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Secvență citadină din zona noului centru civic 

din Petroșani.
tâțisi Foto : Ștefan NEMECSEK

r EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizare B Productivitate K Rentabilitate

Concluzii la încheierea primei decade a lunii martie
Mobilizare fermă a fiecărei formații
de lucru, din toate întreprinderile 

miniere !
♦ Șase unități miniere - Livezeni, Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Băr

bat eni și cariera Cîmpu lui Neag - au extras suplimentar, în prima de
cadă a lunii martie, aproape 10 000 tone de cărbune.

Neag, care își îndeplinește sarcinile de-• Cea mai mare cantitate de cărbune
extras peste sarcinile de plan ale de- cadale de plan în proporție de 138,2 la 
cadei I o înregistrează minerii de la sută.
Vulcan, care obțin un plus de 2655 tone 
de cărbune, fiind urinați de minerii de 
la Paroșeni, cu un plus 2341 tone de 
cărbune.

• Procentual, cele mai bune rezultate 
le obține colectivul carierei Cimpu lui

• Din vestul bazinului Văii Jiului, u- 
nitățile producătoare de cărbune cocsi
ficabil — Lupeni, Bărbăteni, cariera Cîm- 
pu Iui Neag — au obținut, împreună, o 
producție suplimentar extrasă de aproa
pe 4000 tone de cărbune cocsificabil.Rezultatele obținute de minerii Văii Jiului la încheierea primei decade a lunii martie, în ansamblul lor, pot fi apreciate ca bune; mai mult de jumătate din întreprinderile miniere realizîndu-și și depășijidu-și sarcinile planificate pentru această perioadă de timp. Mai mult, aceste rezultate sînt

superioare celor înregistrate în aceeași perioadă de timp din lunile precedente, atit în ceea ce privește numărul unităților miniere cu sarcinile de plan realizate și depășite (în januarie și. februarie doar patru întreprinderi aveau sarcinile de plan depășite Ia încheierea decadei I, fa

ță de 6 unități la încheierea decadei I a lunii martie), cît și în ceea ce privește procentul de îndeplinire a prevederilor de plan la nivelul Văii Jiului (88,2 la sută în ianuarie, 96,8 la sută în februarie, față de 99,2 la sută în martie).
[Continuare In pag. a 2-a)

Cariera Cinipu '

realizărilor
I.M. Lonea 99,5%

I.M. Petrita 91,7%

I.M. Dilja .... 74,3%

I.M. Livezeni 103,1%

I.M. Aninoasa 88,0%

I.M. Vulcan 107,0%

I.M. Paroșeni 111,3%

I.M. Lupeni 102,7%

IM. Bărbăteni • 108,3%

I.M. Uricani 88,0%

lui Neag

C.M.V.J.

138,3%

99,2%

Comisiile inginerilor 
si tehnicienilor

■■ 9*' .■ ■

cadril de perfecționare a pregătirii 
specialiștilor, de antrenare 

în soluționarea problemelor 
producțieiDesfășurata : zilele trecute, plenara Comisiei municipale a inginerilor și tehnicienilor a prilejuit a- naliza activității desfășurate în anul trecut de comisiile din întreprinderile și instituțiile Văii Jiului, precizarea obiectivelor pentru acest ăn, corelate cu sarcinile de dezvoltare e- conomico-socială a. municipiului. Au fost evidențiate unele acțiuni utile organizate de comisia municipală, cum au fost schimburile de experiență în domeniul activității de invenții și inovații, contribuția cadrelor tehnice la îmbunătățirea organizării, producției și a muncii, expunerile referitoare la noutățile tehnico-organiza- toriee din mineritul mondial, dezbaterile referitoa-

re la aplicarea principiilor ergonomiei în fazele de proiectare și desfășurare a proceselor tehnologice, mesele rotunde pe tema cerințelor mecanizării complexe în subteran sau a particularităților fenomenului de nologică.In același multi membri municipale, între care dr. ing. Valeriu Ștanciu, ing. Bujor Bogdan, ing. Alfred Hummel, ing. Gheorghe Rancea, ing, Ioan Herman, au făcut propuneri de îmbunătățire a activității desfășurate de- aceste co-* misii cu statut profesional. Intre aceste propuneri pot

inovare teh-
■ Itimp, maiai comisiei

peste planContinuînd rezultatele bune obținute în luna februarie -— peste 2000 tone cărbune extrase suplimentar —, colectivul sectorului VII de la rnina Vulcan este preocupat și în această lună de sporirea producției de cărbune.Cu rezultate bune se evidențiază formațiile conduse de brigadierii Gheorghe Buhuțan, cu o producție suplimentară de 565 tone de cărbune pe luna februarie și de 80 tone cărbune la zi, și loan Calotă, cu un plus.de 499 tone cărbune pe luna februarie și 120 de tone la zi (ambele; sînt dotate cu de abataj). O parte merită tînăra brigadă de înaintări, condusă de Aurel Cizmaș, care a fost plasată în stratul 15, blocul IV, pentru punerea în funcțiune a unui nou panou. Dotată cu combină de înaintare .brigada a reușit ea în 14 zile din luna februarie să realizeze 60 ml, iar în decada I a lunii curente obține un randament de 3 mc/post. Se evidențiază dip cadrul brigăzii șefii de schimb Mihai Hurezan, Ioan Ig- tiat și Ștefanache Pri- cop care asigură și reparațiile necesare Ia combina de înaintări.

Toate brigăzile

INDIVID

COLECTIVITATE

(Continuare în pag. a Z-a/

Șeful de brigadă Mi
hai Neștian, împreună 
cu ortacii Ion Labaș, 
Nicolae Oancea, Petrică 
Miron și Ștef Săulat, din 
sectorul I al I.M. Vul
can, la ieșirea din 
schimb. Brigadă’cu rea
lizări deosebite în înde
plinirea sarcipilor pri
vind creșterea producției 
fizice de cărbune șL a 
productivității muncii; a 
devenit cunoscută în 
întreaga Vale a Jiului 
prin ocuparea de locuri 
fruntaș^ în întrecerea 
minerilor din abatajele 
cameră.

