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Președintele
Nicolae Ceaușescii 

l-a primit pe secretarul 
general al ONU

Unde s-a muncit cu răspundere 
a curs cărbunele

Lucrările programate pentru 
dunrnică se mai execută și luni

Duminică, zi de repaus și totodată zi alocată 
reWzifior și reparațiilor la întreprinderile miniere. 
O brigadă de reporteri ai ziarului s-a aflat în a- 
ceastă zi la cîteva din locurile de desfășurare a 
acestei importante activități, de a cărei calitate și 
eficiență depinde buna funcționare a utilajelor pe 
întreaga săptămînă. bunul mers al producției de 
cărbune. ■■ ■■

Ieri am fost din nou prezenți în aceleași în
treprinderi miniere pentru a vedea la fața locului 
rezultatul și eficiența reviziilor și reparațiilor efec
tuate. Aspectele intilnite le redăm în cele ce ur
mează :

S-a confirmat 
calitatea 

reparațiilor
Pentru mina Lupeni, una 

din cele mai dotate între
prinderi miniere din Vale, 
zilele afectate reparațiilor 
și lucrărilor de întreținere 
a utilajelor și instalațiilor 
au o importanță coVîrși- 
toare și, bineînțeles, sînt 
tratate ca atare. Dumi
nică, 18 iulie, la ora 12,15, (Continuare tn pag. a 2-fl)

Pe primul loc
Brigada de mineri în 

fruntea căreia se află 
Grigore Mîndruț, de la 
I. M. Lonea, a obținut 
în acest an un succes 
deosebit. în primele 
6 luni această brigadă 
a raportat 2 400 tone de 
cărbune extrase peste 
sarcinile de plan situ- 
îndu-se astfel pe primul 
loc in întrecerea socia
listă pe întreprindere. 
Este demn de remar
cat faptul că brigada a 
fost înființată doar la 
începutul anului. Lună 
de lună, brigada a ra
portat depășiri de plan. 
Buna aprovizionare pe 
toate schimburile, rea
lizarea unor înalte ran
damente și respectarea 
fermă a disciplinei teh
nologice și a muncii a 
condus la rezultate su
perioare. în prezent a- 
ceastă harnică brigadă 
continuă să se situeze 
pe un loc ds frunte în ’ 
întrecere.

(Continuare tn pag a

Una dintre Consecventele brigăzi ale sectorului IV de la I. M. Aninoasa este /și cea condusă de 
minerul Constantin Gliiorma. în imagine, o parte din harnicii componenți ai acestei formații de lucru 

. la ieșirea din șut. Foto: Ștefan NEMECSEK

Am urmărit ieri utilajele 
reparate duminică

la sfîrșitul schimbului I, 
i-am găsit pe tovarășul 
ing, Tiberiu Suciu, direc
tor adjunct electromecanic 
și pe tovarășul irig. Vic
tor Dănciulescu, directorul 
tehnic al minei -în timp 
ce urmăreau pe „Planul 
lucrărilor de reparații"

în zilele acestea a intrat 
în funcțiune la mina Pa- 
roseni un nou complex de 
tăiere și susținere meca
nizată. .Utilajul construit 
la I. U.’ M. Petroșani a 
trecut cu bune rezultate 
probele tehnologice, din 
stratul 5, strat care se ex
ploatează în „premieră" la 
I. M. Paroșeni cu un ast
fel de complex. De subli
niat faptul că noului com
plex i s-au asigurat para
metri funcționali care se 
remarcă prin înălțimea 
secțiilor — mai mare de- 
cît cea obișnuită —, prin 
randamente și producții 
superioare. productivități 
de peste 10 tone (produc
ții zilnice de 800—1 000 
tone do cărbune).

