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Sub președinția tovarășului Nicolae Comitetul Politic Executiv a examinat 
Ceaușescu, secretar general al Partidului și aprobat un Raport privind modul cum 
Comunist Român, vineri, 19 septembrie, a '
avut Ioc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. aî P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat un Raport cu privire ciat că, în prima jumătate a anului 1986, 
la realizarea Complexului hidrotehnic 1_
Turnu Măgurele — Nicopole, pe care aplicarea prevederilor legii privind con- 
România și Bulgaria îl construiesc, pe trolul averilor, a crescut preoctiparea
Dunăre, conform hotărîrilor adoptate Ia pentru prevenirea încălcărilor legii, pro-

’ • • •...................” movarea eticii și echității socialiste, pen
tru combaterea mai hotărîtă a tendințelor 
de dobîndire a unor bunuri și venituri 
fără muncă.

Comitetul Politic Executiv a cerut Co
misiei Centrale, comisiilor județene pen
tru îndrumarea și controlul unitar al a- 
plicării legii, precum și ministerelor și 
celorlalte organe centrale cu atribuții în 
acest domeniu să acționeze pe mai depar
te cu răspundere, exigență șî fermitate 
în vederea prevenirii încălcării legilor, 
a rezolvării mai operative a sesizărilor 
oamenilor muncii și aplicării consecvente 
a normelor eticii și echității socialiste, 
pentru descoperirea și tragerea la răspun
dere a tuturor celor care acumulează bu
nuri fără muncă, cauzează pagube avutu- 

. lui obștesc și al cetățenilor, lovesc în 
interesele societății, ale patriei noastre.

In continuare, Comitetul Politic Execu-

mai

cei mai înalt nivel. Comitetul Politic E- 
xecutiv a aprobat măsurile propuse și a 
cerut ministerelor, celorlalte organe cen
trale care participă la construcția com
plexului hidrotehnic să acționeze cu cea 
mai mare răspundere și fermitate pentru 
realizarea acestui important obiectiv e- 
nergetic, în condițiile unei eficiențe cit 
mai ridicate și într-un termen cîi 
scurt.

Referîndu-se, în general, la lucrările de 
amenajare a rîurilor, de construcții hi
drotehnice, de irigații, care se efectuează 
în țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a cerut ca proiectele acestora 
Să fie revăzute și analizate temeinic, în 
vederea reducerii costurilor și a creșterii 
eficienței economice. S-a cerut, în același 
timp. Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie să elaboreze norme și cri
terii unitare pentru lucrările de acest gen, 
astfel îneît să se asigure reducerea co
respunzătoare a consumurilor, a costuri
lor, ridicarea întregii activități din acest 
domeniu la un nivel superior de calitate 
și eficiență.

înflorirea economică a Țarii Românești 
sub Mircea cel Maresub Mircea cel mve de grîne păstrate gropi arse în pămînt.O dezvoltare deosebită avea viticultura. Butoaiele de vin sînt pomenite de multe ori ca obiect de schimb în natură, la export sau între daniile domnești. Livezile de nuci și al ți pomi roditori sînt și ele amintite în actele de proprietate ale vremii.Una dintre bogățiile însemnate ale țării, cunoscută în Europa, erau animalele. Boii, caii, oile, porcii, pieile de vite, brînze- turile în burduf sau cașca-

\
»

n/

Perioadă de consolidare politică a țării, vremea domniei lui Mircea cel Mare a însemnat totodată o epocă de avînt pe plan e- conomic. Bogat înzestrată cu avuții și resurse necesare traiului oamenilor și animalelor. Țara Românească a cunoscut o dezvoltare intensă în cadrul unui proces economic specific lumii feudale de la sfîrșitul veacului al XIV- lea.Izvoarele istorice arată predominarea unei economii agrar-pastorale, ce permitea obținerea și expor- valuri se exportau în Ar- tarea unor însemnate can- deal și alte provincii în- tități ,de bunuri provenite vecinate, făceau parte din din agricultură și creșterea zestrea mănăstirilor și din animalelor.Agricultura consta din cultivarea cerealelor (mei, grîu, orz, ovăz și secară), precum și din pomicultură, viticultură și legumicultura. Pentru vremurile cînd recolta nu era îndestulătoare se făceau rezer-

dările datorate de sate domniei. Resursele de hrană erau completate de albină- rit. pescuit și vînat ce se găsea din abundențăRe lîngă bogățiile agricole și animale ale țării erau exploatate și cele mi nerale. Sarea, bogăție din
Revenim la I. M. Dîlja (II)

(Continuare în pag. a 2-a) I
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terța de muncă existentă?Revenim la mina DÎJja deri, exact în sfereleasupra aceleiași arzătoare rect legate de probleme : lipsa de cfec- fizică. „In abataj,tive (351 de oameni sub numărul mediu scriptic), - considerată drept cauza principală a nerealizării sarcinilor de plan, ia investigația din numărul tre- rut al ziarului, arătam că nici din partea factorilor s în drept ai întreprinderii nu se manifestă, în această privință, o preocupare constantă pentru rezolvarea acelor aspecte care intră în competența și posibilitățile unității, că pica mult se așteaptă ca ele să Cauzele fie soluționate „din afară". In rîndurile de' față încercăm să găsim răspuns la o întrebare ce decurge lo- pc din „argumentele" invocate: oare efectivele care 
există sînt folosite așa cum 
trebuie ? Este creat ca
drul tehnic, organizatoric 
necesar pentru ca persona
lul muncitor, brigăzile de 
producție să-și realizeze 
sarcinile de plan ?Elementul sintetic, care dă măsuța eficienței activității este. se știe, productivitatea muncii. Dar acest indicator este nereatizat i nivelul întregii întiepriu-

producția fizică. „In abataj. pe cumulat de la inci.piir.il linului, ne spune tovarășul loan Lupu. președintele c.o.m., productivitateamuncii este realizată în proporție de 87,1 la sută, iar în cărbune procentul obținut este de 86.8 la sulă". Aceste cifre sînt mat mult decît grăitoare; am putea afirma că ele „spun" mai multe și mai mult decît numărul de 351 de earner i sub electivul planificat.o .........care au condus ■ • la aceste productivități scăzute sînt desigur multiple și ele apar mai evident dacă se radiografiază situația sectoarelor și a brigă- sezilor, acolo deci unde află, de fapt, sursa nerea- lizărilor. Iată de ce, făfă a avea pretenția că am e- puiza toate aspectele implicate, ne vom referi la situația a două dintre cele trei sectoare de producție.
C. T. DIACONII

(Continuare în pag. a 2-a)

au fost aplicate, în acestui an, j trolul provenienței unor bunuri care nu au foșt dobîndite în mod licit. S-a apro

icate, în primul semestru al prevederile legii privind con-
s-a acționat cu mai multă fermitate în

trolul averilor, a crescut preoctiparea

(Continuare în pag. a 4-a)

bani
totdeauna a țării, trasă mai ales Mari și furniza mari nu numai consumul intern tru export. Prețiosul mineral se vindea pe buni în străinătate și astfel Mircea a putut adună sumele necesare pentru construirea cetății Giurgiu. Despre această cetate Vlad Dracul spunea cavalerilor burgunzi: „Fiecare piatră din această cetate a costat pe părintele meu (Mircea) cite un bulgăre'de sare".O inovație importantă în exploatarea minieră a țării în vremea lui Mircea este deschiderea, sau poa-

era ex- la Ocnele cantități pentru ci și pen-

Prof. V’asife IONAȘ 
Arhivele Statului Deva

inaugurareaPetreic . viața social-economică a municipiului nostru fost marcată ’<• un eveniment important pe calea punerii in vaL- re a potențialului turistic din Valea Jiului. Este vorua de inaugurarea noului hotel „Petroșani", un obiectiv de investiții care a sporit considerabil zestrea dotărilor specifice Oficiului județean de turism Hunedoara.Noul liotei, de fapt un adevărat complex turistic este opera unui colectiv de proicctanți de la 1PROCOM București și oferă condiții optime, la ni- j velul exigențelor turismului internațional, dispunînd dc 206 locuri de cazare de confort I, restaurant, bra- CULTURA-ARTA(Continuare in pag. a 2-a)