IN PAGINA A 3-A:*—

Foto : I. BALOI

• Să trăim și să mun
cim în chip comunist

• La yîrsta sărbătoririi
• Din instanța de jude

cată, în instanța opi
niei publice

• O secvență din viață
• Atitudini

cărbune brigăzi combine notă a-
Promisiuni neonorate pe șantierul 

Țesător iei Lupeniinvestiții de realizat în- tr-un timp scurt. Realizarea acestora nu poate fi asigurată în condițiile în care" multe din lucrările de construcții nu sînt executate conform graficului’*. Intr-adevăr, din tvaloa- rea totală a lucrărilor de investiții, la capitolul construcții și montaje sînt prevăzute pînă la 30 mai a.c. 7 360 000 lei. Toate utilajele care urmează să fie.' montate la Țesătorie au fost achiziționate, transportate la fața locului și așteaptă în stoc. Multe din
Viorel STRAUȚ

Năravul din fire... *

In ultima lună a anului trecut, într-o ședință de comandament de investiții, reprezentanții Trustului de construcții industriale Craiova, în calitate de constructor. s-au _ angajat să termine la Te_ sătoria Lupeni. într-o lună. multe lucrări de care de_ ~ pindea pornirea primului grup de războaie de țesut. Printre aceste lucrări se numărau turnarea pardoselilor în hala principală, ridicarea estacadelor de susținere a conductelor de alimentare cu energie termică, construirea primei uzine de condiționare și cî- teva lucrări de canalizare. Dar nu s-a executat nici

un sfert din volumul acestor lucrări. îngrijorați de întîrziere, reprezentanții beneficiarului au revenit 
în a doua jumătate a lunii ianuarie cu rugămin-

din

mai

Sub semnul urgențelor în investiții 
NOILE CAPACITĂȚI CE TREBUIE 

SĂ PRODUCĂ IN ACEST AN

tea de a se acorda atenția cuvenită șantierului Țesă- toriei. „Prin reeșalonarea termenului de punere în funcțiune a Țesătoriei de mătase Lupeni de la 31 ianuarie 1980 la 30 mai 1981. — ne informează ing. Aurel Bălan, șeful biroului mecano-energetic de la Tesătoria Deva — avem în plan un mare volum de (Continuare in pag. a 2-a

Ședințe, discuții, propuneri... Toate se învîr- teau în jurul unui recipient de colectare a reziduurilor menajere și toți locatarii blocurilor din jur erau de că trebuie plasat parte,— „Chiar aici blocurilor'*.— „Strică întregul aspect al străzii'*,•— „Să fie mutat".Și a fost mutat, in- tr-un loc mai ferit, unde nu se vedea și nu mai „strica" estetica străzii. Dar... cei care erau cei mai înverșunați, susținători ai mutării Tudor MUNTEANU

părere în altăin .ușa

toți și c.ti- re- lo- nu

recipientului goleau resturile menajere, pa vechiul loc al recipientului. ' ,y”‘în cele din urmă au răsuflat ușurați au salutat, cum se vine, inițiativa de a aduce recipientul în cui inițial. Acummai strica aspectul străzii, nu mai era în ușa blocurilor. Nu pentru că era încă iarnă.Dar, a venit primăvara, vor începe, din nou, ședințele, discuțiile și se vor face, din nou, propuneri...Există o experiență de cîțiva ani în... do- meniu sau, mal direct spus, năravul din fire...
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Steagul roșu JOI, 12 MARTIE 1981

edili t a r-ut banisticNu este prea devreme peDtru organizațiile orășenești ale U.T.C. să a- dopte încă de pe acum, pentru lunile de primăvară și vară, măsuri în activederea organizării vității tinerilor pe șantierele obiectivelor cial-cullurale.• O primă veste o , aflăm, în acest sens, de la Lupeni unde, sub în- d) uimirea organului orășenesc de partid, au fost . stabilite principalele, lucrări la care tinerii să se afirme printr-o contribuție activă și deosebit de valoroasă. Amintim în primul rînd continuarea lucrărilor la zona de a- grement de la Brăița, loc de petrecere a timpului liber mult căutat de tineri și vîrstnici, După cum se știe la Brăița va fi amenajată o modernă bază turistică, iar realizările înfăptuite pînă în prezent încorporează deja o mare cotă de participare a tinerilor de la cele două întreprinderi miniere, preparația căr- ’ bunelui și școlile din lo-

so-

calitate. La alte două o- biective de interes major va fi mobilizat potențialul patriotic al tinerilor, din comerț — pe șantierul viitorului complex comercial, și din învăță- mînt — pe șantierul școlii cu 24 săli de clasă. Ambele șantiere sînt am-
în pregătirea activității 

pe șantierele 
muncii patriotice

plasate în viitorul centru civic al orașului, iar organizarea participării tinerilor la obiectivele , legate de specificul activității și preocupărilor lor va consolida atașamentul acestora față de lucrări, va dezvolta sentimentul trainic al utilității muncii desfășurate. '• La Petrila, comitetul Orășenesc al U.T.C. are în vedere mobilizarea tinerilor pe șantierul unei lucrări la fel de importante, pentru realizarea

căreia organul orășenesc de partid se preocupă cu insistență sporită. Este vorba tot de o bază de agrement, amplasată astfel incit să îngăduie, deopotrivă, accesul oamenilor muncii din Petrila și Lo- nea. Șantierul ^cestui o- biectiv destinat petrecerii timpului liber într-un cadru pitoresc, plăcut și odihnitor oferă un vast teren de afirmare pentru organizațiile U.T.C, de ,1a I.M. Petrila, I.M. Lonea, preparația cărbunelui, din celelalte unități economice și școlile orașului.Consemnăm că organizațiile U.T.C. din Petrila au o frumoasă tradiție și chiar inițiative proprii în realizarea unor obiective care astăzi constituie repere ale hărniciei și pasiunii tinerilor din localitate. Este suficient să amintim, în acest sens, popicăria și, de dată mai recentă, stadionul din Petrila, la realizarea cărora o contribuție importantă au avut-o tinerii din întreprinderile și instituțiile orașului.

Noile capacități ce trebuie 
să producă în acest an hală principală, unde 'au fost montate pînă în prezent 80 asigurate punerea 

Regimul

(Urmare din pag. I)acestea au de pe acum depășit cu mult termenul normat de stocare. In principal, așteaptă să fie montate baterii de încălzire, schimbătoare de căldură, ventilatoare, motoare electrice ș.a.m.d Împreună cu tehnicianul Dumitru Vie- rescti, dirigintele de șantier, constatăm că ritmul lucrărilor de construcții pe șantierul Țesătoriei este nesatisfăcător. Din decembrie anul trecut, de Ia o săptămînă la alta au fost mereu amînate de constructor lucrări care prezintă o • importanță deosebită pentru beneficiar. In prin
cipal este vorba de asi
gurarea agentului termic, de construirea rețelelor și canalizărilor necesare pu- . nerii în funcțiune a războaielor de țesut. Viitorii muncitori și muncitoare, șefi de formații de lucru și maiștri, care în prezent au ore de practică de producție, nu pot face altce- ■va decît să privească războaiele de țesut, fiindcă în