Prin punerea în funcțiu
ne a noii capacități de 
producție, prin încredința
rea acestui utilaj modern 
experimentatei brigăzi 
conduse de minei ui speci
alist Titu Teacenco -- pio-

La I. M. Petrila, dumi
nică au fost programați 
pentru executarea revizi
ilor și reparațiilor la uti
laje 382 de meseriași. Cum 
era și normal, schimbul I 
avea ponderea cea mai 
mare — 221 de posturi 
prestate. Printre lucrările

programate și executate 
se numără : 11 vulcanizări 
de bandă pe fluxul de 
transport, revizia celor 3 
combine de abataj de la 
sectorul IV, două lungiri 
de transportor în abatajele 
mecanizate și' schimbarea 
a șase scocuri uzate. De 
asemenea, au fost progra
mate revizii și reparații 
la puțul eu schip, la pom- 

nier al introducerii meca
nizării în Valea Jiului —, 
se asigură ritmuri- superi
oare de extracție, creșteri 
ale producției de cărbune, 
garanții - ale înfăptuirii 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă de că
tre minerii de la Paro- 
șeni. (C.G).

pe și compresoare, precum 
și alte lucrări de întreți
nere a lucrărilor miniere 
și de aprovizionare a bri
găzilor din subteran. Nu 
au putut fi terminate toa
te cele 11 vulcanizări. La 
banda 4 A s-a încheiat 
vulcanizarea numai luni,
la ora 11,10. Deci aproape 
în întreg schimbul I, sec
torul V — care deversea
ză producția pe această 
bandă — nu a putut să 
extragă cărbune, deși șe
ful sectorului, Ion Mîrio-

'Continuare tn pag. a î-a

RoadeleRoadele unei activități bogate, 
în slujba minerilor

țel 
vie- 

Comu-

ani-lu- 
noastră. 
marelui 

perioadă - Con- 
IX—XII —

Propunîndu-și drept 
suprem construirea ’ 
ții noi, Partidul 
nist Român și-a fixat ca 
obiectiv esențial al lup
tei sale, fericirea omu
lui, împlinirea personali
tății umane. Acestui 
scop i se subordonează, 
de fapt, tot ceea ce s-a 
făcut în cei 17 
mină în țara 
Acum, la ora 
bilanț - 
greselpr 
partidul, țara , întreagă 
își trec în revistă izbîn- 
zile.

Despre munca depusă 
și rezultatele obținute în 
perioada anilor 1978— 
1982 de obiectivul de 
aici am purtat o discu
ție cu dr. ing. Anton

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, 19 iulie, în 
stațiunea Neptun, pa Ja
vier Perez de Cuellar, se
cretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, 
care, la invitația guvernu
lui român, face o vizită 
oficială în țara noastră.

întîlnirea dintre pre
ședintele României și se
cretarul general al O.N.U. 
a prilejuit un larg și a- 
profundat schimb de pă
reri în legătură cu misiu
nea importantă ce revine 
O.N.U. — cu deosebire în 
această perioadă de maxi
mă încordare în viața in
ternațională și organisme
lor sale în soluționarea e- 
chitabilă, democratică, a 
marilor probleme ale vie
ții politice internaționale.

Președintele României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul 
general al O.N.U,, Javier 
Perez de Cuellar, au a- 
preciat că interesele Su
preme ale popoarelor cer 
să se acționeze cu toată 
hotărirea și responsabilita

hr-

COMGRE1UL

1948-1982^

Bacu, directorul între
prinderii.

— Bilanțul anilor 1978- 
1982 (primul semestru) 
înregistrează ' roadele li
nei activități bogate des
fășurate de oamenii mun
cii din unitatea noastră. 
Nu sînt adeptul ilustră- 

tea pentru a se pune capăt 
încordării internaționale, 
pentru a se opri . cursul 
spre confruntare și război, 
pentru reluarea și continu
area politicii de destinde
re, respect al independen
ței naționale, pace și co
laborare internațională.