IN VAG. A 3-A

€u angajamente formale, cu duhul blîndeții, 
nu se poate asigura un înalt nivelluăm in considerare argumentele . absentomanilor.— Ani avut niște „dificultăți" în familie — precizează Florin Horvath, un

Am fost invitați, recent, să participăm la o „judecată muncitorească"; Invitația ne-a bucurat, dorind să urmărim cum acționea- i ză forul democrației muncitorești. cum se desfășoară o inițiativă, lansată, cu ani în urmă, de redacția noastră, în colaborare cu Consiliul municipal al sindicatelor. Așadar, la I.M. Petrila. in zi de retribuție.Nemotivatele dijmuiesc •erios realizările colectivului, aflai acrim într-o pos- tură nu prea onorantă între unitățile Combinatului Minier Valea Jiului. Dar să

încearcă o scuză Iosif Moldovan, miner, în vîrstă de 4!) de ani.Alexandru Mihai, tată a „.opt copii (unul la Casa de
JUDECATA MUNCITOREASCA

copii din Uricani) își dă seama că afectează lunar veniturile familiei, întru- cit pierde 1750 lei alocația de stat, plus gratuitățile a- eordate (cărbune, întreținere, energie electrică), retribuția zilelor lipsite, zilele de concediu etc. Și,

recidivist notoriu în, materie' de ,nemotivate. Vă garantez că nu mai lipsesc. '— In data de 3 august, n-am putut să mă scol. In data de 10, am fost la părinți — „motivează" lăcătușul Liviu' A n tonesei.N-ăre cine mă scula,
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în spiritul orientărilor formulate de tovarășulN1COLAE CEAUȘESCU
Răspundere, competență, spirit creator în 

actul autoconduceriî muncitorești

capacitatea de a conduce direct, 
in cunoștință de cauză

50 BANI ■ .

• Iți ce constă participarea dy. ta activitatea c.o.m. ?
• Ce propuneri aveți pentru. îmbunătățirea dezbaterilor, a temati

cii ședințelor c.o.m, a participării membrilor la conducerea producției?Urmînd îndemnurile și orientările date de secretarul general al partidului la înaltul forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, consiliile oamenilor muncii, cele mai reprezentative organisme ale autoconducerii muncitorești, sînt angajate într-un proces înnoitor, care implică strădanii susținute pentru autoperfecționare, întărirea răspunderii, promovarea unui stil de muncă dinamic, eficient, menit să asigure
CA DELEGAT LA CON

GRES, am înțeles pe deplin cerința formulată de secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, a participării responsabile a tuturor oamenilor muncii la actul conducerii, sublinierea ca această participare să se realizeze în ționarea lor. Mă prezint cunoștință de cauză, ceea ce presupune competență, cunoaștere nemijlocită a realităților din activi- țjitea productivă. Afirmația aparține minerului șef de brigadă Mihai Blaga din sectorul III. Ca reprezentant al oamenilor muncii în c.o.m. pot afirma că particip aproape de fiecare dată la dezbaterile din organul colectiv de conducere. Am ridicat

angajarea fermă, responsabilă a fiecărui colectiv de muncă la realizarea integrală a planurilor și programelor activității productive. In spiritul acestor comandamente am formulat întrebările de mai sus și am solicitat răspunsuri, opinii ale unor membri ai c.o.m. de la I.M. Lupeni, mai ales reprezentanți ai oamenilor muncii. Vom solicita răspunsuri membrilor c.o.m. și din alte unități economice.probleme, am formulait propuneri mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea pieselor de schimb pentru complexele mecanizate, alegerea șistului vizibil în abatajele mecanizate. Propunerile au . fost recepționate; s-au luat măsuri pentru solu-pregătit la ședințele c.o.m. pentru că sînt informat din timp > asupra problemelor ce se pun în dezbatere și discut cu ortacii, cu conducerea sectorului asupra problemelor ce le avem în legătură cu ordinea de zi.
PARTICIPAREA ACTI

VA LA ACTUL DE DE
CIZIE este o îndatorire, nu numai un drept al fiecărui reprezentant al

oamenilor muncii, tie spunea maistrul principal de transport Iulian 
Scafeș. Particip de regulă la dezbateri deoarece transportul, inclusiv fluxul de benzi de care răspund,' e strîns legat de activitatea întregii mine, de problemele majore a- le producției ce se află pe ordinea de zi a c.o.m. Efectul intervențiilor mele — să mă refer doar la cîteva exemple — sînt măsurile întreprinse pentru o mai bună întreținere .a fluxului de benzi, montarea de grătare la

Anchetă realizată de 
Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

T. M. Aninoasa
Plus 400 tone de cărbune într-o singură zi

C'Printr-o mobilizare xemplarâ. colectivul I.M. Aninoasa a realizat în 18 septembrie un adevărat record de producție 404 tone de cărbune peste sarcinile preliminarului. După cum nc-a informat tovarășul A- drian Cucoș, dispecerul minei. cea mai mare producție a fost raportată de minerii din brigada condu-

să de Vașile Florea, din- tr-un abataj dotat cu complex de susținere și tăiere mecanizată fabricat la I U.M. Petroșani. S-au mai evidențiat minerii din bri-r găzile conduse de Nicolae Prisecăn, Gheorghe Iura care au realizat producții suplimentare în abataje cu dotare clasică. (V.S.)

discipiinar!; totuși, lipsește în continuare. fiecare trecere a sa prm fața comisiei de disciplină se încheie cu un angajament solemn. Angajament care de fiecare dată e călcat m picioare. In . a- ceeași situație se află multi nou-încadrați, de regulă că- miniști. Iată cîțiva dintre ei: Paul Bodogăni Constan- ■ tin. Rotaru, Aurel Zamli- roiu, Ervin Grif, Romeo Șoianu, Adrian Apostol,
: "S S |s ■■

. ■ ' Ion VULPE ":ss 
(Continuare în pag. a 2-a)
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înflorirea economică a 
[arii Românești

Esențial: capacitatea
9

(Urmare din pag. I)

de a conduce direct
(Urmare din pag. I) duse în schimb unelte și----- ——____ ■—-— arme, hamuri, care, îmbră- ____ ,------------ • căminte. Dezvoltarea legație-- cupru din părțile Băii . turilor comerciale ale Ță-de Aramă. In hrisovul lui rii Românești reiese și dinprivilegiile pe care Mircea le-a acordat negustorilorscopul vădit al unei mai bune integrări a comerțului muntean în -comerțul Europei. Era încurajat astfel negoțul pe marile drumuri comerciale. Țările noastre erau punctul de întîlnire al comerțului flamand de postavuri cu cel italian de mărfuri orientale, transportate îri special de corăbiile genoveze ce acostau la țărmurile Dunării și Mării Negre. Acest comerț de tranzit aducea un venit substanțial vămilor. cărăușilor și bîlciuri-