plouă prin acoperiș, peste instalațiile și utilajele montate? Și aceasta, pentru că ,sînt în întindere lucrările care trebuiau executate de Trustul de construcții speciale București... La începutul lunii martie, condițiile de execuție s-au îmbunătățit considerabil. Termenul de punere în funcțiune a țesătoriei este apropiat. Dacă ritmul lucrărilor va continua să fie scăzut se poate întrezări de pe acum că și noul termen de punere în funcțiune a Țesătoriei va fi compromis. Această situație impune constructorului ?să-și concentreze forțele asupra lucrărilor cu caracter prioritar, cum sînt cele legate de asigurarea agentului termic și rețelei de canalizare aferente, să ia măsuri pentru suplimentarea forței de muncă la nivelul necesarului, să colaboreze mai strâns pentru eșalonarea judicioasă a spre lauda lor, lucrărilor. Noul termen de — o serie de punere în funcțiune a Re

războaie, nu sînt condiții pentru lor în funcțiune, normal de lucru în halele unde sunt montate războaiele este la o temperatură de 20 grade •Celsius. Dar, în hala principală e frig. In plus, provoacă îngrijorare faptul că de la unele războaie au început să dispară treptat unele mici piese, care, cu greu vor putea fi înlocuite, fiindcă sînt utilaje din import. Constructorii invocă mereu motivul că nu - dispun de forța de muncă de calificare necesară pentru executarea ~ unor lucrări. Dar cauzele întîrzie- rilor sînt și de altă natură. Intre constructori nu există o colaborare strânsă pentru eșalonarea judicioasă a lucrărilor. Așa se face că montorii de instalații din cadrul Trustului de instalații București au montat — i. “ ' .
în devans ! —- o serie de instalații interioare. Dar ce sătoriei de mătase trebuie folos, din moment

Mobilizare fermă a fiecărei formații de lucru 
din toate

‘Urmare din pag. I)Cu toate aceste rezultate Pune care demonstrează cu prisosință eforturile depuse de fiecare colectiv de muncă pentru realizarea ritmică și integrală a prevederilor de pian, realizările din 
decadei 
deosebit 
bilizare

ultimele zile ale 1 impun în mod o mai fermă mo- a fiecărei formații de lucru, din toate întreprinderile miniere.Cu excepția minelor Vul
can și Paroșeni, care s-au menținut în fruntea întrecerii nu numai prin cantitățile de cărbune extrase suplimentar ci și prin ritmicitatea realizărilor și Constanța depășirilor, celelalte întreprinderi mini
ere. chiar și cele fruntașe 
an slăbii ritmul, înregistrând în ultimele zile ne- realizări care, cu toate că

Întreprinderile sînt de nivelul a cîteva zeci de tone, totuși sînt restanțe.Dintre întreprinderile miniere car® nu și-au onorat prevederile de plan decadale. intr-o situație .nu tocmai încurajatoare se a- flă minele Aninoasa (minus 3273 tone de cărbune j, Dilja (minus 2740 tone) și Uricaiii (minus 2590 tone de cărbune). Nici minele Petrila și Lonea nu și-au realizat integral prevederile de plan la încheierea primei decade (Petrila ră- mînînd sub sarcinile pre ■ văzute cu 2572 tone și Lonea cu 146 tone), totuși au avut zile cînd ■sarcinile de plan au fost nu numai realizate, dar și depășite, dovedind astfel că stă în puterea de mobilizare a colectivelor respective permanentizarea acestor rezultate pozitive.

miniere!De fapt, îndeplinirea Integrală a sarcinilor plan stă în puterea mobilizare a fiecărui colectiv de muncă, dovadă certă a acestei afirmații răminind rezultatele înregistrate în prima decadă, rezultate, așa cum mai spuneam, net superioare celor obținute în aceleași perioade din lunile precedente de către fiecare mină în parte, chiar și de către cele care încă nu și-au onorat integral sarcinile decadale de plan.

respectat!

Instantanea din timpul anei vizite în salonnl noilor născuți de la mater
nitatea dia cadrul Spitalului municipal Petroșani.

de de
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ComisiLe Inginerilor 
șl tehnicienilor

(Urmare din pag. I) fost
fi menționate: organizarea unor acțiuni specifice statutului și obiectivelor comisiilor, creșterea funcționalității și a aportului a- cestora la antrenarea tuturor specialiștilor la soluționarea problemelor prioritare ale unităților, sirea unor forme deformare tehnică la nivelul municipiului, organizarea de acțiuni menite să contribuie la extinderea si generalizarea experienței pozitive dobîndite în producție, la continua perfecționare a pregătirii profesionale și politico-ideb- logice a cadrelor de specialiști.Eficiența analizei si

dezbaterilor purtate a însă dominată de absența nejustificată a președinților comisiilor inginerilor și tehnicienilor dintșr-o serie de întreprinderi și instituții importante ale municipiului, cum sînt: Combinatul minier, I.M. Lupeni, l.M. Petrila,, I.M. Paro- șeni, I.U.M.P., I.F.A. Vîs- coza Lupeni, Institutul de mine. O parte dintre președinții comisiilor de la unitățile menționate sînt nou aleși, alții au lipsit si în trecut de la acțiunile similare, așa incit se nasc în mod firesc semne de întrebare asupra dorinței persoanelor respective de a se achita de obligațiile ce le revin în această func-

rugbi, divizia a Știința Petroșani 
Dinamo București (4—6) (0—3)Record d« spectatori pe stadionul din Dealul Institutului — peste 3000 spectatori, colegii de amfiteatre ai studențitor-spor* tivi. Teren foarte greu — desfundat total, noroi, ploaie măruntă. Doar stația de amplificare a mai „încălzit" atmosfera. Și. bineînțeles, rugby-ul de calitate, de mare spectacol, pe car® l-am văzut. Este o înfrângere pe care Știința Petroșani nu a meritat-o, ’ scorul r.cfiind concludent față de situația din teren. Băieții noștri au avut o prestație foarte bună, dar lipsa unui „picior" care să transforme loviturile de pedeapsă și, mai ales, absența uverturii (Ne- delcu — accidentat în meciul cu Grivița Roșie) au hotărât epilogul trist al întilnirii. lată laptele. In min.l lovitură de pedeapsă de la aproximativ 35 ni pentru oaspeți, transforma-

tă exact de internaționalul Ion Constantin : 0—3. Arde bitrul fragmentează jocul, abundă ofsaidurile, grămezile (mai ales în terenul nostru). In min, 22 la un ofsaid comis de Paraschiv se dictează lovitură de pedeapsă pentru gazde. Tri-