în cadrul convorbirilor 
s-a apreciat că, în momen
tul de față, problema cen
trală a vieții internaționa
le o constituie lupta pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, 
pentru o pace trainică în 
lume. Secretarul general 
al O.N.U. a exprimat deo

sebita sa apreciere în le
gătură cu propunerile 
României cu privire la pro
blemele dezarmării pre
zentate la recenta sesiune 
specială a. O.N.U. care o- 
glindesc voința poporului 
român de a acționa cu toa
tă responsabilitatea și de 
a conlucra cu toate popoa
rele pentru realizarea u- 
nui acord între statele lu-

(Continuare in pag. a 4-a)
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rii faptelor prin cifre, 
dar ca să exprim sinte
tic modul cum noi ne-am 
îndeplinit sarcinile pla
nificate. trebuie Să ape- ", 
lez la' cifre. Așadar, re
țineți că valoarea pro
ducției nete a fost depă- . 
șită an de an în medie / 
cu 2 000.000 iei, produc
tivitatea muncii a cres
cut, de asemenea în 
aceeași perioadă — cu 
439 lei pe . fiecare pm- al 
muncii. în perioada la 
care ne referim au fost 
executate piese de schimb 
în valoare de milioane 
de lei, iar valoarea re
parațiilor capitale a eres.

Interviu realizat de
Cornel BUZESCU

In pagina a 3-a
Realități noi pe harta Văii Jiului 
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IN SLUJBA MINERILOR

In prim plan

zicalei 
gospodar 
car și

Potrivit 
că „bunul 
face iarna 
sanie", secția mixtă Pe- 
trila a E. G. C. L. Pe
troșani a început încă 
din data de 1 iunie lu
crările de reparații la 
școli. Școala generală din 

. Cimpa s-a numărat prin
tre primele lucrări ata
cate. S-a început gospo
dărește : echipa de tini
chigii, condusă de Vasile 
Mălăescu, a executat re
parațiile necesare la a- 
coperiș, jgheaburi și 
burlane ; sobarii lui Con
stantin Albeanu au re
parat sobele de teracotă 
și, în final, zugravii con- - 
duși de Victor . Hidșg, au 
efectuat zugrăvelile 
vopsitoriile necesare, 
ziua de 24 iunie o comi
sie de recepție, formată 
din reprezentanți ai con
siliului popular, cadre 
didactice și din lucrători 
de la E.G.C.L., au verifi-
V________________

cum cat- cu atenție calitatea
își lucrărilor. Examenul a

■ vara fost trecut cu bine iar
lucrarea a fost recepțio
nată fără a fi necesar 
nici măcar un retuș. Din

Urgențe 
în aceste zile

20 iunie, echipa de zi
dari a lui Paul Tabar- 
cea. sobarii conduși de 
Vasiu Miron și zugravii 
în. frunte cu Viorica 
Bunici au deschis front 
de lucru 

sj Banița si 
în lucrările 

hate la 1 
ția s-a făcut fără' 
.solicita retușuri,. Pînă la 
data de 1 august s-a 
preconizat să fie termi-

la școlile din 
Boțoni. Și aici 
au fost termi- 
iulie iar recep- 

a se

nate și lucrările de 
pa-rațîi la Școala gene
rală nr. 6 din Petriia. 
După cum spunea tova
rășul Victor Voicu, mai
stru constructor la sec
ția mixtă Petriia ’ a 
E. G. C. L. Petroșani, 
pînă la 15 august vor fi 
terminate lucrările de 
reparații și zugrăveli și 
la celelalte școli generale 
din raza orașului, la li
ceul din localitate, pre
cum și la grădinițele și 
căminele din oraș.

Ar fi de dorit ea ter
menul să fie respectat, 
iar lucrările efectuate să 
fie de calitate, astfel în
cât comisiile de recep

ție să nu le găsească 
nici un cusur, dar mai 
ales să treacă „exame
nele" impuse de intem
periile naturii, acest 
controlor exigent a că
rui verificare se face în 
timp;

Am urmărit ieri utilajele reparate
S-a extras cărbune în plus

zi.
și 

sînt 
de

inversarea fluxului la 
TR-3 nr. 8 și 9, schimba
rea lanțului. TR.-3 ar, 7. 
O parte din membrii e- 
chipei „service" este an
grenată la reviziile și re
parațiile complexului din 
panoul V, strat 13, bloc 
2 B,. orizontul 425. Mai a- 
mințim că importante re
vizii și reparații erau pro
gramate la toate sectoare
le minei. Un aspect neplă
cut : din totalul de 350 de 
oameni Comandați pentru 
revizii și reparații în ziua 
de duminică, 18 iulie, au