: lor. I ; ;.înflorirea pcohomică a țării în epoca lui Mircea, veniturile însemnate ale domniei, au furnizat mijloacele materiale pentru ridicarea cetăților și purtarea au luptelor de apărare pe care voievodul le-a purtat cu atîta vitejie și. pricepere.

te redeschiderea, minelorMircea dat mănăstirii Tis- mana la 1392 se vorbește pentru întîia oară de „ve- ' din Brașov și Liov,. cu nitul care este al domniei mele de la roțile lui Cip Ilanoș, care s-au făcut de eurînd la BratilOv", iar într-un act ulterior se spu
ne . mai lămurit „și de la roțile de la Bratilov... ze- eiuială din aramă". Metalul prelucrat îl regăsim în mulțimea de obiecte și mo- nete prezentate în descoperirile arheologice. Parte din metalul extras se exporta în Transilvania.înflorirea economică țării se refectă în intensificarea sensibilă a circulației monetare, Pînă Ia domnia lui Mircea schimburile se făceau mai ales în natură, deși menționarea birului în bani dovedește existența unei economii bănești. Spre deosebire de predecesorii săi, care aa bătut numai ducați dc argint cu valoare mare. Mir-, cea a imprimat o monedă divizionară, banul de aramă: Era, un ,-semn că schimbul în monedă începe să fie folosit nu numai în tranzacțiile mari cu negustorii străini, ci și la tîrguri și în cumpărăturile mărunte. Este semnificativ că dintre toți domnii munteni din veacurile XIV și XV, Mircea e acela care a bătut cele mai mari cantități de monede. Circulația unei monede autohtone este un semn de. bunăstare economică și o producție bogată, cu posibilități de schimb cu străinătatea.Legăturile comerciale a- le Țării Românești erau îndreptate cu . preponderență spre -Transilvania și Moldova. La tîrgurile din .Sibiu și Brașov șe vindeau vite, ceară, pește din bălțile Dunării, piei, fiind a-

, a

punctele de preluare a producției din marile a- bataje mecanizate ale sectorului IV, precum și perfecționarea pregătirii e- lectricienilor din sector pentru a stăpîni sistemele automate de comandă ale benzilor și a preveni astfel defecțiunile. A face propuneri, a participa la actul decizional, presupune să fi implicat direct, nemijlocit în soluționarea problemelor producției, să fi exemplu de responsabilitate, spirit creator, de dăruire. In a- cest caz și oamenii eu care și prin care trebuie înfăptuite hotărîrile organului de conducere iți vor fi alături.
DE LA PROPUNERI 

LA MASURI CONCRETE este un singur pas *— acțiunea. Această acțiune 
trebuie să aibă însă o justificare practică nemijlocită, ne spune maistrul electromecanic Pavel 
Bujor, șeful unei brigăzi dintr-un mare'abataj mecanizat din sectorul VII. Deci propunerile să de

rive din realitatea nemijlocită a minei, a sectorului în care lucrezi. Aa făcut propuneri multiple, în c.o.m. care au a- vut efectul scontat. Mă r e f e r, : bunăoară la schimbarea tehnologiilor de T U c r u la intersecția abatajelor în vederea prevenirii surpărilor, degazarea intensivă a stratului, crearea de colective pentru menținerea ordinii la transportul pe puțuri, folosirea efi-pierită a inițiativei „Prietenul noului încadrat",
REPREZENTANȚI AU

TENTICI AI OAMENI
LOR MUNCIT în c.o.m., toți aceștia au fost aleși în adunarea generală a oamenilor muncii, ne spune președintele sindicatului Aurel Angheluș, vicepreședinte al c.o.m, din rîndul celor mai buni brigadieri, maiștri. Așa sînt Constantin Popa, Pavel Bujor, Mihai Blaga, Iulian Scafeș, Dionisie Zo- ia, Andrei Mican, Băni- . lă Mate, sing. Oscar Si- monis. Oameni competent!, buni în producție, exemple din punct de vedere

moral-profesional, activi ' în dezbateri, participă la analiza problemelor, la luarea deciziilor. Buni mineri șînt și Nicolae Ru- su, Viorel Gfasu,, Vasile Iușanși Ion Popescu. Deși cunosc problemele ce se . discută, participă mai puțin Ia dezbateri, doar cînd sînt invitați direct. Soluția este să-i avem mai mult în atenție, măi ales că sînt mai recent aleși, în c.o.m. Comitetul sindicatului îi convoacă de regulă cu 2—3 zile înainte pe reprezentanții oamenilor muncii pentru a-i pune în temă cu ordinea de zi. cu materialele ce urmează să fie dezbătute în c.o.m. Este un lucru care va trebui să cem mai temeinic, ții.
EXIGENȚELEformulate deNicolae Ceaușescu la Congresul oamenilor- muncii cer măsuri și acțiuni ferme împotriva automulțu- mirii, a suficienței, este de părere secretarul comitetului de partid, pre-

pe îl făcu to-

ședințe ăl c.o.m. Nicolae 
Vlad. Aceasta presupune întărirea răspunderii in ridicarea problemelor, dar șî în soluționarea lor: nu ’contemplare ci acțiuni ferme pentru desfășurarea optimă a producției, depășirea) ; formalismului, creșterea competenței și a eficienței activității membrilor c.o.ip pentru fina- ... lizarea măsurilor adoptate. Că mai există formalism o denotă repetabilitatea unor măsuri cuprinse în diferite programe. Că altele, deși sînt viabile, cerute imperios viață, n-au eficiență notă că nu există un trol exigent asupradului cum participă membrii c.o.m., ceilalți factori tovarășul la finalizarea măsurilor.Sînt neajunsuri pentru e- liminarea cărora,, comitetul nostru de partid, toți comuniștii din organul colectiv, de conducere trebuie să se implice mai mult, responsabil.

de 
de- 

con- 
mo-

NOI,

Inaugurarea hotelului 
„Petroșani4/

(Urmare din pag. I)serie, bai- de zi, o terasă cu o capacitate totală de 400 locuri, unități de frizerie și coafură, magazin shop și un punct de schimb valutar. La. realizare a acestei . frumoase construcții, care întregește armonios arhitectura reședinței de municipiu, au contribuit constructorii din cadrul Trustului de Antrepriză generală Construcții șl montaje Hunedoara — Deva, brigada nr. 60 in-

stalații Petroșani. I.P.L., I ntrepriderea „Marmura" Simeria, I.R.E. Petroșani.Incepînd de astăzi, locuitorii municipiului, oaspeții și turiștii care ne Vizitează, beneficiază de un binedotăt și frumos complex,, fapt care impune personalului de servire o conduită exemplară, să depună eforturi susținute p&ntru a : asigura prestigiul pe care-1 merită noul liotei in circuitul turismului județean și interhațio-* 'naL: (V.S.)
Cu argumente formale

(Urmare din pag. I)Dumitru Divan, Emil Mangalagiu, Constantin lehini, Valeriu Brașoveanu, Alexandru Toth, Gavril Foca, Ștefan Cerșeniba și alții. Rare sînt cazurile cînd nemotivatele sînt determinate de condiții cit de cît obiective.— Am rămas să văd .meciul la televizor — susține candid Paul Bodogan.—• Cînd mă cinstesc, nu mă pot scula a doua zi, i mărturisește Petri că Jicu.Mulți dintre ei, cu același bilanț . nedorit pentru colectiv, au trecut prin fața comisiei și luna trecută. De fapt, n-am fost pre- : zenți la audierile „judecății muncitorești", ei ale comisiei de disciplină, din care fac parte reprezentanți ai organelor de partid, U.T.C., sindicat, ai conducerii minei, care au venit... pe rînd la dezebateri.„Judecata muncitorească" presupune discutarea indiș- ciplinaților în față colectivului lor de muncă, a- nalizarea fiecărui caz