țit aportul dar... gheața nu se sparge.După pauză, în min. 43 Știința beneficiază de o nouă lovitură de pedeapsă, din nou tribunele fac liniște, dar același Tudose ratează. Studenții forțează jocul, Dtau (care și-a făcut excelent datoria pe linia de fund, deși postai lui preferat e cel de aripă) ie-
uverturii

bunele înlemnesc, dar Tudose... ratează. Urmează zece minute de dominare a studenților care, însă ră- mîn „restanțien" ia aruncările din tușă. Repriza se încheie în nota noastră de dominare, în forță. La grămezi, Ortelecan, Bucan, Dobre, Ștefan Constantin, Ion Aurel, Viciu, Ion Florentin și Bonea își fac sim-

se in atac, se irosește o gramada in o m... in min.■ od o noua lovitură de pe- ueapsă pentru Știință, (paradoxal, toate executate din aceeași... porțiune plină de noroi). Cu viatul împotrivă, balonul greu de noroi, expediat de Dinu trece pe lingă buturi. In schimb. dinamoviștii, ■■transformă o lovitură de pedeapsă (min. 65) prin a-

celași Ion Constantin: 0—6. Echipa noastră domină, 
dar se simte pregnant lip
sa uverturii la recuperarea baloanetor din grămadă; practic nu există omul care să „împingă" jocul, să-l propulseze pe linia de trei- sferturi. Culmea: în min. 76, Tudose ratează o nouă lovitură de pedeapsă (greu, greu de executat cu șpițul mai ales cu balonul plin de noroi). Deci, ne lipsește și transformeurul. In min. 79, cu un minut înainte de final, Dobre, reușește prin- tr-un efort extraordinar un eseu pentru Știința și reduce din handicap : 4—6. Ion Aurel nu transformă.Oricum, în fața unui adversar redutabil (cu exju- cătorul Științei Stoica En- ciu în formă bună și cu- noscînd jocul echipei noastre !) studenții au făcut un meci foarte bun îheer- cînd tot ce e omenește posibil pentru victorie. Dar, epilogul a fost umbrit de lipsa... uverturii. : :

■■■ Mircea I5UJORESCU

• POMI FRUCTIFERI. 
Ieri au fost aduși de la 
pepinierele din Geoagiu, 
iar în cursul zilei de as
tăzi vor fi puși în vînzare 
pentru populație și unită
țile economice pruni, meri, 
peri, cireși și vișini. Bi
roul agricol al municipiu
lui invită Pe cei interesați 
să ridice puieții de pomi 
fructiferi preferați.

• RAION DE PAPETA-
IE. în cadrul magazinului de articole pentru copii, deschis recent la par- • teiul tronsonului E al blocului nr. 69 din Petroșani, strada Republicii, a fost dotat corespunzător și pus la dispoziția populației din cartierele Cârmiți și Homes un raion de papelărie. Aici vor fi oferite cumpărătorilor îndeosebi rechizite școlare.
® LA CURSUL DE AN

TRENORI . ce se desfășoa-

la fundația unui nou bloc de locuințe. Este vorba de blocul 8, care prin proiect are prevăzute la parter și spații comerciale. Lucrările de construcții sînt e- xecutate de o formație condusă de maistrul Grigore Drăghici din cadrul șantierului 2 Deva al T.C.ll.
• AJUTOR RECIPROC. Casa de ajutor reciproc

ră în prezent la București, în organizarea F.R.T., participă și arcașul Petrică I'cier de la Minerul Ani- noasa. După absolvirea cursului, ca antrenor, Petrică Feier se va întoarce la asociația care l-a consacrat pentru a-și aduce contribuția la performanțele viitoare ale arcașilor aninoseni.
• BLOC NOU. în zona din cadrul sindicatului pen- vitorului centru civic al sionarilor din Petroșani nu* orașului Lupeni, la Bărbă- mără 7. toni, au începui săpăturile Fondul social total de ca-1725 de membri.

ve dispune depășește 4 700 000 lei. In anul 1980 și în primele două luni din acest an casa a acordat împrumuturi unui număr de 984 membri. In ziua de 17 martie a.c. în- cepînd de la ora 10, va avea loc, în sala din strada A. Fann nr. 98, adunarea generală de dare de seamă a membrilor Casei de ajutor reciproc și a; Asociației pensionarilor din Petroșani.
• IN ACESTE ZILE,

magazinul 330 „Tricotaje" Ă din centrul vechi al Lupe- I aiului se mută în noul cea- I tru civic al orașului, în j clădirea fostului cinema to- . graf amenajată corespun- I zător. De remarcat că a- cest magazin este unul dintre unitățile fruntașe ale I.CJS. Mixte Lupeni. I 
I

IRubricii redactată de 
T. VR1NCEANU
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lucrul
Zilnic,

Sâ Trăim și sâ muncim în chip comunist

viată

Peste 150000 km la volan

CTă-
Rogo- 

i-au

trecut au fost 
și depășite 

planul la zi 
pe acest an

Șeful de brigadă Francisc Kovacs, alături de ortacii Nicolae Popa și Zol- 
tan Mayai de la sectorul IV al I.M. Petrila. Foto : N. ȘTEFAN *

Colectivitate • Colectivitate

omul este hotărît să facă 
treabă, lucrul merge strună"

in vara anului trecut, 
sectorul IV de la I.M. 
Petrila se confrunta cu 
greutăți deosebite în 
ceea ce privește inves
tițiile. Trebuia făcut ce
va, se aștepta • iniția
tivă, o idee pentru a ieși 
din impas. O brigadă de 
bărbați vrednici, pe ca
re-i caracterizează dîr- 
zenia și voința de a tre
ce peste toate greutățile 
ivite în abatajele de la 
„rădăcinile" Parîngului, 

, conduși de un miner bi
necunoscut pentru re
zultatele obținute pînă 
atunci, brigadierul Fran
cisc Kovacs, a preluat 
executarea tuturor 
crăriler de pregătire 

h cadrul

Rînd pe rînd, brigada a. 
realizat preabataje, sui
toare, galeria direcționa
lă din culcușul stratului 
II, orizontul zero și alte 
numeroase lucrări, de

nivelul Văii Jiului. Du
pă ce sarcinile de plan 
ale anului 
îndeplinite 
cu 274 ml, 
al brigăzii

pășindu-și lună ăe lună 
sarcinile de plan in me
die cu peste 40 la sută, 
realizînd productivități 
deosebit de ridicate. Re
zultatele abținute de bri
gada minerului Francisc 
Kovacs au situat aceas
tă formație de lucru 
pe locul întîi între bri
găzile de pregătire, la

este realizat și depășit 
cu peste 40 la sută. Pre- 
abatajul la care lucrea
ză băieții brigadierului 
Francisc Kovacs, este e- 
xecutat în cărbune, 
ce face ca brigada 
dea o importantă 
titate de cărbune, 
planificat la nivel 
sector: 1 210 t»ne 
luna ianuarie și 1911

/apt 
să 

can- 
ne- 
de 
pe 
to-sectorului

ne pe luna februarie, re- 
alizind o productivitate 
de 6,5 tone /post in loc 
de 4,27 —

L-am rugat pe 
nistul 
să ne 
leva 
munca 
brigada pe care o 
duce:

— Am băieți conștiin
cioși, disciplinați și har
nici. Noi nu știm ce în
seamnă o nemotivată. 
Folosim eficient timpul 
de muncă, nu pierdem 
nici un minut. Asigura
rea locului de muncă cu 
materiale o face schimbul 

mină, 
ne- 

pînă 
pus 

con- 
facem 

Dacă 
să fa- 
merge

cit s-a stabilit, 
comu- 

Francisc Kovacs, 
vorbească in cî- 
cuvinte despre 
desfășurată

care intră în 
schimbul precedent 
părăsind abatajul 
cînd nu este totul 
la punct. Și apoi, 
sider că noi nu 
nimic deosebit, 
omul este hotărît 
că treabă, lucrul 
strună. .