Duminică, 18 iulie, <Jra 
11,30, la I. M. Paroșeni. 
Trecem în revistă, împre
ună cu inginerul șef elec
tromecanic al minei, Pe
tru Voinea, lucrările de re
vizii și reparații progra
mate pentru această

Principalele revizii 
reparații planificate 
cele ale combinelor
abataj și transportoarelor 
de abataj din panoul VII, 
stratul 13, blocul 2 B. în 
schimbul I, echipele con
duse de Ion Bălan și Lu
dovic Kertesz aveau de e- 
xecutat înlocuirea cuțite- fost prezenți doar 300. 
lor uzate, verificarea sis
temului hidraulic, comple
tarea paletelor la trans
portoare, verificări și re
glaje. ’ ’ ......... .
porțoare din panoul 
Șeful de echipă David 
gian și meseriașii săi

' Fluxul de trans-
VII.
Bi- 
fac

Luni, 19 iulie, ora 12,30. 
Preliminarul schimbului I 
a. fost depășit cu 10 tone 
de cărbune. în registrul 
de avarii, la ’ sfârșitul pri
mului schimb nu era 
consemnată nici, o defecțiu
ne. ■.;'•• "

S-a confirmat calitatea reparațiilor
(Urmare din pag. 1)

stadiul efectuării acestora. 
Era un semn bun, semn 
că .bilanțul cu care urma 
să se încheie această zi 
va fi rodnic. Luni, 19 iu
lie, la ora 6, toate utila
jele și instalațiile din ca
drul minei erau gata de 
funcționare. Și nu întîm- 

' plător, dacă avem în ve
dere că , din cele 72 de 
lucrări planificate s-au e- 
fectuat... 75. Cum ? Pe lin
gă cele planificate s-au mai 
executat alte trei care s-au 
ivit în
d active 
sîmbătă

Dacă 
luni, la 
cele 6 bre ale schimbufui 
l nu se 
o avarie, 
eficiență 
a lucrărilor 
și reparații, 
toate bune...
Datorită iresponsabilității 
unor electromecanici, care 
deși au semnat comandă

ultimele ore pro- 
din noaptea de 
spre duminică ! 
mai adăugăm că 
ora 12, deci după

înregistrase nici 
iată așadar o 

de 100 la sută 
de revizii 
Pînă aici 

De; ce ?

pentru duminică, au găsit 
de cuviință (?) să lip
sească : Dinică Boghiu,
Iosif Vigh, Ioan Gothar și 
Iosif Dornic (sector II), 
Alexandru Frățeanu, Pa- 
trițe Ardelean ?
DuruiaJă (sector III), Au
gustin Șomeșan, ’ 
glie Pîrvu, 1 .
Alexandru Ciholaru (sec
tor IV), Vasile Țăran (sec
torul VI) — ultimul dealt
fel un „abonat" 
țe nemotivate, 
ța, Constantin 
și Iosif Mircea 
VII). Firesc au 
cuți absenți nemotivați. O 
notă bună sectoarelor 1 și 
V, fără nici , un om lipsă !

Deși la uncie sectoare 
nu s-a operat prompt pla
nificarea repausurilor (cu 
scopuri nu prea... limpezi!) 
am fost asigurați de tova
rășul lug. “■ 
directorul minei, care 
.intervenit 
dine, că

și loan
Gheor-

Mihai Bălan,

ia absen- 
losif Col- 
Dragomir 
(sectorul 

fost tre-

cu 
aceste 

vor fi eradicate.

Titus Cosțache, 
a 

promptitu- 
pră'ctici

(Urmare din pag. 1)

cui cu peste 19 000 000 
lei. Cheltuielile mate
riale la 1 090 lei produc
ție ■ marfă au fost dimi
nuate cu 0,8 Iii.

