantierele locale ale retului în cadrul peste 4200 de tineri muncit cu sîrguință alizarea unor noi five social-cetățenești, pre
cum și la pregătirea localurilor școlilor pentru deschiderea - în bune condiții a anului de învăță- niînt.In întreprinderi au Ioc acțiuni de recuperare a materialelor , refolosibile, 
de aprovizionare cu materiale a locurilor' de mun
că, în mod deosebit a a- batajelor, vehindu-se direct în sprijinul creșterii producției de cărbune. Pî-

pen- pregăti- iea noului an politico-ideologic. Au fost stabilite tematicile de dezbatere, grupele de învățămint, propagandiștii au fost aprobați in adunările generale. această sarcină de mare răspundere fiind încredințată celor mai bune cadre ale organizației de tineret.In apropiatul an de învăță mint politico-ideologic se va pune accent deosebit |>e ridicarea calității dezbaterilor. Marile nimente politice ale hotărîrije de partid constitui teme de stătătoare, fiecare dezbatere fiind strîns legată de activitatea concretă a tinerilor din municipiu.In licee și în Institutul de mine s-a trecut de a- eum la pregătirea adunărilor generale de dare de scârnă și alegeri care vor avea loc odată cu începerea noului an școlar, în organizațiile de bază ale U.T.C.

de învățăm înt

eve- țarii, vor sine

H. ALEXANDRESCU

(Urmare din pag. I) deri muncitorești" este a- plicată în prezent de peste 300 formații de... iar inițiativa muncitorească" toate colectivele. lucru, „Judecata o aplică Deși nugadicrilor", prilej cu care s-au atribuit diplome și trofee celor cu rezultate deosebite. Au fost dfgani- . . . .....zate, de asemenea, schim-, a reușit încă generalizarea buri de experiență, mese inițiativei rotunde, dezbateri pe clife-au vizat acțiunilor : refolosif e îmbunată* producției, creșterea' productivității muncii,. stimularea spiritului de economisire. Tn unitățile miniere au fost organizate zile ale întreprinderii, sectorului, brigadierului, în cadrul cărora au fost puse în dezbaterea colectivelor de maiștri, șefi de. brigadă, mineri și cadre tehnice rezultatele obținute, stabilind măsuri ca
re să vină nemijlocit în sprijinul realizării sarcinilor de plan și angajamentelor.OFganele și organizățiil.e de sindicat au pus accent 
pe aplicarea și generalizarea unor inițiative valoroase în muncă, pe atragerea unui număr cît mai mare de oameni âi muncii în activitatea de creație teh- nieo-științifică. Inițiativa „Brigada înaltei răspun-

rite tenie, care intensificarea de recuperare, a materialelor, țirea calității
.Contul de economii al grupei sindicale

sau Sectorului", există pre- a înfăptui în

I I 
I
I

muncă din unitățile economice ale Văii Jiului, cadrelor de conducere și adunărilor generale ale oamenilor muncii le revin 
sarcini importante pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației muncitorești, pentru aplicarea cu fermitate și înaltă răspundere a autoconducerii muncitorești. și autogest lunii eco- nomico-finaciare care vor conduce în mod nemijlocit la creșterea producției, la obținerea unor cantități tot mai mari de cărbune, în mod deosebit, de energie electrică, de utilaje miniere, subansamble și piese de schimb. Hotărîrea și răspunderea cu care se acționează în Valea Jiului, puterea de mobilizare a colectivelor din cadrul tuturor unităților econo
mice ale municipiului nostru constituie chezășia a- plicării întocmai, a acestor forme democratice de organizare și conducere.

recuperare și
recondiționare

Rezultate 
deosebite. La IPSRUEEM Petroșani, atenția acordată importantului domeniu de acțiune circumscris . celor 3R se regăsește, și în septembrie, în importante realizări. Peste 660 000 lei reprezintă valoarea pieselor și subansamblelor recondiționate în. intervalul de timp scurs de la începutul lunii.Realizările meritorii în ce privește recuperarea, recondiționareâ și redarea, în stare de funcționare către benificiari — unități miniere, îndeosebi —,a diferitelor subansamble, revin colectivelor, de muncă de Ia Uzina de echipament hidraulic din Vulcan (secția de susțineri hidraulice), secției de repara- . ții și întreținere utilaj minier din Livezeni și atelierului de reparații electrice; (Gh.O.)