Intr-adevăr, în brigada 
lui „Feri baci“, 
merge strună, 
printre alții, Alexandru 
Marton, Eugen Crasuc, 
Ion Geol, Alexandru 
Kovacs, Ionel Negoiu, 
Jeno Szekely, Constan
tin Vișan, Nicolae Popa, 
Akoș Szokacs, Ernest 
Farcaș revin la zi cu 
fețele luminate de, acel 
zîmbet de satisfacție al 
muncii rodnice din sub
teran, zîmbet ce expri
mă, ca întotdeauna, rea
lizări superioare sarci
nilor zilnice de plan.

Ștefan NEMECSEK

La virsta sărbătoririi

începutul de primăva
ră a avut pentru meca
nicul instructor Iosif 
Crișan de la Remiza 
C.F.R. Petroșani o sem
nificație deosebită. El 
a adus de la Simeria la 
Petroșani trenul de per
soane nr. 2702, ultimul 
din cariera sa de meca
nic. Odată cu acest e- 
veniment, pe care Iesif 
Crișan îl va păstra mult 
timp în memoria sa, ș-a 
încheiat și activitatea 
lui ca mecanic. S-a tras 
linie și s-a făcut totalul: 
virsta — 54 de ani. In 
14 februarie a.c. s-au

împlinit 33 de ani de 
cînd a venit în Valea 
Jiului și aici a rămas; 
în acest început de pri
măvară a încheiat, 36 de 
ani de muncă, din care 
majoritatea ca mecanic 
și mecanic instructor de 
locomotivă.

La sosirea cu ultimul 
tren din cariera sa pro
fesională, pe peronul gă
rii Petroșani, colegii 
Rusalim Dărău,' Constan
tin Marcu, Cornel 
ciunescu, Eugen 
jan și mulți alții 
făcut o primire căldu
roasă, Odată cu înmîna- 
rea unui buchet de flori 

, i-au fost adresate , feli
citări și urări de 
lungă, fără griji și mul
tă sănătate. Nu a lipsit 
nici tradiționalul baston, 
pe care ceferiștii îl în- 
mînează tovarășilor de 
muncă teșiți la pensie, 
precum și o umbrelă. Pri- 
mindu-le, în cadrul mo
mentului sărbătoresc, Io
sif Crișan i-a asigurat că 
va fi și de acum înainte a- 
lături de ei, dar cu deo
sebirea că numai cu sfa
tul și sentimentul marii 
solidarități muncitorești.

Toma ȚAȚARCA

De un cincinal este conducător auto pe autovehicule „Getax". Deși tî- năr, Gheorghe Iâcobescu este pregătit să facă față oricind cu pricepere și dă-
problemelor pe care putea pune mașina, mai ales, oamenilor trebuie serviți cu „Mă stră- mărturisea - ca prin• Cu ce se ocupă după terminarea serviciului Mîr- șan Gheorghe, muncitor necalificat la I.M. Uricani? Pe lingă multe altele, cu băutura. Zilnic, îl poți ve

dea pînă seara tirziu — ne scriu ortacii lui — la restaurantul Păltiniș din Uricani. Colegii de muncă 
Maxim Bianca, Dinu Tri- . fac, Iordache Cioban u. Ma
rian Hutuțuc, Ana Tolo- can. Ion Duma și Gheorghe Sandu, exemple demne

0 secvență 
din viață 

«m * mb » a a ■.

a -

I 
I
I 
I

de urmat, au încercat. să-l aducă pe calea cea bună, dar... Poate citind aceste rînduri Mîrșan Gheorghe va vedea că ortacii lui îi vor numai binele.• Ghiorfi Adalbert, domiciliat în Paroșeni, strada Valea Baleia, nr. 9, își maltratează mereu mama în vîrstă de 72 de ani. Să fi uitat oare G.A. cine l-a crescut? Dacă da, atunci noi, prin semnatarii scrisorii care a ajuns la redacție, sîntem datori să-i a- ducem aminte că părinții trebuie iubiți și respectați. Totodată, amintim lui G.A. că legile noastre, scrise și nescrise, interzic acest mod de a te comporta cu cei care ți-au dat viață.• Eugen Doru, domiciliat în Vulcan, strada Șt. O. Iosif, bloc 3, sc, I, ap 22,prin scrisoarea pe car. o adresează<■ redacției solicită sprijin în găsirea mamei și surorii sale pe numele de Stoichițescu Ioana (mama) și Stoichițescu Maria (sora) pe care nu le-a văzut de mic copil. In a- cest sens, rugăm pe cei care știu sau află ceva despre mama și sora lui E.D. să-i comunice pe sus menționată, dumneavoastră Eugen Doru, sibilități de ta sprijinrea mamei si surorii si din partea organelor de miliție din Vulcan.

adresa Totodată tovarășe' aveți po-a soliei- în găsi-

• IN SPAȚIUL COMODITĂȚIIMi-am adus aminte de bucuriile pe care le oferă cu atîta generozitate oamenilor știința și tehnica și am pornit la drum hotărît să cumpăr o mașină de scris. Am intrat în magazinul nr. 371 din Lupeni. După ce mi s-a spus că sînt mașini, mi-am exprimat dorința de a vedea un exemplar. Surprindere. Nu se desfac decît atunci cînd clientul este decis să cumpere. Insistențele mele legiul" de a vedea mașina, fost, după mine incredibil, zadarnice. L-am întrebat însă pe gestionarul Vasile Motroc despre motivul pentru care nu poate să-mi arate mașina. „Nu avem spațiu suficient pentru a face o expoziție de mașini de scris*, a fost răspunsul. Am savurat cu greu a- ceastă glumă a gestionarului și am făcut o ultimă încercare. Zadarnic. Mi s-a răspuns că dacă doresc © mașină de scris să-i spun dumnealui caracteristicile ei și mă servește. I-am mulțumit pentru o a- semenea atitudine și am plecat. (Desideriu Darlaczi)