— Tovarășe director, 
întreprinderii dv. îi re
vin sarcini deosebite în 
ceea ce privește între
ținerea și repararea u- 
tilajului minier. Deci 
I.R.I.U.M.P. este un me
canic șef al Văii Jiu
lui. Ce ne puteți spu
ne în acest sens ?
— Activitatea noastră 

se desfășoară în mai mul
te direcții: reparăm cu 
mult succes la atelierul 
din Livezeni utilaje com
plexe necesare procesa-, 
lui de extracție, în acest 
an am predat beneficia
rilor trei combine, zeci 
de combine de înaintare, 
locomotive de mină, corn, 
presoare. Totodată, tre-

duminică
Fără disciplină fermă, 

preliminarul nu
Duminică, toți cei 

au avut de efectuat 
crări de revizii și întreți
neri la 1. M. Lonea au 
fost prezenți la posturi. A 
doua zi, după primul 
schimb, față de 790 tone 
preliminat s-au realizat 
doar 450 tone.

Printre principalele lu
crări executate C— 
se numără și verificări 
echipamente electrice 
revizii de utilaj. Printre 
ce au raportat ea și-au 
cut datoria, finalizînd 
crările ce le-au fost încre
dințate, s-a numărat și mai
strul Ion Dumitrescu. Sub 
supravegherea și 
cerea lui directă 
cuit banda de la 
de pe orizontul 
către o echipă 
de lăcătușii Eugen Szocs, 
Francisc Csegheldy și 
Gheorghe Drăguț. Ei au 
înlocuit 36 ml de covor 
de bandă. Supusă probelor, 
banda de la rolul 10 a 
funcționat „ireproșabil". 
Dar ’iată că la ora 10, în 
primul schimb de luni, la 
dispecer se raportează 
banda de Ia rolul 
oprit. Cauza? Un

poate fi realizat 
rupător defect. Ing. Voicu 
Pricop s-a deplasat la fața 
locului imediat. Din aceas
tă cauză, de la sectorul II 
n-a curs cărbune spre flu
xul principal mai bine de 
două ore... La sectorul III, 
ia banda 6 de pe magis
trală s-a înlocuit tambu
rul de întoarcere și s-a 
vulcanizat banda 6 A. Și 
aici s-a semnalat o defec
țiune la sistemul electric 
de comandă. în loc de ora 
7 dimineața, banda trans
portoare de la frontalul 
64 a pornit abia la ora 9. 
S-a raportat... ruperea a- 
xului de la tambur. în- 
tr-un abataj din sectorul 
V, două transpoi-toare TR2 
n-au putut fi pornite în 
schimbul I deoarece erau 
blocate cu cărbune „după 
pușcarea de sîmbătă". 
Dacă adăugăm la acestea 
faptul că în abatajele 102, 
de la sectorul I, 32 și 37 
de la sectorul IV și 71 de 
la sectorul II au rămas 
de sîmbătă neefectuate 
conform tehnologiei pră
bușiri și răpiri, avem ta
bloul asupra... stării de 
indisciplină de la multe 
puncte de lucru.

■/ ..
Lucrările programate pentru 

duminică se mai execută și luni
(Urmare din pag. 1)

care 
lu-

duminică 
de 
Și 

cei 
fă- 
lu-

condu- 
s-a înlo- 
rolul 10, 

400, de 
formată

că
10 s-a 
în tre-

ei -oră și 20 de minute a 
staționat schipul deoarece 
s-a înfundat cu noroi (?!), 
40 minute nu a funcționat 
banda nr. 4 din cauza 
unor defecțiuni electrice, 

•10 minute defect electric 
la' masa de dozare, 20 mi
nute înfundat silozul de 
la banda nr. 1, etc. Toate 
aceste întreruperi au dus 
la diminuarea producției 
preliminate cu 350 tone 
de cărbune pe care mina 
le-a pierdut în primul 

executarea 
reviziilor și reparațiilor 
de duminică.

bahic al Școlii generale cu comandă . electronică! 
din Vulcan nu a- încetat. Primele două . astfel de 

cazane au sosit de la fur
nizor și vor fi iii eurînd

i
I

I

I
I

g- 
geanu. preliminase dimi
neața pentru acest schimb 
160 de tone. Pe ce bază ?