Urmare din pag. I)
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5 -11 i
a producției de cărbune astfel să contribuim în- tr-o măsură tot mai mare la înfăptuirea obiectivului de trecere a României în-

Constructorii din cadrul AC'CF- Petroșani 
Lupeni, lucrează intens la finalizarea clădirii sălii 
de așteptare pentru călători, din gara centrală a o- 
rașului. Foto: T. ALEXANDRU

sat chemarea la întrecere pe țară, către toate colectivele de mineri din ramu- . ra cărbunelui, îi revin în- tr-un stadiu nou, superior de dezvoltare economico- socială, a transformării ei într-o țară socialistă multilateral dezvoltată. Așa- acest dar, vrednicii bărbați din 
vor ști 

să 
de elăbo- Onoare Nicolae ridica-

perioadă au fost cuprinși in cursuri de perfecționare 5200 oameni ai muncii, au fost calificați 650, iar alți 2300 sînt în curs de calificare. Pregătirea profesională a oamenilor muncii este permanent în ă- tenția organelor și organi-

I.M. Lonca, IPSRUEEM, IUMP, I.C. Vulcan, Tricotaje Petroșani și altele. Cu toate acestea, în activitatea organizațiilor de dicat din municipiu sin- e- xistă încă numeroase resurse insuficient valorificate, ceea ce impune din partea tuturor o implica- “. în rezolva-., mai ales a privesc îm- i ca-

datoriri complexe, menite să asigure o contribuție sporită la realizarea independenței energetice a țării. Succesele din < an, angajarea tuturor oamenilor muncii de la mi
na Lonea, măsurile de perspectivă luate asigură toate premisele pentru îndeplinirea obiectivelor celui de-al optulea cinci
nal. ' Consiliul oamenilor muncii din întreprindere va mobiliza toate forțele colectivului pentru realizarea sarcinilor și angajamentului nostim de spori-

subteranul Lonei să se țină de cuvînt, susțină prin fapte muncă, programul j-at de Minerul de 
al țării,, tovarășul Ceausescu, pantru rea necontenită a patriei ..jioastre socialiste pc culmile luminoase ale progresului, civilizației și bunăstării.

Punerea la termen
în funcțiune a obiectivelor

■ a a a a aa   a , a t.;/

ociipări pentru acest obiectiv, avînd vedere sarcina de a se re- ■ aliza în municipiu peste 75 milioane lei economii din recuperări și refolosiri.Ia activitatea de creație tebnico-științifică au fost de s-a contribuit la creșterea productivității muncii, Cerea im porturi 1 or, sumurilor specifice materiale, materii și energie.Se acționează perfecționarea pregătirii profesionale, policalificarea și calificarea oamenilor muncii. în această

tei, nico-șt ii nț if ică soluționate peste 500 obiective prin care redu- a con- de primepent.ru

pmomINVESTIȚIE. Se află în fază avansată de execuție lucrările de finisare la in-
cursul republican al formațiilor de Cruce Roșie din țâra noastră, reunind câștigătoarele fazelor județene. Printre protagoniste se va afla și formația întreprinderii miniere Dîl- ja, ocupanta locului 1 învestiția de larg interes din județul nostru. (Ji r.) comuna Aninoasa: modernul magazin general, ce urmează a fi dat în folosință la sfîrșitul lunii octombrie. (A.T.)■ CONCURS. In perioada■ 20—24 septembrie, la Cos-

I Unești, pe litoralul Mării
l Negre, se va desfășura con-

zațiilor de sindicat, fiind analizată periodic în plenare, ședințe de birou, a- dunări generale ale oamenilor muncii. Se acordă a- tenție și. organizării cursurilor pentru însușirea celei de a doua calificări. In semestrul Iau fost prinși la cursurile de licalificare un număr 800 muncitori, iar 3000 posedă deja cea-două calificare.. Preocupările organelor ș.i organizațiilor de sindicat, ale colectivelor de muncă, se regăsesc și în bilanțul economic al municipiului, în care se evidențiază prin rezultate . remarcabile colectivele I.M. . Paroșeni,