I
I

ATITUDINIpentru a obține „privi- înainte de a o plăti, au

• GEST UMANDumitru Bărbuță, ^responsabil la motelul „Gam- brinus", s-a prezentat la redacție pentru a ne relata gestul uman al unui semen de-al nostru. D.G. ne povestește nu numai împrejurările în care a pierduto servietă care conținea acte și peste 2600 lei, ci mai ales frămîntările prin care a trecut, deoarece actele erau de o importanță deosebită. Atunci cînd totul nuii exista nici o speranță, la Ion Păducel, muncitor lapărea pierdut, cînd nu primește un telefon deI.G.C.L. Petroșani, care găsise servieta și pe care i-a înapoiat-o intactă proprietarului. Fapta este omenească, demnă de laudă, gestul este uman și merită evidențiat.P.S. Acest gest uman, ca multe altele de acest fel, este rezultatul conștiinței înaintate a omului nou, crescut și educat de societatea noastră socialistă. 
(M. Pătrașcu)

i

ruire le-ar dar, care promptitudine, duiesc — ne interlocutorul munca mea să fiu un e- xemplu demn de urmat. Am pSrcurs pînă în prezent, cu autovehiculul 21 1ID 3624 .peste 150 000 km și doresc să ajungă la 300 000 fără reparație capitală". Din discuțiile purtate cu Ilie Licju, șef birou tehnic al A.U.T.L.P., am reținut că e- roul acestor rînduri are o conduită profesională și civică corespunzătoare. întreține mașina, se încadrează în norma de consum și economisește, în medie, lunar, 15—20 litri combustibil. Acesta ar fi foarte succint portretul unui om de omenie. în muncă și în societate, un om stimat și apreciat de cei în mijlocul cărora muncește și_■ iwui rawro muncește
J trăiește. (C. BUZESCU)

Parazitismul și trîndăvia - 
tinerilor constructori de

supuse „judecății4' 
utilaje miniereLa sediul procuraturii municipale Petroșani răsfoim cîteva dosare pe care stă scris numele a patru tineri care nu au fost o- bișnuiți cu munca (oare părinții lor nu poartă nici o vină ?), în schimb au fost obișnuiți cu trîndăvia, necinstea și traiul parazitar. Profesia ne-a -pus uneori în contact cu aspecte gative, cu atitudinile concepțiile deformate .unor indivizi ajunși la riferia societății, dar ciodată nu ne-am împăcat cu gîndul că printre noi, într-o societate ca a noastră, astfel de indivizi găsesc locul. Oricum „o- glinda vieții" acestor neri — fără busolă — nu are nimic comun cu a a- celora ce reprezintă eovîrși- toarea majoritate, care muncesc în mină, în uzine și fabrici, a acelora cărora munca le aduce numai satisfacții și bucurii. Despre ce si despre cine este vorba?Crîșmar Viorel. 25 de ani, fără ocupație, căsătorit, doi copii, domiciliat

ne-și ale pe- ni-
îșiti-

în Lupeni, strada Tudor Vladimircscu. nr. 74/34, ți Neagu Emil, 24 ani, fără ocupație, căsătorit, un copil, domiciliat în Vulcan, strada Republicii nr. 69, in noaptea de 25 spre 26 august 1980, după ce au consumat o cantitate însemnată de alcool, acasă la cel din urmă, au plecat în oraș cu gîndul de a mai

ferite localuri în compania unor bărbați, care, în final, erau... duși de nas. Pentru traiul parazitar și pentru acostarea de persoane în localuri, ele fost condamnate la luni închisoare.Indivizii de care cupăm în articolul ță au ceva comun — lip
sa celui mai elementar

> au patrune o- de fa

t roșa ni. Iată cîteva din o- 
piniile tinerilor construc
tori de utilaje miniere.

MARCEL TUDORAȘCU, 25 de ani, strungar, căsătorit, un copil, utecist: „Nu pot fi niciodată de acord cu modul de a trăi, cu mentalitățile și faptele tinerilor amintiți. Ei sînt cu atît mai mult vinovați cu cit în societatea noastră
Din instanța de judecată, în instanța opiniei publicebea ceva. Mai bine zis de a găsi pe cineva să le dea de băut. Și au găsit un naiv în persoana lui G.J., muncitor la I.M. Bărbă- teni, pe care, după ce au consumat împreună cîteva sticle de vin, l-au jefuit. Firesc, legea și-a spus cu- vîntul. Pentru fapta lor antisocială, cei doi au fost condamnați la 3,6 ani închisoare.Niculina C„ 24 ani. fără ocupație, și Valeria M„ 32 de ani. de profesie croitoreasă, au muncit pe pofte, considerind că este mai simplu să frecventeze di-

simț moral. Ei, deși tineri, nu au încercat cîtuși de puțin efortul de a înțelege avertismentul pașilor greșiți. Nu au înțeles, nici nu au căutat să înțeleagă, că munca cinstită este singurul izvor al bunăstării și fericirii. N-au vrut să înțeleagă că la 24—25 ani este timpul să se' apuce de ceva util lor, societății și familiilor lor. Ce păgubitor mod de a gîndi și acțio
na ! Tocmai acest mod de 
a gîndi și acționa ne-a de
terminat să supunem a- 
ceste cazări spre dezbatere 
tinerilor de la I.U.M. Pe-

toți tinerii care muncesc cinstit duc o viață demnă, plină de bucurii, își pot realiza visurile, țelurile pe care și le-au propus".
RODICA SIMA, 25 de ani, strungar, căsătorită, doi copii: „De la început trebuie să spun că vina pentru ce fac tinerii o poartă în primul find părinții, educatorii și noi, o- pinia publică. Din păcate nu intervenim la timp și cu toată fermitatea pentru a. curma aceste acte antisociale. Apoi, de ce să n-o spunem, organizațiile de U.T.C. din școli, întreprin-

de cu noi, po- De- de

deri și instituții trebuie să se ocupe mai mult de educarea prin muncă și pentru muncă a tinerilor".
LUCIA UNGUR, 24 de ani, strungar: „Faptele tinerilor pe care-i „judecăm"' sint incompatibile cu condițiile de muncă și viață pe care le-a creat statul nostru tuturor oamenilor".
ILIE ȘERBAN, 27 ani, C.T.C., căsătorit, doi copii: „In prezent, tinerii, avem multiple sibilități de afirmare, test pe cei care fugmuncă și se află întotdeauna în căutarea unui „loc călduț", sînt puși pe căpătuială sau trai parazitar. Noi, tinerii de la I.U.M.P., nu putem rămîne indiferenți față de faptele antisociale ale semenilor noștri. A nu lua atitudine împotriva lor este o mare greșeală. Justificări și scuze pentru ceea ce au făcut cei patru tineri nu există. E bine că legea și-a spus drept și răspicat cuvîntul"
Constantin GRAURE, 

procuror Cornel CIUCIAN
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5Reuniunea de la Madrid
MADRID 11 (Agerpres). Corespondență de la Radu Adrian: La Palatul congreselor din Madrid au continuat lucrările reuniunii reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, maj multor tindu-și, în preocuparea de progrese pronunțîndu-se pentru imprimarea unui curs mai pozitiv începerii lucrărilor

delegații state manifes- cuvîntul lor, față de lipsa a reuniunii și

în vederea redactării documentului final.Arătînd că umbrele care au planat asupra reuniunii la începutul acesteia continuă să sa facă simțite, reprezentantul Norvegiei a declarat că în prezent este mai necesar ca oricînd ' să se intensifice ritmul lucrărilor, să se treacă efectiv la redactare.Reprezentantul Suediei a arătat, la rîndul său, că opinia publică manifestă îngrijorare față de lipsa de progrese înregistrate pînă

acum în cadrul reuniunii și a chemat la noi eforturi pentru depășirea impasului în care se află aceasta. Este necesară, a spus inițierea unui proces lectiv de redactare să țifiă seama de interesele tuturor statelor participante, dar că acest lucru nu este posibil fără manifestarea clară a voinței politice a absolut tuturor participanților de a negocia, de a se obține progrese concrete.