De fapt, la nivelul în
treprinderii, pentru schim
bul I, au fost preliminate 
850 tone de cărbune și s-au 
extras numai 500 de tone. 
Aceasta din cauză că în
treruperile din fluxul de 
transport au totalizat 3 ore 
și 35 de minute (fără să 
luăm în .calcul nefuncțio- . .
narea benzii • 4 A). Iată și schimb după 
cîteva di-n defectele care 
au generat aceste stagnări:

Sub îndrumarea maistrului 
instructor Toadcr Timar, ____
elevii claselor a Vlf-a au. montate, 
terminaț, pînă în prezent, 
zece mese cu care vor fi 
dotate laboratoarele șco

lii. O activitațe care aduce 
satisfacție elevilor 
semnate economii
(Gh. O.).

B PREGĂTIRI 
centrală termică ce 
servi
Lupeni,

. U<h va

« MASA ROTUNDA, 
Mîine, la ora 14, punctul 
de documentare de la mina 
Uricani va găzdui o masă 
rotundă pe tema „învăță- 
mîntul profesional și teh
nic în pas cu cerințele 
modernizării și dezvoltării 
producției de cărbune". \ 

fel AUTOVTI L ARE. 
Chiar și acum in perioa
da vacanței de vară, ac
tivitatea din atelierul me- cazane de înaltă presiune

și în- 
școlii.

Noua 
va de- 

Spitalul orășenesc 
aflată în construc- 
fi dotată cu trei

B DE SEZON. în pito- 
reștile împrejurimi împă
durite din municipiul nos
tru au început să se gă
sească din abundență, ca 
în fiecare miez de vară 
ciuperci și fructe de pă
dure. Atenție însă, stimați 
cetățeni, la identificarea 
precisă a ciupercilor co
mestibile pentru a evita 
intoxicațiile care uneori 
pot avea consecințe grave.

buie să spun că reparăm 
,cu succes echipamentul 
hidraulic și construcția

• metalică de la comple
xele mecanizate. Acor
dăm asistență tehnică 
calificată beneficiarilor 
noștri mineri. în prezent 
o formație condusă de 
maistrul Mircea Bogdari 
lucrează la montarea cer; 
lui de-al doilea complex 
mecanizat tip SMA-2 l.a 
mina Livezeni. O altă 
echipă, cea condusă 
Nicolae Szabo, Ia I. M. 
Aninoasa montează 
stratul 13 un complex 
de mare capacitate și 
randament. . Pe lîngă a- 
eeste activități, colecti
vul nostru se preocupă 
de asimilarea unui cît 
mai mare volum de pie
se și subansamble de la 
utilajele minere.

— Pentru că tot a 
venit vorba de asimi
lare, vă rugăm să ne 
spuneți care sint rezul
tatele obținute, preocu
pările de viitor,
— An de an colectivul 

nostru, potrivit : indicați
ilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceausescu, a 
fost preocupat de redu
cerea importurilor. Ast
fel, în anul 1980 numă
rul reperelor asimilate a 
fost de 1 073, în anul 1981 
a crescut la 1160, iar în 
primul semestru din a- 
eest an am asimilat deja 
630 de repere. Valoarea 
economiilor în lei valu
tă depășește în aceasta 
perioadă stena de 476 000 
lei. Sigur, nu ne vom o- 
pri aici. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii noș
tri sînt preocupați 
găsirea- 
tehnice 
ducă la asimilarea unui 
număr tot mai mare de 
repere, la îmbunătățirea 
calității utilajelor mini
ere.

de

în

de 
unor noi soluții 
menite să eon-

— Tovarășe director, 
vă rugăm să. vă refe
riți, în cîteva' cuvinte 
și la mica mecanizare. 
Care sînt sarcinile ,îBț 
acest domeniu?
— Mir-a mecanizare, 

autodotarea au fost și 
sînt preocupări de sea
mă ale colectivului nos
tim. Am confecționat și 
livrat . întreprinderilor 
miniere din Vale insta
lații de monorai de' tip

ușor și greu, mașini de 
montat prefabricate din 
beton, mașini de montat 
arce pentru profile gre
le de mină. Sînt numai 
cîteva din preocupările 
noastre. în prezent a- 
vem un cuprinzător pro
gram de activitate care 
prevede confecționarea a 
noi tipuri de instalații 
de mică mecanizare. Cu 
privire la autodotare, nu 
aș dori să amintesc de- 
cît presa verticală și 
orizontală de curbat pro
file de mină, presa cu 

” care este dotat atelierul 
TH de la Paroșeni.