cu-po- de alți de a

cadrul lucrărilor de remediere executate de Divizia de linii a regionalei C.F.R. Timișoara au fost înlocuite plăcile metalice degradate ale podinei, peste care s-a turnat un strat de asfalt. (I.D.)SEDIU. NOU. . Circumscripția sanitară urbană nr, 3 va funcționa, începînd de săptămîna viitoare, în- tr-un nou local, la parterul Sediului EGCL. în spatele gării din
PASARELA peste liniile ferate din stația C.F.R. Petroșani a fost redată circulației. O veste care bucură călătorii, pe toți trecătorii ce 'folosesc această „tradițională" cale de ac- troșani. (Al.H.) ees dintre centrul orașu- TEATRU. Avind în ve- lui și colonia de jos. In dere necesitatea informă-

situatPe

re. superioară, rea sarcinilor, acelora care .bunătăți rea continuă litativă a activității economice. ' JIn contextul. sarcinilor I reieșite din magistrala cuvîntare a tovarășului I Nicolae Ceaușescu, din,' hotărîrile Congresului all III-lea al oamenilor muncii, organizațiile de sindicat vor acționa în continuare cu și mai multa fermitate pentru realizaș rea integrală și la înaltd cote calitative a t.uturdr sarcinilor economice pe că- re colectivele muncitop rești din Valea Jiului le au de îndeplinit in acșsjt an și —grupă cincinal. Fiecare __ sindicală, fiecare organizație de sindicat se vor constitui intr-un cadru de dezbatere și decizie," !în deplină concordanță cuaspirațiile . majore alecolectivelor muncitorești.
îm-

rii din timp a spectatorilor asupra, manifestărilor teatrale ale colectivului artistic profesionist din municipiul nostru, estebucurător faptul că au fost tipărite afișe-program săp- tămînal. Afișele pot fi deja văzute Ia locurile destinate acestui gen de publicitate. (Al.H.)CUM VA FI VREMEA. Meteorologul Aurica eulescu ne comunică: în următoarele 24 de vremea va fi, în generalVoi-„Și ore

de investiții minieredin patria noastră, mările - și îndemnurile secretarului. generai al partidului adresate întregii națiuni de la înalta tribună a Congresului al III-lea al oamenilor muncii, constituie un mobilizator program de acțiune. Strîns u- niți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constructorii de obiective industriale. din Valea Jiului se angajează să acționeze și în viitor cu energie și dăruire pentru înfăptuirea exem- de

(Urmare din pag. I) ehe-dezvoltarea economi eo- socială a patriei. Partici- pînd prin munca noastră la înfăptuirea politicii de investiții, noi, constructorii de obiective de investiții miniere sîntem conștienți Că ne aducem contribuția la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării. De- punînd eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor, constructorii din cadrul brigăzii nr. 4 a întreprinderii de antrepriză construcții și montaje .miniere au raportat, în cinstea celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, realizarea a zece o- biective ■ de investiții miniere peste sarcinile de plan din acest an.Și pentru noi, constructorii și montorii, ca pentru toți oamenii muncii

p] ară a sarcinilor pian. Vom munci și acționa fără, preget pentru punerea în funcțiune a o- biectivelor de investiții miniere la termenele prevăzute în condiții de calitate și eficiență economică, contribuind astfel la asigurarea capacităților prevăzute pentru creșterea producției de cărbune.frumoasă și caldă, cu valori termice care vor urca pînă la 23—24 de grade. Temperaturi- mai scăzute se vor înregistra în cursul nopții și al dimineții fieri, la ora 8, minima în Petroșani era de 7 grade, iar în Paring, 10 grade Celsius). Dimineața, se semnala ceață". (Gh.O.)DEFICIENȚE. Util frumos, modern și atît necesar, staționarul autobuz din Petroșani (Piața Victoriei.) suferă însă 
de o „insuficiență de gîn-