-•Măsuri împotriva 
apartheidului -

FILME

FAPT DIVERS • FAPT DIVERS

el, secare
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres), Un document dat publicității la Națiunile Unite de Comitetul O.N.U. împotriva apartheidului vine să confirme, încă o dată, faptul că măsurile adoptate în cadrul O.N.U, împotriva regimului de la Pretoria, nu șînt integral respectate. Este vorba de raportul Biroului de cercetări în domeniul n.a-

• Fotograful britanic Peter Bird, care și-a propus să traverseze Oceanul Pacific singur la bordul unei ambarcațiuni cu vîsle, a reluat tentativa sa temerară, aflîndu-se la circa 200 kilometri Vest de litoralul mexican — a a- nunțat, la San Francisco, Ken Krutchlow, omul de afaceri care finanțează expediția.• Din datele statistice

publicate de Ministerul de Interne al Franței rezultă că în anul 1979,criminalitatea a sporit cu 8,5 la sută în această țară față ' de nivelul anului precedent. Se menționează, de asemenea, că pe parcursul anului trecut poliția judiciară franceză a înregistrat comiterea a peste 2 300 000 de acte de încălcare a legii de diverse grade de gravitate.

Problemele pescuitului în țările C.E.E.
BRUXELLES 11 (Agerpres). Reuniunea miniștrilor pentru problemele pescuitului din țările membre ale CEE, s-a încheiat, la Bruxelles, fără a se reuși, di

rt

negocierilor, care au durat peste 20 de ore. Parisul și Londra---- mențidnează a-genția — rămîn fundamental divizate asupra unuia dintre punctele esențiale ale preconizatei politici comunitare în sectorul piscicol. și anume dreptul de acces al pescarilor din celelalte țări membre ale CEE in zonele britanice de
concilierea pozițiilor vergente, ale „celor' zece' în acest domeniu. După cum arată agenția France Presse, reprezentanții Franței si Marii Britanii s-au coastă care conțin 60 la su- acuzât reciproc de eșecul

MINISTRUL . afacerilor externe al Danemarcei, Kjeld Olesen, a denunțat „atacurile militare tot mat Violente" ale regimului sud- african împotriva statelor vecine și a reafirmat sprijinul țării sale pentru victimele „odiosului regim de apartheid". Intr-o declarație făcută în urma convorbirilor yc care le-a avut cu Oliver Tambo, președintele Congresului Național African din R.S.A., aflat într-o vizită de patru zile la Copenhaga, Kjeld Olesen a precizat câ guvernul danez este profund îngrijorat de evoluția situației din Africa australă, în special din cauza atacurilor armate ale regimului de Ia Pretoria dincolo de frontierele R.S.A.. care „contribuie la o deteriorare substanțială a situației din zonă".
LA O CONFERINȚA de 

presă organizată în capi
tala Mexicului, președinte
le Jose Lopez Portillo a 
arătat, între altele, că ța
ra sa se pronunță împotri
va tendințelor intervențio- 
niste din relațiile interna
ționale, subliniind perico
lul continuării unor ase
menea poziții pentru pacea 
mondială — relevă agenția 
Notimex. Mexicul — a spus 
el — nu va accepta nici
odată principiul interven
ției în treburile interne

ale altei țări, așa cum nn 
permite o intervenție stră
ină in propriul său terito
riu".

FLOTA A 6-A AMERI
CANA din Mediterana a început manevre navale și aeriene în dreptul zonei centrale a Jamahiriei Libiene și în interiorul spațiului aerian libian în regiunea Tripoli — anunță agenția de presă libiana Jana, citată de agenția

„Shelter", în legătură cu condițiile de locuit din Marea Britanie. După cum se relevă în document, a- ceasta problemă este deose- s bit de acută în Ulster, unde o treime din totalul fondului de locuințe este impropriu. In același timp, numărul locuințelor lipsite de instalații sanitare este triplu față de . celelalte regiuni ale Marii Britanii.
ÎN ANUL 1980, s-a ac

centuat penetrația capita
lului extern în diferite ra
muri ale economiei portu
gheze, valoarea acestor fon
duri a fost de 10,7 mili
arde escudos, față de 4,2 
miliarde, in 1979. Jumălate 
din această sumă o repre
zintă investigațiile făcute 
de firme din țările Pieței 
comune, iar 25,7 la sută — 
din statele Asociației Eu
ropene? a Liberului Schimb 
(A.EILS.), din care face 
parte și Portugalia.

ADUNAREA NAȚIONA
LA a Poporului din R.P. Angola a aprobat planul național de activitate so-

tă din resursele piscicole ale Pieței comune. Totodată, Marea Britanie s-a o- pus semnării unui acord în domeniul pescuitului între Piața comună și Canada, ceea ce a stîrnit puternica nemulțumire a R.F.G. Pe de altă parte, participanții și-au exprimat nemulțumirea față de propunerile legătură cuit pe membre comunitare.
comisiei CEE în cu cotele de pes- J981 ale țărilor în zona apelor

vigației din Amsterdam, care relevă că, in 1979 și in primul trimestru din 1980. 150 de tancuri petroliere au navigat spre R.S.A. și, după toate probabilitățile. 23 dintre acestea au descărcat țiței în porturile sud-., africane.Amplul document, citat de agenția Associated Press, subliniază, pe de altă parte, că, în special, compania transnațională „Shell" pare a fi mal mare măsură tă în livrările de către R.S.A,
*După cum anunță agenția France Presse, umbra morții planează asupra Atlantei, care trăiește în plin coșmar după asasinarea inexplicabilă a 20 de copii negri, în decurs de 19 luni. Este cea mai gravă și înspăimîntățbare serie de crime comise, în ultimii ani, în Statele Unite. Ea risca să aibă puternice repercusiuni rasiale și politice.Oficial, ancheta progresează, dar mînia crește în rîndurile populației negre. Președintele Ronald gan l-a însărcinat pe președintele George să clarifice acest caz, care l-a calificat„unul dintre cele mai tragice".
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France Presse. In sectorul menționat au fost reperate „două portavioane, cisca 10 alte nave și formațiuni de avioane de tipul „F. 14“ — arată Jana.
POSTUL DE RADIO 

thailandez a anunțat, 
miercuri, componența no
ului guvern al țării, con
dus tot de Prem Tinsu- 
Ianonda —■ informează a- 
genția France Presse. Ca
binetul comportă puține 
schimbări față de cel pre- cial-economică pe anul 
cedent. Sithi Sawetaslla î.și 1981. informează ; 
menține postul de minis
tru al afacerilor externe, 
iar Pralhuang Kirtiputhra 
rămine ministru al aface
rilor interne-