și să a- autbrii unor abateri ei „și/ rezu’tatele' și veniturile m- tregului colectiv, (să nu mai- aducem în discuție nivelul de conștiință), nu există ca minerii, s'ă nu ia atitu-
parte de către ortaci . luarea unor măsuri care contribuie la eradicarea baterilor, la înlăturarea re- cid.viștilor. Cu angajamente formale, cu duhul blândeții și numai în zi, de . dine împotriva unor astfel retribuție, nu se poate asi- . de manifestări neconformegura -un înalt nivel disciplinar. Oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai muncii lor, în plenul democrației muncitorești,, au datoria să-și analizeze ac- . țivitatea și să întreprindă măsuri pentru îmbunătățirea ei. Astfel se asigură parti ciparea la conducerea activității economice, a întregii societăți, astfel se exercită un drept, al. clasei muncitoare,zut- în documentele partid. în legile țării.Argumente de felul:

expres prevă-de.e greu să strîngem colectivul" șau „nu prea iau a- titudihe ceilalți...", la care a subscris președintele sindicalului minei Petrila, .sînt falsei.Cînd indiscipli- în na afectează nu numai pe

cu etica și echitatea socialistă. O fi mai ușoară rezolvarea formală, administrativă a audierii- manilor de către de disciplină, dar ta muncitorească", inițiativă adoptată, cu ani în urmă, la Petrila, trebuie să-și intre în rostul firesc.. Pentru aceasta trebuie pregătită temeinic, asigurîndu-i-se cadrul democratic de desfășurare, verdictele ej să fie luate în seamă de conducerea minei. De altfel: flceăstă recomandare, pe care o susține și tovarășul Petru Barb, președintele Consiliului municipal al sindicatelor, în discuția purtată recent, este Valabi- " lă și pentru alte unități miniere din Valea Jiului. A- supra modului de desfășurare a judecății muncitorești" vom reveni.

absento- comisia „judeca-

va informămMAMELE cu mulți. copii cate au domiciliul în Petroșani și au depus actele pînă Ia începutul acestei Juni, pot obține indemnizația legală în ziua de 23 septembrie la Secția financiară a municipiului.IN ACEASTA PERIOA- 
■ DA, pînă la 30 septembrie, 
I în toate școlile din Va- 
I lea Jiului are loc consti- 
l tuirea consiliilor coman

I
I
I
I
I

Cît de eficient este folosită forța de muncă ?
(Urmare din pag. I) : se încadra în grafie. In felul acesta, linia de front activă crește — dar și planul sectorului va fi mai mare în trimestrul IV.

La sectorul III din pricina nerealizării productivității, minusul la opt luni este de 2 800 de tone, iar pe septembrie de 1 750 de tone. Șeful de sector,. ing- loan Reisz este- optimist, în sensul că este sigur că pînă la finele lunii se vor recupera în jur de 1200 de tone din nerealizările pe septembrie,. Argumentele sale:- la abatajul 6/3 vor fi lichidate urmările unui foc, care a imobilizat, această capacitate de 150 de tone pe zi mai bine de 2 luni. Ea este considerată'și cauza (cît de obiectivă poate fi !?) a nerealizării productivității pe sector. Are încredere - în brigada xim Valerian, și tradiția de muncă a acestei formații de lucru confirmă. De altfel, chiar brigadierul ne mărturisește: „In acestschimb (din 18 septembrie — n.n.) am pus două armături.. Acum putem spune că abatajul, „stă în picioare", și că vom lucra cum ne-am

La sectorul I, productivitatea în cărbune este cu 1,2 tone mai mică decît cea planificată.' Efectul: pe septembrie, 1830 de tone sub plan. Cauzele ? O parte dintre ele le explică sing. Ioan Liszka, șeful sectorului: „Avem dificultăți la aproape toate capacitățile de producție. A- batajul 1/3 a fost redeschis după o întrerupere de 8 ani. Lucrările minerești s-au deteriorat în acest interval de timp. Abatajul 4/3 a intrat în presiune". Soluțiile ? Același interlocutor se referă la necesitatea mai bunei organizări a întreținerii acestor lucrări, la remedierea „defecțiunilor" apărute. Nădejdea sectorului, ca să spunem, așa, se, află în .cele două noi abataje 4/5 și 4/3, cil capacități de 80 tone și respectiv 120 de tone pe zi. Ele vor intra din plin în producție lă începutul jui octombrie, și pentru a- ceasta brigăzile conduse de Duca Mădărășan și, respectiv, PauLTisaru depun toate eforturile pentru

Ma-

.. , - - ------ _obișnuit. Pînă la apariția focului, ne-am depășit și randamentele pe post, și planul de producție. Vom reveni ia normal, vom încheia anul cu plus de producție". Pentru aceasta, a- daugă interlocutorul, mai trebuie ea galeria de cap să fie reamenajată, pentru că, ne spune el „poftă de muncă avemDar nu toți cei din sector au, se pare, aceeași poftă de muncă. In nici un caz „autorii" fiemotivate- Jor. La un moment dat, din această cauză, „puteam presta doar 58 de posturi din cele 75 planificate. Am luat măsUra, lă nivel de brigăzi și de sector, să scăpăm de asemenea absentomani. Celor cu care am epuizat, fără nici un efect, toate metodele de convingere, le-am desfăcut muncă" — sectorului, desigur, e contractul de — ne arată șeful i, o situație care, ? bine să fie lichidată chiar mai târziu decît deloc. , >'/Fără îndoială, în cadrul celor două sectoare de la mina Dîlja se depun / eforturi pentru creșterea productivității muncii, ca, pe această bază, să fie recuperate minusurile înregistrate Iii’ producția fizică. Important este, însă, să se ajungă cîț mai repede la rezultatele dorite, eu atît mai repede cu cît', incepînd cu trimestrul IV, planul va fi mai mare. In orice caz, în situația actuală, se vede clar că sursa nerealizărilor este, în 
principal, productivitatea scăzută, și mai puțin atît de in vocal a 1 ipsă de■ efec-

danților ' instructori din u- nitățile de pionieri. La a- ceste acțiuni se analizează activitatea desfășurată pînă ăcum și se stabilesc programele de muncă pentru acest an, (autor dr. Virgil C. Geicu-îescu) oferă rețete medicale în cazul diferitelor _ ___ _boli fără medicamente chi- sesc afișele pentru rubrica mioterapice, deci prin fito- „programul viitor", iar de terapie, fizioterapie, bal- aspectul lor, ce să mai vor- neoterapie, presppunctură, acupunctura, api terapie ele. (I.D.)AFIȘAJ. Nu este de .mirare că sala cinematografului din Lonea este râre-

TN TURNEU. Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani va efectua, începând de luni, 22 septembrie, un lung turneu (32 de zile) cu piesele „Autorul e în sală" de. Ion Bă- ieșu si cu spectacolul pentru copii „Cpcbșelul neascultător". S - :'; A: );

„BIOTERAPIE", o carte utilă pentru toate vîrstele, oferă librăriile din municipiu. Apărută în Editura Științifică și Enciclopedică, volumul „Bioterapie"