— Cu ce realizări a 
încheiat colectivul din 
care faceri parte pri
mul semestru al anului 
și care sînt c perspecti
vele de realizare a 
planului în semestrul- 
H?
— Prima parte a anu

lui am încheiat-o eu un 
plus de 380 000 lei 
producția netă, cu 
3 832 000 lei la 
de schimb,. 4 250 000 
la asimilări și cu 
plus de 900 000 lei Ia 
tivitatea de reparații 
pitale. Semestrul II 
anului îl vom 
de asemenea, 
stanțiale 
plan.

Socotesc, tovarășe 
director, că ar fi nece
sar să amintim și cîți- 
va dintre eroii acestor 
notabile succese...

— Eroismul face parte 
din viața noastră de zi 
cu zi. Aici, la *noi, erois
mul este un fapt coti
dian de muncă. Prin 
specificul muncii noastre 
ne confruntam aproape 
zilnic cu o serie de e- 
venimente, chiar cu ris
curi, cu situații limită. 
Pentru a le preîntîmpina 
trebuie să cunoști insta
lațiile, ori aceasta presu
pune o bună pregătii-e ■ 
profesională. Cert este 

-că de fiecare dată am 
știut să pe mobilizăm Și 
să învingem ițf^tățile. De 
aceea aș rugă* să rețirftți 
că la obținerea acestor 
notabile succese cum 
le-ați spus dv. a parti
cipat întregul colectiv. 
Toți oamenii noștri sînt 
ferm hotărîți să îndepli
nească în mod exemplar 
obiectivele Congresului 
al XII-lea al partidului.

la 
plus 

piese 
lei 
un 
ăc- 
ca- 

al 
încheia, 

cu sub- 
depășiri de

Moderniiana — atribut al «rașului
De la intrarea dinspre tră de Bănița, se execu- 

Petroșani a orașului Pe-' tă lucrări la borduri ur- 
trila, strada principală a 
vechii,' dar tot mai tine
rei așezări de mineri din 
partea estică a bazinului 
carbonifer al Văii Jiului, 
se află în modernizare. 
Canalele adînci, cauze 
chiar ale unor aciedente, 
au fost astupate, dar în 
locul lor s-au pozat tu
buri de colectare a ape
lor pluviale. în prezent 
lucrările au. ajuns dinco
lo de clubul sindicatelor 
din localitate. Șanțurile 
au fost astupate cu pia-

RENOVĂRI. La I. M. aerul", competiția' este în 
Petriia se execută ample curs de desfășurare, 
lucrări de renovări. Pînă ‘ ~
în prezent au fost repa
rate și vopsite băile mine
rilor și cadrelor tehnice, 
iar în sala de apel o echi
pă lucrează la zugrăvirea 
și vopsirea ei.

B „CUPA MINERUL", 
o nouă ediție a tradițio
nalei competiții de fotbal 
la care participă echipele 
reprezentative ale sectoa
relor minei Lupeni. Orga
nizată de comitetul U.T.G. 
și Asociația sportivă „Mi

mind ea apoi să se toar
ne ..îmbrăcămintea asfal- 
tieă. Lucrările avansează 
în ritm rapid, urmînd ca 
de la intrarea în Petriia 
și pînă la consiliul popu-" 
Iar al orașului, 
Republicii să devină 
.modernă 
benzi de circulație 
trotuare bine amenajate, 
care va da un aspect 
plăcut orașului care se 
bucură de atenția și pre
ocupările gospodarilor 
săi.

strada 
o 

arteră cu trei 
Și

i dă. Unii au început chiar 
să parcheze ..contra sens"