LA LONDRA a fost dat publicității un raport întocmit de organizația

ISLAMABAD 11 (Agerpres), Pakistanul a anunțat o creștere cu 15 la sută a suprafețelor cultivate cu- trestie de zahăr. în perioada anului agricol 1980/1981. In acest mod, producția urmează să sporeascăla 725 000 tone, față de 571 000 precedent. tone, în sezonul
★11 (Agerpres).agenția ANGOP. Direcțiile prioritare sînt dezvoltarea producției agricole și industriale, îmbunătățirea activității în domeniul transpor- ' turilor și construcțiilor, consolidarea tuturor sectoarelor economiei țării.

In prezent, cea mai mare parte a aurului produs în India este furnizat de zăcămintele de Ia Kolar și Hutti, din Karnataka, care furnizează anual aproximativ 3000 kilograme de metal prețios, cantitate ce reprezintă 0,2 la sută dm
producția mondială. d ?

★
CARACAS 11 (Agerpres). Compania- venezueleană de stat „Ferrominerar1 a ex- , 1 181 602 tone minereu de fier, cu aproximativ 30 ia sută mai

Telejurnal.Actualitatea nomică.Ora tineretului.eco19,4520.25 Călătorie în Univers — serial științific.21.25 Studioul șlagăre- j22,05 Telejurnal.
DELIIIAutoritățile indiene au sta- ____ ________ __bilit un plan pe . cinci ani portat’"în ” 1980. pentru explorarea și exploatarea rezervelor de antale țării. Cele mai impor- mult decit in anul preec- tante acțiuni cuprinse în proiect se vor desfășura în statele Andrâ Pradesh, Bihar, Orissa și Bombay.••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••a

Presa internațională i

dent. Intr-un anunț al Ministerului Minelor și E- nergiei din această țară se arată, totodată.trecut, compania zat 2 782 350 tone pentru consumul
★

publicitatecă, anul a furni- minereu intern. PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Flețaxi Izidor, eliberată de S.D.E.E. Petroșani. Se declara nulă. (215)PIERDUT adeverință .curs dactilografie. eliberată pe numele Rusan Alena in perioada 1971—1972 de Casa de cultură Lupeni. Se declară nulă. (216)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buda Teodor, eliberată de I.U M. Petroșani. Se declară nulă. (217)
ANUNȚURI DE FAMILIE

BUJUMBURA 11 (Agerpres). Unul din cele mai importante obiective economice ce se vor realiza în Burundi este hidrocentrala de la Marangara, pe rîul Ndurumu. care va a- vea o putere de 200 kW.Realizarea acestui proiect va permite electrificarea localităților urbane și rurale din provinciile limitrofe, important fiind și faptul că noi locuri populația

România, intitulat „Anul internațional al tineretului — participare, dezvoltare pace", arăiind că acest document constituie o continuare a inițiativei românești privind proclamarea, . în 1985, a Anului internațional al tineretului. 'Dezvoltarea economico- sociajâ a României în perioada planului cincinal 1976—1980 și principalele o biective ale dezvoltării țârii noastre în anul 1981 constituie tema unui amplu articol publicat de ziarul cipriot „Haravghi". Se evidențiază, in special îap- tul că ritmul de dezvoltare a economiei României socialiste rămine, în continuare, unul dintre cele mai înalte din lume, precum și rezultatele remarcabile obținute de poporul român în progresul neîntrerupt al patriei sale.

președinteluiprezentată ininițiativa României , 1975 și difuzată ca document Oficial, cu privire la poziția țării noastre în problemele dezarmării în primul rînd ale dezarmării nucleare și instaurarea u- nei păci trainice în lume.In încheiere sînt citate cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul ce revine O.N.U., precum și o apreciere a secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim — referitoare la contribuția țării noastre, a președintelui României, la soluționarea problemelor internaționale contemporane.Ziarul marocan „Al Ba- 
yane“ se referă la adoptarea prin consens, de Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale ale Adunării Generale O.N.U., a proiectului de rezoluție propus de 
...... .................—'—7---------

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nt. 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Republici! nr. 67

Presa internațională acordă, în continuare, spa
ții ample realizărilor remarcabile ale României so
cialiste, politicii sale externe de pace, prietenie și 
cooperare, evidențiind, în acest context, neobosita 
activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

„Ceylon Daily News", cel maj mare cotidian de limbă engleză din Sri banka, într-un articol, intitulat „România, Vocație pentru dialog", prezintă relațiile externe ale țării noastre, principiile ce le guvernează, relevă locul negocierilor scoțînd în evidență lupta activă a României pentru dezarmare. Ziarul subliniază că „la inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu cheltuielile militare în România au fost reduse, contribuind la ridicarea nivelului de trai al poporului".Revista lunară indiană „Socialoock", publică un

articol ce evidențiază principiile care stau la baza raporturilor promovate de România pe arena internațională în vederea statornicirii unor relații do prietenie, colaborare, bună .vecinătate și securitate internațională. Sint amintite u- nele dintre inițiativele și propunerile avansate de țara noastră în cadrul A- dunării Generale și în diferitele organisme specializate, In context se reliefează ecoul internațional al cuvîntărît tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea . jubiliară din octombrie 1970 a Adunării Generale a O.N.U., (Agerpres)

se vor crea și de muncă pentru regiunii.
z

*

DAR ES SALAAM (Agerpres). In Tanzania va aplica un program nivel național, care urmărește utilizarea rațională a rețelei hidrografice. în vederea ameliorării aprovizionării populației din zonele rurale cu apă potabilă, unde în perioada colonială nu s-a întreprins practic nimic in această privință.

11se la
FAMILIA anunță, cu 

durere în inimă, dispa
riția celui care a fost 
KOVACS G11EORGIIE 
minunat soț, tată și bu
nic.

înhumarea va avea 
toc astăzi, ora 14, din 
strada Muncii, bloc B2, 
Vulcan.

Tovarășii ; de muncă 
sini alături de colegul 
tor Bârlea Aurel în 
greaua încercare prici
nuită de pierderea ta
tălui său. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate.
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