Tricotoarea Maricica 
Blănaru de la întreprin
derea de tricotaje Pe
troșani — o tînară me
reu evidențiată in mjin-

ori plină. De exemplu, marți, la unul dintre spectacolele cu un film de a- tracție, „Superman", au fost 19 spectatori! De ce? Popularizarea filmelor, prin afișaj, este foarte slabă, panourile șînt așezate lă locuri necirculate, lipj

se desfășoară în aceste zile trebuie Să fie respectat cu în Complexul expozițional strictețe. (A.T.)LIFT. De 4 (patru) luni liftul din blocul nr. 7 de pe strada Vâsile Roaită „nici nu urcă, nici coboară". Locatarii acestui bloc cu 10 etaje ne tot întreabă cînd vor putea și ei să beneficieze de indispensabilul lift. (M.B.)
Rubrică realizată de 

T. SPĂTARU

„Casa Scînteii" din Capitală. Este vorba > de contractările de produse destinate comerțului, aprovizionării populației în anul 1987. La această acțiune participă și reprezentanți ai comerțului din Valea Jiului (T.A.)
I

I 
I
Ibifn. Situația nu este uni- ATENȚIUNE... PESCARI, că. Afișajul ar trebui re- Reamintim celor pasionați văzut în toate localitățile de pescuit că, incepînd din municipiului, (Al. Ii.) 15 septembrie a.c.,, s-a în-PENTRU ANUL.., 1987. chis sezonul de pescuit la O acțiune de larg interes păstrăvi. Un anunț care
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Corolă muncii și hărniciei oamenilor Mărturii ale continuității

strîns legata de creșterea calității și cantității producției, cu deosebire a celei de cărbune. Iată de ce o serie de acțiuni politico-educative vin direct în

patriei", programată24 septembrie.
— Manifestări 

tice ?— Fiecare prezență scenică va însemna un omagiu adus de artiștii amatori hărniciei oamenilor. Putem menționa un spectacol de muzică și poezie programat la căminul de tineret, expoziția etnografică pe care o va găzdui căminul cultural Cimpu lui de acțiuni va fi consacrată Neag. recitalul de mtizică și poezie „Omagiu muncii minerilor" care va fi prezentat pentru fruntașii în

în culmina cu Spectacolul „Contemporani ai Epo- artis- eii de aur", din ziua de 27 septembrie, ce ya reuni întregul potențial artistic al orașului, importantă ’ trecere în revistă a acestuia acum, Ia încheierea etapei' de masă a celei de-a Vl-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Ultima zi a grupajului

Pravățul dinții al obștei (II)

CU-

Intre 22 și 28 septembrie, orașul Uricani va cu
noaște din nou efervescența evenimentelor culturale 
majore. In aceasta perioadă silit programate, sub e- 
gida Consiliului orășenesc de educație politică și cul
tură socialistă, ample' acțiuni politico-ideologice, cul
tural-educative și sportive, reunite sub genericul 
„Floare de colț“. Pentru a afla amănunte ne-am a- 
dresat tovarășului PETRU FĂGAȘ, secretar adjunct 
cu probleme de propagandă al comitetului orășenesc 
de partid,

— Care silit princi
palele obiective ale a- 
cestei săptămîni a 
manifestărilor politi- 
eo-ideologice, cultural-e
ducative și sportive, su
gestiv intitulată „Floa
re de colț" ?— Orașul Uricaninoaște astăzi cea mai fertilă epocă din istoria sa, a- firmîndu-se în viața economică a Văii Jiului ca unul dintre centrele miniere cu largi posibilități productive și, în același timp, ea un oraș în care calitatea vieții se ridică permanent prin munca plină de abnegație a oamenilor.In ultimii ani, la Uri- . câni, au intrat, și vor intra în’ funcțiune noi capacități de producție,’ iar cele mai vechi au suferit transformări majore. întreprinderile miniere Uricani, Valea de Brazi. Cîm- pu lui Neag, preparațiile de cărbune și cuarț — iată numai cîteva colective muncitorești ale căror nume au devenit, prin munca asiduă, a oamenilor, renume. In acest "context. în mod firesc, conștiința oamenilor a suferit un proces transformator similar.Dezvoltarea gîndirii ele tip novator, afirmarea puterii creatoare a oamenilor în contextul vieții bogate în împliniri a Urica- nitllui de astăzi, ridicarea conștiinței pe o nouă treaptă, iată' obiectivul major al săptămînii manifestărilor politico-ideologice, < ulfural-educative și sportive „Floare de colț".

Săptămînă manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive „Floare de colț"

— Ce va cuprinde 
programul manifestări
lor'? ' .—- Permanenta ridicarea conștiinței muncitorești revoluționare a oamenilor, pentru care milităm este

sprijinul producției. A- mintesc dezbaterea cu tema „Necesitatea creșterii producției fizice de cărbune prin sporirea randamentelor utilajelor și- capacităților de producție din dotare — condiție esențială a eficienței economice din minerit" prevăzută a avea loc ' la I.M. Uricani în ziua de 23 septembrie. Alte acțiuni urmăresc cunoașterea de către masele de oameni ai muncii a realităților și perspectivelor de dezvoltare ale orașului. Citez aici expunerea „Orașul Uricani pe coordonatele dezvoltării conomico-sociale", din septembrie, expoziția artă fotografică „Uricani — oraș al împlinirilor socialiste", ce va fi vernisată în aceeași zi, concursul gen „Cine știe, cîștigă", cu tema „Realități și perspective uricănene", sau expunerea „Coordonate ale dezvoltării demografice a 0- r irului Uricani", (ce vai^a- vea loc în ziua de 27 septembrie; în cadrul clubului „Femin.a". Acestora li se . adaugă manifestările politico-educative dedicate cunoașterii realităților României socialiste, expoziția de carte social-politi- că avînd această temă, expunerea „Drumuri în istorie, drumuri în civilizația socialistă, Monumentele Epocii Nicolae Ceaușescu ■— mărturii, strălucite ale cinstirii și prețuirii istoriei

producție de la I.M. Valea de Brazi, spectacolul pionieresc „Flori și zîmbete pe aceleași trepte ale hărniciei" programat în sala de apel a I.M. Uricani, concursul rapsozilor populari „La poalele Retezatului". Manifestările artistice vor

cîntecului, bucuriei jocului, bucuriei muncii, vi-- brantă columnă ridieată oamenilor orașului, cei ce muncesc cu abnegație pentru a ridica Uricaniul, la unison cu întreaga Vale a Jiului, pe noi trepte de progres și civilizație, în pas cu întreaga țară. După parada portului și jocului popular va urma la baza de agrement, un spectacol de divertisment la care vom invita și alți artiști amatori din municipiu.