dire" încă din faza de pro- t iect. Altfel nu se explicălipsa acelui banal grup ; sanitar. Asta dacă ■ avem l în vedere alte construcții • de acest gen și, mai ales, , faptul că aici este situat șispațiul destinat dispecera- i tului AUTLP. (A.T.)
i
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„ÎN BRIGADA LIȚCAN
TOȚI ORTACII SÎNT BUNI“Acolo unde sînt urgențe, acolo îi găsești, în frontul de lucru, pe ortacii lui Gheorghe Lițcan, cu brigadierul lor în frunte. A- colo unde este nevoie de hărnicie, de măiestrie minerească, acolo minerii uneia dintre cele mai bune brigăzi de investiții de la I.M. Livezeni pun umărul și competența lor profesională pentru ca treaba să meargă așa cum trebuie.A fost nevoie- ca un complex de mare randament să fie trecut prin axul colector ? Ortacii lui Lițcan au ajutat brigada lui Criștea Valache să depășească aceste momente dificilei A fost o lucrare minerească de mare complexitate, care trebuia executată cît mai repede posibil, pentru ea producția de cărbune de la această capacitate să nu scadă ? A fost necesară lungirea frontului la același complex, din panoul 3—4 ? Brigada lui Lițcan a trecut la muncă și a efectuat cele trei galerii trebuitoare, fiecare de cîte 250 de metri. Tot foarte repede și tot foarte bine, așa cum este în tradiția muncii lor. Iar timpul cîștigat s-a măsurat în tone de cărbune. Tone date dc brigada direct productivă.Acestea au fost „isprăvile" de măiestrie minerească, în prima jumătate ă anului. Lucrări care au cîntărit greu in balanța producției de cărbune a minei, așa cum apreciază șeful sectoru- timp, înseamnă o și jumătate câștigată pentru producție, pentru punerea în funcțiune mai

în activitatea de investiții. Iată, de pildă, în prezent efectuează o lu- atît de intens: în prime- crare de mare impor- le 8 zile ale lunii, avansul tanță pentru mină, o lucrare în regim de urgență, Și se: poate afirma că o face foarte bine și în ritm cum rareori s-a în- tîlnit la mina noastră".Despre ce este vorba: în a doua jumătate a a- nului, s-a declanșat con- rea la front a complexului mecanizat.Mai mult din reflex re- 
Bărbați care onorează portericesc, l-am îritre- , • bat pe Gheorghe Lițcan

titlul de miner care sînt cei mai bunimineri din brigada pe care o conduce. „Toți sînt turarea unui nou panou, buni", mi-a răspuns, în stratul 3, unde va fi pentru că, nu neapărat pus în exploatare una- din „rațiuni pedagogi- bataj de mare capacitate dotat cu complex mecanizat, cu o lungime de front de 180 de metri. Și pentru că lucrările de pregătiri trebuiau executate foarte repede, Lițcan și ai săi s-au gîn- dit să folosească, pentru creșterea vitezei de înaintare, un utilaj de mare randament. Ei au montat combina și au început să avanseze către frontul de cărbune, pe data de 12 iulie. La sfîrșitul lunii, făcuseră 80 de metri, a- dică mult mai mult decît se poale înainta în- tr-o lună întreagă, folosind metodele clasice.In august, au mai adăugat încă 151 de metri. In total, un plus de 79 de metri, ceea

devreme a abatajului. Și în septembrie, ritmul este. față de grafic era de plus, 9 metri. In felul acesta, au mai rămas doar 90 i- de metri din galeria de cap, după care ortacii lui Lițcan vor trece la executarea planului de a- țac, pentru introduce-

din „rațiuni ce" nu vrea să facă vreo deosebire între ortacii săi. Drept pentru care, transcriem, pur și simplu, după cărțile de pontaj, aMihai Istvan, Viorel

lui IV. inginer Traian lordache. „Brigada lui Lițcan, ne spune interlocutorul, este vioara întâi
ce, în lună

„formația" completă brigăzii Lițcan: Astaloș, Vass Petru Iordache, ______Bejan, Costache Iugan — șefi de schimb; Iulian Io- nescu, miner categoria a V-a; Isidor Dăncuță, Constantin Părășcanu, Dănuț Măluș -— ajutori de miner; Istvan Szasz, Cornel Zlătaru, Nicolae Vi- țelan, Gheorghe Pădurarii, Mihai Ichim — vago-, netari; Ion Sandu, lăcătuș. Oameni care fac: meseria cu pasiune și cu c- ficență; oameni ale căror victorii în muncă se măsoară prin tone de Cărbune, pentru că. prin activitatea lor, contribuie la punerea în funcțiune, mâi devreme, a viitoarelor capacități - dc producție.
C.T, DIACONU
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Un meseriaș mult apreciat la S.S.II. Vulcan — strungarul Constantin 
Drulă. Disciplina, precizia și hărnicia sînt cele trei coordonate de bază ale 
reușitelor sale permanente în muncă. Foto: AI. TĂTAR