„Lanțul,, sinonimic al toponimelor din Șurean, care atestă continuitatea locuirii dacilor și ș apoi românilor la obîrșijlor mult etalatului rîu, se continuă, eu Pociumb. In Banat, zonă învecinată, familiile tradiționale se cunosc după 
numele de pociumb, adică al locului străvechi al gospodăriilor lor în vatra salului, deci locul unde s-au bătut parii averii de început a strămoșului. După cum se știe, în obștea străromână, familia cuprindea mai multe generații, fiind condusă, ca și la aromâni, de cel mai în vîrstă bărbat. Substantivul comun pociumb avea în vechime, nu numai sensul de țăruș, par de sprijin al 

gardurjlor, lemnul de copac 
rămas în copac după tăie
re, butucul, un joc copi
lăresc, ci și de avere. întemeietorul, „moșul" familiei bătuse pociumbul sau 
știompul (știumpul) casei, cu timpul, ca „stîlp al casei", sintagmă care func-, ționează, și astăzi, el a del venit pociumbul

Interviu realizat de
H. ALEXANDRESCU

roase corespondențe: Au- 
șel (de origine latină), Diu- 
diu (slav) Dobraia (slav, pentru feminin), Bătiîna. Poiana Muierii etc, ca și peir- tru celelalte grade de rudenie ale familiei și obștei o- glindite în toponimie. Re- luînd în. seamă această a* devărată „rezervație" . a străvechilor toponime, pb* lisemantice, cu etimologii multiple, extinse în stra* turi sincronice și diacroni
ce, dace, latine sau slavie, am descoperit, unul care ta* tărește argumentația noastră. In acest perimetru e- xistă un interesant toponim Purul; inițial am . fost tentați să-l glosăm numai cu un etimon latin porrum, cu înțelesul de usturoi, relicvă semantică păstrat în toponimia Văii Jiului și mai puțin în vorbirea comună. Reanalizînd acest cUvînt, am descoperit ră-. dăcina lui fonetică, sensul său intr-un radical indo- european. O dovadă, care nu solicită neapărat sofis-. . . , ticate investigații ..lingviști-'

știompul familiei. Mai mult (.e ;n |jmba romilor, carăchiar, și urmașul de drept, moștenitorul averii. primul născut pe linie bărbătească, ccl care va trăi în casa părintească capătă de drept această denumire. Pociumbul și știompul se îmbogățesc astfel în sensuri, devenind sinonime a- Jc Ini moș, strămoș, moș
tenire, avere, zestre. ba chiar indică locul nașterii. Înrudirea semantică se c- vidențiază în toponimia Jiului de Est, pentru moș (etimon dac, toponimul Moșiei) există, în Șurean, nurne-

face parte, din acest trunchi al limbilor indo-europeiie, 
pure înseamnă babă, iar 
puro, phuro — bătrîn, moș. Prezența purului, în preajma Aușelului (avus, în latină — moș, bătrîn), nu departe de Moșiei și celelalte toponime amintite, dar și de arifroponimele jiene (I lunea, Moșie, Dobre etc adaugă o probă elocventă în sprijinul istoriei polisemiei și etimologiei sale multiple. ■, ,.'

Prof. Ion VULPE

Tebea, 1986

Pasiune creatoare, dragoste de frumosLa numai un an de Ia inaugurarea Casei de cultură a sindicatelor, prin strădania unui inimos grup de animatori culturali, îndrumați cu pasiune și dăruire de regretatul profesor Gheorghe Popa, s-a constituit, în cadrul așeză- mîntului nostru de cultură, orchestra de muzică populară „Mîndra". Era în .1.967 cînd se făceau primii pași pe drumul afirmării, ai actualului ansamblu folcloric „Parîngul", colectiv . artistic prestigios care reunește astăzi oameni ai muncii din întreaga Vale a Jiului sub același ideal — promovarea nestematelor folclorului muzical-literar- coregrafic ăl Văii Jiului.Din 1980 orchestra de muzică populară „Mîndra", ( formația de dansuri populare și un grup de soliști vocali și instrumentiștis-au reunit în ansamblul Caraș-Severin, Arad, Cluj,„Parîngul", fiind prezent cu spectacole de bun nivel a- tît pe scena casei de cultură cît și în sălile de a- pel ale întreprinderilor miniere, în cluburile muncitorești ale Văii Jiului, la locurile de agrement, pretutindeni în mijlocul oa-

monitor purtînd eu ei folclorul autentic și bucuria de a munci și cînta.Despre calitatea prezențelor artistice ale ansamblului stau mărturie • premiile obținute în etapele superioare de concurs ale
Formații artistice de 

prestigiu pe scena 
Festivalului național 

„Cîntarea României"

tură. Repertoriul ansamblului cuprinde folclor din toate zonele țării, specta- cole-creație, obiceiuri, spectacole de cîntece. și jocuri.; De-a lungul anilor, pe a- fișe au fost înscrise titluri ca „La . porțile soarelui", „Cîntec nou pe plai străbun", „Cîntăm cu drag la , oameni . harnici", „Piatra care arde", „Din Paring pî- nă la mîndra**, „Flori ațesfe de pe Jiu", spectacole avînd libretul și regia semnate de George Negraru. : '- „In noua ediție a festivalului, vrem să ne prezentăm la cote superioare".

| DISCOTECADuminică, discoteca tinerilor, organizată la fiecare sfîrșit de săptămînă la Casa ’ ' -telor din Petroșani, avea solul ,.. __________cent renovată, sala de dans oferă condiții superioare de audiție muzicală, precum și o ambianță plăcută. Organizatorii ne-au promis cu acest prilej noutăți muzicale. In acest cadru vor putea fi ascultate și cele 10 piese-disco incluse în „Top S.R. — 1986". (Al. II.)

de cultură a sindica- va loc în sala de la sub- a.șezămîntului. Re-

In ciclul de acțiuni politico-educative dedicate sărbătoririi a 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare și a 2500 de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență, la Tebea, tinerii județului vor participa în zilele de 27 și 28 septembrie la intilnirca tineretului cu istoria, moment de vibrantă evocare a tradiției de luptă a românilor pentru dreptate socială și națională.Acțiunea este organizată de Comitetul județean U.T.C. Vor avea loc în ziua de 27 septembrie, vizite la complexul muzeistic Țebea și o seară de muzică și poezie, la lumina focului de tabără. In ziua de 28 septembrie, după festivitatea depunerii de coroane și jerbe de flori la Monumentul eroilor și evocarea personalității eroilor căzuți în luptele pentru libertate și independență națională, va avea loc un șpectacol-e- vocare la care vor fi prezente formații artistice de amatori din județ, participante la Festivalul național „Cîntarea României". Li se voi' adauga interpreții Vota Biriș, Nicolae Furdui Iancu, Mariana Angliei. La această nouă și vibrantă întâlnire cu istoria și tradițiile noastre culturale vor participa tineri clin tot județul. (Al. II.)
Noutăți editoriale

Cartea tehnică în sprijinul studenților
Festivalului național „Cîntarea României", imprimă- ■ „rile la radio si televiziune, Ansamblul are posibilități încă nevalorificate". „Vom fi din nou printre cei mai buni", iată gînduri pe care, în pauza unei repetiții, ni le-au mărturisit membrii ansamblului. Și repetiția. s-a reluat. Drumul a- firmării artistice este presărat totdeauna, cu muncă multă, pasiune creatoare, dragoste de frumos, dar, mai ales, el nu admite pauze. Aceasta e cheia succesului pentru membrii ansamblul folcloric. „I’arîn- gul".

turneele din Bulgaria — 1980, U.R.S.S. — 1983, dar și aplauzele publicului din Deva, Geoagiu, Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan sau ale iubitorilor de folclor din județele Gorj, Alba,Bistrița-Năsăud, Timiș.— Cu noi au ctatat Maria Ciobanii, Maria Dragomi- roiu, Viorica Flintașu, Ve- ta Biriș, Angela Buciu, Dumitru Fărcașu și mulți al ți soliști de prim rang — ne spunea George Negraru, instructor la casa de cul- 11. DOBROGEAN!'