r
I
I

(Urmare din pag. I) Sus, la cota 87, în turnul puțului, la manetele mașinilor de extracție, acești, oameni, pen- . tru care răspunderea profesională este sinonimăO mină de oameni de care depinde, în mare măsură, soarta producției de la mina Lupeni. Ei au fost cei care au așezat pe postamentele de beton cele două puternice mașini de extracție, cei care au strîns primele șuruburi, cei care au scos din subteranul Lupeniului primele tone de cărbune. Capacitatea de 14 tone a unui singur transport de substanță. minerală utilă constituie o nouă cuceri
re a tehnicii mineritului românesc. Tot ei sînt cei care, timp de 24 de ore din 24 (pe schimburi) asigură puțului o ■funcționalitate irepro- subteran-a rodului mun- șabilă. cii minerilor, exploatâ-

rea la parametri maximi . a acestei noi cuceriri a tehnicii românești — iată esența abnegației zilnice a oamenilor care semnează cu mandatul
înalt profesionalism ia cota

87 a cărbunelui
cu însăși existența lor, străjuiesc izvorul de lumină și energie pornit din subteranele acestui vechi centru mineresc spre centrele siderurgice ale țării..Funcționarea în bune condițiuni a mașinilor de extracție,, scoaterea din

responsabilității profesionale, în condica ce e- vidențiază funcționarea puțului. Și cîtă ' dreptate are conducătorul al acestei echipe, losif ne : tr-o minieră în care statul a investit imense valori
tehnic sing.Vincze, cînd spu- „Facem parte din- mare întreprindere

Noil.e construcții de locuințe pentru mineri dau notă distinctă peisajului 
citadin din Lonea.

Foto: O. I’ARAIANU

Activități culturale cu un conținut bogatLa Compania de pomp'-eri Petroșani activitățile poezie patriotică, politice și cultural-educative au un conținut bogat și sînt dedicate apropiatei sărbători de la 13 septembrie — Ziua pompierilor. Biroul organizației U.T.C., sub directa îndrumare a biroului organizației de partid, a desfășurat o șe- ' rie de activități culturale și artistice, mobilizînd. întreaga masă de uteciști, la procesul de educație în spiritul tradițiilor de luptă ale pompierilor din Dealul
Răspundem 
cititorilorVICTORIA RElSZ, Vulcan: Problema sesizată de dumneavoastră a fost adusă la cunoștința Consiliului popular orășenesc Vulcan. Ni s-a comunicat că ați primit sumele care vi se cuveneau în calitate de mamă a patru .copii. Confirmăți-ne că așa stau lucrurile.1OANA SIN, Aninoa- sa: Pentru situației ne scrieți, Consiliului comuneicare a luat cunoștință de cele sesizate de dumneavoastră.

lămurirea despre care adresați-vă popular cil Aninoasa,

materiale pentru- o dotare la nivelul tehnicii actuale. Iată de ce noi, cei de: la puțul cu s.clîip, în tot. ceea ce realizăm zi de zi, în întreținerea și funcționarea ireproșabilă a instalațiilor de extracție, nu facem ceva decît să dem cerințelor ei naționale, să nim sarcinile țațe de conducerea partidului și statului, : rilor din Lupeni de țării cît mai mult bune pentru cocs".Zilele și nopțile veghe ale celor de cota 87 a înaltului muncii măsurăalături bătălia pentru

alt- răspun- economi- îndepli- încredin-mine- a da car-de la pro-fesionalism al dau adevărata a angajării lor, de mineri, în pentru cărbune, lumina și :căldura . țării.

Spirii. Seri literare și de ’ ,............“, simpozioane, colocvii de istorie, concursuri gen „Cine știe, răspunde" și „C-ine știe, cîștigă", vizite la Muzeul mineritului, au fost doar cîteva forme ale vieții politico-educative și culturale din săptămână. trecută.De o participare tativă s-au bucurat cursurile pe teme din istoria pompierilor, pe primele locuri !situîndu-se grupele comandate de sergenții Ionel Busuioc, Cristian Balaban, de caporalul loan l’uiu.La sediul companiei au avut loc și întâlniri cu rezerviști. care au participat, acum 33 de ani. la înființarea Companiei de pompieri din Petroșani. Ei au vorbit ostașilor despre condițiile de viață și instruire din acea perioadă, des-

cali-con-

pre tehnica de luptă de cafe: dispunea compania, comparate cu condițiile superioare de care dispune astăzi datorită grijii permanente acordată de partidul nostru, personal de comandantul nostru prem, tovarășul Ceaușescu, pentru maia să fie bine și bine dotată cu militară moderniCu prilejul acestor activități a fost prezentat în fața ortașilor albumul istoric al companiei, care . sintetizează fapte de vitejie ale contingentelor de pompieri care s-âu instruit timp de 33 de ani la ceasta companie, și pildele de în intervențiile avut loc pentru bunurilor obștei.

su-Nicolae că ar- instruită tehnică

a-precum sacrificiu care au apăra rea
I’lul. adj. Ioan J1TEA,

corespondent

l. n |losibil ’aniioț: '„Bifer*- dut una groapă. Găsitorul... a se feri să nu cadă în ea". Dincolo de acest joc de cuvinte răniîn.e i- maginea acestei jențe pe stradă negli- Minei

Cine a săpat 
o groapă ?din Betrila. O groapă... capcană, în mijlocul șoselei care dăinuie de peste două luni. Cine a săpat-o este dator s-o și astupe 1.

Text și foto: Al. TATAR
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Vizita de prietenie în țara 
noastră a primului ministru 

al Republicii Elene
(Urmare din pag; I)-Premierul elen ' este însoțit în Karolos nistrul ne, de ciale.

această vizită dePapoulias, mi- afacerilor exter- alte persoane ofi-
Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de. stat ale celor două țări, primul ministru al Republicii Elene a fost salutat, cu cordialitate, de Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guver-

nului Republicii Socialiste România.In onoarea oaspetelui, pe aeroport se afla aliniată o gardă militară. Au fost intonate imnurile de statale Republicii Elene și Republicii Socialiste România.
Convorbiri între tovarășul Hicolae Ceausescu 

și primul ministru al Republicii Elene
(Urmare din pag.‘ I)pe baze tot mai trainice.A fost afirmată încrederea că noua întîlnire, înțelegerile la care se va a- junge vor conferi dimensiuni și mai largi colaboră

rii multilaterale dintre România și Grecia.- Cu această convingere, . președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și primul ministru Andreas Pațpan- xlreu au efectuat, în pri- , ma rundă de convorbiri, o , analiză cuprinzătoare a Stadiului și perspectivelor , relațiilor româno-elene, precum și a . unor probleme actuale ale vieții internaționale.In cadrul convorbirilor, s-a dat o deosebită apreciere raporturilor dintre cele două țări, care au cunoscut, în ultimii ani, o e- voluție mereu ascendentă, în spiritul orientărilor și acordurilor stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt, de la București și Atena, Au fost evidenția, te, în acest sens, progresele însemnate înregistra-

te în promovarea conlucrării pe plan, politic, economic, teîinico-științific, cultural și în alte domenii. Totodată, pornindu-se de la bunele relații existente, de la posibilitățile pe care le oferă creșterea dinamică a potențialului economic al. României și Republicii Elene, a fost relevată hotărîrea comună de a asigura un ritm și mai susținut colaborării reciproc avantajoase.S-a stabilit ca. membrii celor două delegații să examineze, în cursul vizitei, căile și modalitățile concrete pentru transpunerea in viață a înțelegerilor convenite la nivel înalt cu privire la promovarea . mai intensă a colaborării și cooperării dintre România și Republica Elenă.Au fost abordate, de a- semenea, aspecte majore ale. actualității politice mondiale, o atenție deosebită fiind acordată problemelor dezarmării. .Schimbul ele păreri a reafirmat dorința celor do-
Dineu oficial

uă țări de a întări conlucrarea pe arena mondială, de a acționa, în continuare, pentru a pune capăt politicii de înarmare, pentru schimbarea cursului periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleară, în direcția unei politici noi, de destindere, de dezarmare, pace și colaborare în lume.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere. și stimă reciprocă.Miercuri dimineața avut loc convorbiri primul ministru al vernului Republicii^ aliste România, tin Dăscălescu, și ...... 
ministru ai Republicii E- lene, Andreas Papandreu.In cadrul convorbirilor desfășurate într-o atmosferă cordială au fost examinate rezultatele nute în dezvoltarea ilor de. colaborare România și Grecia, sebi în domeniul economic.

au între Gu- Soci- Constan- primul
obți- relațî- dintre îndeo-

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Ceaușescu, miercuri, i în onoarea primului ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.Au luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Exe-

N i -c o 1 a e . a oferit, un dineu oficial
cutiv al C.C. aî P.C.R., membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane oficiale.Au participat, de nea, , persoanele care îl însoțesc pe aseme- oficiale primul ministru elen in vizita în țara noastră.Au fost prezenți ambasadorul României la z\te-

na și ambasadorul Greciei Ta București.In timpul dineului, președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și premierul Andreas Papandreu au rostit toasturi, urmărite cu deosebit, interes și subliniate cu vii aplauze de cei prezenți.