Odată cu deschiderea a- nului universitar, librăria „Ion Creangă" din Petroșani pune la dispoziția studenților de la Institutul de mine numeroase lucrări de specialitate, menite a veni în sprijinul învățămîntului, al corelării acestuia cu cercetarea și producția.Printre lucrările pe care standurile librăriei le cuprind, se numără: „Exploatări miniere la zi. E- xempie de calcul". carte a- părută la Editura tehnică sub semntăurâ prof.' univ. dr. ing. Dumitru Fodor — rector: al Institutului de mine —. „Tehnologii pentru valorificarea complexă

a rocilor ornamentale", a- părutâ tot în Editura tehnică, în acest an, lucrare semnată de același Dumitru Fodor Și Robert Schwei- ghoffer, „Evaluarea geologică și industrială a zăcămintelor minerale" de Marțian Murgu, volum editat de aceeași editură si apărut tot în 1986. Li se. pot adăuga lucrările „Exploatări miniere subterane" de Ștefan Covaci — vol. I, „Bazele mineritului și mecanica rocilor" de Al. Popescu ■ și A. Teodoreseu, „Organizarea și conducerea activităților miniere" volurrț semnat de A. - Si- mionescu și I. Dijmărescu,

„Mecanizarea transportului minier în subteran", autor I. Marian, „Elasticitate și viscoelasticitate" ’ de prof. \V. Kecs, „Automatizări in industria minieră" de Emil Pop, „Instalații c- lectrice miniere", carte semnată de Mihai Păscu- lescu, Gh. Stepănescu. Gh. Moldovan și Alexandru Pădure, „Programarea și utilizarea calculatoarelor e- lectronice în industria minieră" de 1. Miriță.Volumele care le-am a- mlntit stau la. dispoziția studenților celor două facultăți ale I.M.P., precum și a specialiștilor din producție. (Al, IL)
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tiv a aprobat Propunerile de a acționa, în 'continua-.' Politic Exccu-
Prevederile Regulamentului pentru aplicarea De-

Ședința Comitetului politic li s-a prescris o dă de interdicție lan, pentru a-și ta cunoștințele regulamentul de
pcrioa- la vo- comple- privind circula-

privind participarea Republicii Socialiste România la cea de-a 41-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Uni
te. S-a stabilit ca, pe baza 
mandatului încredințat, de
legația română să promo
veze activ poziția României 
socialiste, concepția și con
siderentele: > tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, privind necesita
tea de a se face totul în 
vederea opririi cursei înar
mărilor și trecerii la mă
suri concrete de dezarma
re, în primul rînd de de
zarmare nucleară, pentru 
renunțarea la forță și la 
amenințarea cu folosirea 
forței în relațiile interna
ționale, rezolvarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a 
tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre 
state, pentru soluționarea 
globală a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe âle ță
rilor în curs de dezvolta
re — și instaurarea noii or
dini economice internațio
nale.

Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut delegației ro
mâne la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. să rea
firme, de Ia tribuna înal-

tului forum internațional 
voința României socialiste popoare.

Comitetul
tiv a subliniat, cu satisfac
ție, că, în timpul convor
birilor, șeful statului ro
mân și primul ministru e- 
len au exprimat dorință 
comună de a dezvolta și 
mai puternic raporturile 

. dintre România și Grecia, 
de a ridica la un nivel și 
mai înalt conlucrarea din
tre ele — pe plan politic, 
economic, tehnico-științiific, 
cultural și în alte dome
nii de interes reciproc. A 
fost evidențiată importan
ța înțelegerilor și a do
cumentelor convenite, care 
dau noi perspective cola
borării și prieteniei rornâ- 
no-elene. S-a arătat că 
promovarea largă a coope
rării dintre România și 
Grecia, pe baza stimei, e- 
galității și avantajului re
ciproc, este în folosul am
belor țări și popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării în Balcani, pe 
continentul european și în 
întreaga lume.

A fost reliefată, totodată, 
profunda semnificație a
schimburilor de păreri pe - .
care președintele României a relațiilor 
și premierul elen le-aii a- '
vut în probleme actuale 
ale vieții internaționale. 
In acest șens, Comitetul 
Politic Executiv a relevat 
importanța deosebită a 

Declarației președintelui

re, în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, al orientărilor 
tovarășului N i c o la e 
Ceaușescu, pentru întărirea 
colaborării și conlucrării 
cu popoarele și for
țele înaintate de pre
tutindeni în lupta pen
tru soluționarea construc
tivă a problemelor com
plexe ce confruntă ome
nirea contemporană, pen
tru promovarea fermă a 
politicii de dezarmare și 
pace, de securitate și în
țelegere între națiuni, pen
tru o lume mai dreaptă și 
mai bună, fără arme și fă
ră războaie. *•

In continuarea ședinței, 
a fost prezentată o Informare în legătură cu convorbirile, de la București, dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu. Co
mitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere 
rezultatelor noii întîlniri 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul An
dreas Papandreu, care se 
înscrie în cadrul dialogului 
tradițional româno-elen 
la nivel înalt; mareînd un 
nou moment important în 
evoluția bunelor relații

Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a primului 
ministru al Republicii E- 
lene, Andreas.. Papandreu. 
privind problemele dezar
mării, păcii și colaborării 
în Europa și în lume. S-a 
apreciat că acest impor
tant document reafirmă 
voința fermă a României 
și Greciei de a întări con
lucrarea pe arena mondia
lă, de a acționa, în conti
nuare, pentru a se pune 
capăt politicii de înarmări, 
pentru înlăturarea perico
lului unei catastrofe nu
cleare, pentru afirmarea u- 
nui curs nou în viața in
ternațională — spre des
tindere, dezarmare, pace și 
colaborare în lume.

Aprobînd, în unanimita
te, rezultatele convorbiri
lor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Andreas Pa
pandreu, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsu
rile ce se impun pentru 
înfăptuirea, în cele mai 
bune condiții, a înțelegeri
lor stabilite, a obiectivelor 
de colaborare prevăzute, 
pentru extinderea continuă 

’ tradiționale, 
prietenești, dintre Româ
nia și Grecia, dintre popoa
rele român și elen.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.

tului pentru aplicarea De- O bicicletă neechipată crețului nr. 328/1966, re- corespunzător (cu frîne publicat în 1984, .sînt ela- eficace, sonerie, lumină re în ceea ce privește tre- albă înainte, lumină roșie. ferată prevăzută cu bă* riere, semi bariere, < semnalizare ____ ă. —Cînd barierele . sau se- a evita urmările unui.,
cerea la nivel cu cale sau dispozitiv rcflectori- . i- zant înapoi) devine... nă- cu răvașă pentru, cel ce se luminoasă, saltă în șaua sa. Pentru.___  — ■ a evita urmările unui...mibarierele sînt în curs ciclorodeo. Bogdan Puțu- de coborîte sau închise, leanu și Nicolae Oprea, iar , semnalele luminoase • ambii din Petroșani, au de culoare roșie fuhețio- fost obligați să descalece _____", ____ 1 Vehiculul om-putere, niă- pentru a dar și ba chiar
nează intermitent alter-. nativ, conducătorii auto sură binevenităsînt obligați să oprească, desfășurarea normală în ordinea sosirii, înaintea marcajului spebial sau, în lipsa acestuia, a instalației de semnalizare luminoasă.' Prevederi cunoscute de majoritatea participanților la traficul rutier, mai puțin de Gheorghe Lucan (2—HD— 4799), Ioan Pop (31—MM —806), Marin Pleniceanu (31 - HD—3488) și Fran- cisc Anorfi (31—HD—2047), care le-au încălcat recent Au fost sancționați contravențional,' în plus

traficului rutier, pentru sănătatea, viața lor.
*

septem-Duminică, 21 
brie a.c., au dreptul să 
circule autoturismele pro
prietate personală înma
triculate cu număr ter
minal CU SOȚ,