ACTUALITATEA iN LU41E
lntr-un interviu acordat ziarului cehoslovac „Rude Pravo"

Mihail Gorbaciov, despre problemele
dezarmăriiMOSCOVA 10 (Agerpres), — Intr-un interviu acordat ziarului cehoslovac „Rude Pfavo", .Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a subliniat: „Obiectivul. nostru : este de a face un pas concret spre dezarmarea reală și invităm sincer administrația americană să facă același pas. Dorim să se înregistreze progrese la negocieri, pentru a înlătura pericolul nuclear, în numele securității tuturor . și al unei destinderi reale".Reamintind inițiativa sovietică referitoare la lichi-

și securității internaționaledarea tuturor armelor nucleare pînă la sfîr.șitul secolului, M. Gorbaciov a apreciat: „Desigur, aceasta nu este o sarcină simplă, și de aceea propunem soluționarea ei pe ținînd seama de complicațiile. Avem vedere eforturi paralele în direcția lichidării armei chimice și a unor reduceri radicale ale arma- mentului convențional, urmărind ca, odată cu dezarmarea, să avansăm și în sferele politică, economică și umanitară ale relațiilor noastre".

etape, toate în

După instituirea stării de asediu în ChileSANTIAGO DE CHILE ,10 (Agerpres). — In urma instituirii stării de asediu în Chile, autoritățile au procedat la numeroase a- restări în rîndul oponenți- lor regimului militar. Potrivit agenției Associated Press, care citează surse guvernamentale, au fost arestați 16 lideri ai unor

partide și organizații de stînga și alte personalități.Intre măsurile luate se numără și suspendarea a cinci periodice și a unui ziar. De asemenea, agențiile internaționale de. presă au anunțat că autoritățile au închis birourile a- genției Reuter.

Referindu-se la relațiile sovieto-americane, el a spus : „Ne pronunțăm' pentru desfășurarea întâlnirii sovieto-americane Ia nivel înalt, a unei întîlniri care să marcheze un progres vizibil fie și numai în soluționarea uneia sau a două dintre . problemele esențiale ale .securității internaționale. Ne este străină atitudinea care ar 1 putea fi formulată „totul * sau nimic". Totuși, pentru „nimic" nu merită să desfășurăm întîlnirea" — a spus el. „Vom folosi, în continuare, orice posibilitate în vederea unui dialog constructiv".Timpul pentru adoptarea de hotărîri comune, responsabile, fie ele și de compromis — a spus, în încheiere, M. Gorbaciov — este lucrul cel mai prețios de care dispunem Dar- timpul trece — a precizat el —, mai de aceea sînt atît de necesare acțiuni concrete.
încă.repede , toc-

memento
20,0020,20 rv.Telejurnal.Actualitatea în economie. •De din vale de Rovine...Mircea cel Mare — 600 de ani — documentar.Invitație la operetă (color).21,35 Prefață la noul an școlar — reportaj.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
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In meciul inaugural, din cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal

RomâniaStadioriul SteauaCapitală : din Capitală : a găzduitmiercuri, în prezența a circa 25 000 de spectatori, 
în cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal (grupa I), meciul dintre .selecționatele României și Austriei, meci încheiat cu o victorie clară 
ă ^fotbaliștilor români la 

: scorul de 4—0 (1—0). Go- lurile au fost marcate de , lovan (min. 44 și min. 64), Lăcătuș (min. 61) și Hagi (min. 89).Partida, de un bun nivel spectacular, a evidențiat capacitatea tehnico-tacti-, că a formației României, puterea sa de luptă și excelenta pregătire fizică.

circa 25 000 de spectatori. In prima repriză inițiativa a aparținut echipei române, care a atacat mai mult construind numeroase acțiuni ofensive la poarta oaspeților, dar pe rînd Hagi (mia. 8), Belodedici (min. 27) și din nou Hagi (miri, 35) au ratat ocazii favorabile. Fotbaliștii austrieci au beneficiat de cî- teva contraatacuri, la unul

Austria 4-0 (l-O)Ză ritmul, acțiunile lor de- Arbitrul francez Gerard Biguet a condus următoarele formații : România : Moraru — lovan, Bum- bescu, Belodedici, Klein, Rednic, Boloni, Mateuț (din min. 75, Bălăci), Hagi, Cămătaru, Pițurcă (din min. 46, Lăcătuș); Austria: Lindenberger, — Lainer, Brauneder, Weber, Mes- slender, De Georgi, Kie- nast (din min. 46, Werner), Baumeister, Turmer, Scha- chner, Polster.
★In următorul meci, lecționata României întîlni la 12 noiembrie, în deplasare, echipa Spaniei.