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

I.C.S. ALIMENTARA -
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
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Poziția României prezentată la 
sesiunea ministerială a GATTPUNTA DEL ESTE 19 (A- gerpres). Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor reuniunii ministeriale a Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT) care se desfășoară la Punta del Este (Uruguay), șeful delegației române, Ilie Văduva, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a 

expus pe larg poziția țării noastre, aprecierile tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind situația gravă cu care sb confruntă economia mondială, precum și necesitatea concentrării e- forturilor în direcția stopării tendințelor protecțio- niste actuale, pentru continuarea procesului de liberalizare a comerțului internațional și găsirea de soluții echitabile la problemele ce afectează țările în curs de dezvoltare;România, a arătat șeful delegației române, se pronunță pentru soluționarea globală a problemei datoriei externe, considerînd

necesară, ansamblu să prevadă anularea datoriei externe a țărilor celor mai sărace, reducerea cu circa 50—70 la sută a tuturor datoriilor, o reeșalo- a da- 3—4 noi ; de a- ra-. unui a-

adoptarea unui de măsuri, care
nare pe 15—20 de ani rambursării restului toriei cu o dobîndă de la sută, acordarea de credite țărilor în curs dezvoltare, în condiții vantajoase, cu dobinzi ționale, stabilirea plafon pentru plățile nuale în contul datoriei externe care să nu depășească 10 la sută din încasările obținute din exporturile țărilor in curs de dezvoltare.Reuniun e a ni i n isteri ală, s-a subliniat, ar trebui să adopte un document cuprinzător, care să orienteze noile negocieri comerciale multilaterale și să recomande întreprinderea unor eforturi imediate pentru punerea în aplicare a hotărîrilor ce se vor conveni îii noua rundă GATT.

'MEMENTO
FILME

gramarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.

Manifestări peste hotare 
consacrate RomânieiBERNA 19 (Agerpres). Intr-una din sălile istorice ale capitalei elvețiene, situată în orașul vechi — Sala Turnului — a fost amenajată o expoziție documentară de fotografii prezen- tlnd aspecte din istoria poporului român de la origini și pînă azi.Realizările României socialiste, în special în perioada de cînd în fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac obiectul nenumărate exponate.In acest cadru s-a desfășurat festivitatea de lan- 0 suitâ de manifestări con-

a

Retribuția se va face conform Legii nr,

57/1974.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rîdeți cu Stan și Bran; Unirea ; Promisiuni ; Paringul : Intune- care.

LONEA : Țapinarii.
VULCAN — Luceafărul: Pilot de forniula unu.
LUPENI — Cutural : Pădurea nebună.
URICANI : Coritriiban* dlștii din Santa Lucia.

13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptâ- inîiiâ. (parțial color) Din sumar : O paletă de Toamna mării și Dunării;senului.Floareafloarea, iTielodiiTrecut
N.R. Eventualele modificări intervenite în pro-

culori... ; la țărmul în Delta Gala dean imat; cîntecului, dorului... populare-; de glorii, strălucitor prezent : Curtea de Argeș ;

RABAT 19 (Agerpres). La Casa Municipală de Cultură din Nador a fost inaugurată expoziția de fotografii „România de azi în imagini" înfățișînd importantele realizări obținute de poporul român în anii de după eliberare, în niod deosebit în ultimii 21 de ani, de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceausescu,
★BOGOTA 19 (Agerpres). In Columbia au avut locsare în Elveția a lucrării „Sub semnul prieteniei", editată în limba germană de editura „Kriterion", din București,: care însumează unele dintre lucrările Scriitorului și filozofului Lucian Blaga și ale ziaristului și vețian H u g o contemporan și prieten propîat al marelui literat roman.

nuvelistului el- Marti, a-

sacrate României. La Muzeul „Antonio Narino", din capitală, a fost organizată, în colaborare cu Institutul de cultură al orașului Bogota, o expoziție de carte și fotografie, în cadrul că- ■ reia lâ loc de frunte au fost prezentate lucrări din gîndirea soeial-politică a Tovarășului Nicolae Ceaușescu. A,.Cu acest prilej a fost prezentat filmul „România. Ceaușescu, Pace".

Mircea, Vali, mămica - și tăticul îi dorește lui Fănel CofarU cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și „La mulți anii". (8888)VIND aragaz, strada A- viatorilor, bloc 34/47, Petroșani. (8899)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mite Maria, eliberată de F.M.P. Petroșani. O declar nulă. (8885)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Damian Elena, eliberată de Preparatia Coroești. O declar nulă. (8803)PIERDUT legitimație de - serviciu pe numele Blăna- riu Luminița, eliberată de Freparația Coroești. O declar nulă, (8804)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Adam Juliana, eliberată de F.M.P. Bărbăteni. O declar nulă. (8870)PIERDUT carnet de student pe numele Stețco Va-
ANUNȚURI DE FAMILIE

sile, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8863) ,PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 6002, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă (8897)PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Hu- lunaș Norel, eliberată de Institutul de mine_ Petroșani. O declar nulă. (8896)PIERDUT carnet de student pe numele Jurma Marius, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8887)PIERDUT contract nr. 4071 (copii) pe numele Albesc Ianos, strada Căprioara nr. 15, Vulcan, eliberat de Consiliul popular Vulcan din 18 februarie 1986. 11 declar nul. (8886)PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Voi- cu Liana, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8884)

14,4519,0019,20
20,35

Telesport; Noi . înregistrări cu Nana Mouskouri; Prima literă. Tabletă ; Trei melodii, un interpret; „Decebal că* Ire popor". Versuri .. de George Coșbuc;. însemne ale permanenței . noastre, Săpiămîna politică. Telejurnal. Teleeneiclopedia. (color)Antologia ' umorului românesc, (color) .Episodul XIII „Moș Teacă et companie". Film, artistic. (cp* • lor). „Rug pentru 
adevăr".Telejurnal.Romanțe și rnelo-

dii de neuitat, (color) '
L O T O

Numerele extrase la 
tragerea „Marilor 

câștiguri" Loto din • 19 
septembrie

FAZA 1.
Extragerea I :83 35 73 31 80 44 19 51
Extragerea a Il-a :81 75 56 77 3 8 64 45 
FAZA a 2 a.

a IlI-a :87 49 71 de cîștigi 'din c report la ca*
Extragerea79 9 43 70Fond total 1 652505 lei, 467 046 lei, tegoria 1.

■

Colegii de muncă de la I.U.M. Petroșani profund 
îndurerați de încetarea din viață, în urma unui tra
gic accident, a celui care a fost un bun coleg

GOGA IOAN (JEAN)
transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(BfMNi) ' ■ ,

.................... ................. .. '■ ..........- ii " ' I"' I ■
Colegii de serviciu reamintesc împlinirea a 6 

luni de la dispariția prematură a celui care a fost 
un neprețuit coleg

ing. PUS AC MIHAIL-NICOLAE
Va rămîne veșnic în amintirea noastră. (8895)

S-au scurs șase luni de tristețe și durere de la 
dispariția neașteptată a iubitului nostru

DUMITRU GURALIUC
Pios omagiu. Familia, , , '
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