(Agerpres)

vin din ce în ce mai periculoase și în minutul 61, la un atac combinat cu iscusință, Lăcătuș înscrie al doilea gol al formației noastre. Trei minute mai tîrziu, lovan majorează scorul la 3—0, cu un șut sec expediat de la circa 18 m. Oaspeții au o mare ; , , ---------- —_____ _ ocazie de a reduce dindintre acestea, în minutul handicap în minutul 68, 29, Moraru intervenind cu ' ~................succes la șutul lui Baumeister.In minutul 44 echipa României a deschis scorul: la o lovitură de colț executată de Boloni, lovan, bine plasat în careu, a înscris imparabil.In repriza secundă fotbaliștii români accelerea-

dar Belodedici . reușește să scoată de pe linia porții mingea șutată de unul dintre jucătorii austrieci.In ultimul minut de joc Lăcătuș îi pasează inspirat balonul lui Hagi, care înscrie spectaculos consfințind scorul final la 4—0. AT'; A::..-.
seva

Breviar Pași siguri de

a

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi"H

cu sediul în orașul Uricani, Aleea Trandafirilor, 
nr. 6, încadrează direct sau prin transfer, 
i muncitori calificați în meseria de:

— fochist ♦
încadrarea și retribuirea se fac conform 

Legii 57/1974.

COOPERATIVA STRAJA LUPENI
INCADREAZA DE URGENTA:

5
5

5

zidari 
dulgheri

zugravi

un instalator sanitar

Condiții: act de calificare in meseria 
respectivă, domiciliul stabil in orașele 
Vulcan, Lupeni sau Uricani.

Informații suplimentare se pot primi 
la serviciul personal-învățămînt, prin tele
fon 60312, sau 70844.

Mica publicitate■ PIERDUT legitimație de rația Lupeni. O declar nu serviciu pe numele Tirnofi lă. (8813)Ioan, eliberată de Prepa- ’.I.-1

FOTBAL, campiona
tul republican al juni
orilor: Jiul Petroșani — Viitorul Albă Iuliâ 6—0, Minerul Paro.șeni — Viitorul Hunedoara 0—7(1),

HANDBAL, campi
onatul republican de 
juniori: C.S.Ș. șani — C.S.Ș.21—35. (B. Staicu)

Petro-Sibiu

O încercare de îmbogățire a activității s-a făcut în cadrul A.S. Minerul Lupeni. Iar încercarea a adus cu sine reușita. Qdată cu amenajarea sălii de’ sport de la Clubul sindicatelor din localitate, A.S. „Minerul" Lupeni a pus bazele practicării unei noi discipline sportive: secția de

Noua secție benefi- de- condiții de pre- : deosebite, pregăti- sporfivilor desfășu- con ducereaBeniamin
judo, ciază gătite rea ; . rîndu-se sub antrenorului Anca.Pentru apropiatele întreceri ale campionatului republican -de judo se pregătesc, printre alții, sportivii Ilie Trif, Bela Simon,

începutIstvan Bonivart, Peter Bo- nivart, Alin Georgescu, Giani Cimpoieși, Sorin Codreanu, Marton • libert Mit roi si Puf.Secția de judo pioase perspective peni; se

ANUNȚURI DE FAMILIE

Ciser,Neluțufru-Lu-zil-

DIN partea colaboratorilor din cadrul serviciu
lui de Investiții al Combinatului Minier Valea Jiu
lui, un ultim omagiu celui care a fost

DALIDIS CONSTANTIN
(8815)are în■ fac înscrieri,nic, ia sala de sport. COLECTIVUL electromecanic al minei Aninoasa 

aduce un ultim omagiu celui ce a fost 
Ing. KURON ȘTEFAN

T. ALEXANDRU
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