■ autoturismele, cum a fost 
parcat bunăoară autoturis
mul 2 HD 8002 (în .19 iu
lie- a.c.). Ar trebui ca cir
culația pe această stradă

B ’RUTIERA. . Printr-o 
binegîndită măsură s-a 
stabilit ca pc strada Inde
pendenței din Petroșani 
să se circule în sens u- 
nic, fiindcă în această 
zonă se constată un trafic fie urmărită mai înde- 
destul de intens, iar aproape, 
mulți copii circulă cu bi
cicleta sau se joacă 
lîngă carosabil. Iată 
că în ultima vreme 
frecvente cazurile de 
călcare a indicatorului de 
circulație pe această stra-

pe 
însă 
sînt
In

I

I
I
I
I 
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Rubrică realizată de
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Angajare fermă pentru realizarea^ 
sarcinilor de producție

Sub conducerea înțe
leaptă a partidului, per
sonal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, - in
dustria ușoară din Va
lea Jiului cunoaște pre- 
faceri înnoitoare, tulbu
rătoare /prin ineditul 
-PlhSii ■'noi, 
l'e'rtîli, cei

au 
trecut de

anii cei 
mai 
fost

lor. 
mai 
lu- 
cei 
la 
al

flMii'. ~ 
minoși 
care au 
Congresul al IX-lea 
partidului. Drept rezul
tat datorită fondurilor de 
investiții acordate de 
conducerea superioară 
de partid și ' de stat, 

. Valea Jiului s-a dez
voltat din punct de ve
dere industrial. Pe lingă 

■ industria extractivă a 
. cărbunelui, a apărut, ca 

urmare a grijii 
nente pe care 
tă tovarășul 
Ceaușescu, fiilor 
meleaguri, industria ușoa
ră, industrie unde lu
crează sute, mii de soții 
și fiice de mineri. între
prinderea de confecții 
Vulcan ește o unitate 
care face parte din pia
nul suplimentar de dez
voltare a municipiului 
nostru, plan al cărui pro
motor este secretarul, ge
neral al partidului.

încă de la înființare, 
din anul 1979, colectivul 
nostru a pus un accent 
deosebit pe realizarea 
sarcinilor de plan, pe îm
bunătățirea calității pro
duselor, calificarea 
perfecționarea forței de 
muncă. Rezultatele 
ne „j- obținute 
diniujlprimul an 
actrwtate au făcut ca tî-

nărul'ul nostru colectiv 
să i se încredințeze și 
sarcini de export. Pen
tru acest an, oamenii 
muncii de la I. C. Vul
can, îndrumați și spri
jiniți' îndeaproape de co
mitetul de partid vor 
depune eforturi deosebite 
pentru realizarea sarci
nilor de plan, pentru 
creșterea prestigiului în
treprinderii. Acționînd în 
acest sens, colectivul 
nostru a întreprins și 
întreprinde o serie de 
măsuri menite să con
ducă la sporirea produc
tivității muncii, la îmbu
nătățirea calității pro
duselor, la întărirea or
dinii, disciplinei; muncii 
și tehnologice.

In viitor avem în ve
dere dotarea unității cu 
utilaje moderne, speci.a-

Dezvoltarea 
în cifre și fapte
• Investițiile alocate 

pentru dezvoltarea indus
triei ușoare în Valea Jiu
lui se cifrează la peste 1,8 
miliarde de Iei.
• în ultimii ani locu

rile de muncă aferente 
ocupării forței de muncă 
feminine au crescut nu
meric cu 1240. în conti
nuare, prin dezvoltarea u- 
nei noi capacități de pro
ducție în industria ușoară, 
vor mai lucra alte mii de 
soții și fiice ale minerilor.

perma- 
o poar- 
Nicolae
acestor . lizarea pe genuri de o- 

perații a formațiilor de 
lucru și, desigur, îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale con- 
fecționerelor noastre. A- 
vem în plan dotarea în
treprinderii eu o stație 
de radioamplificare, 
cercăm în 
deschiderea 
Vulcan a

• în perioada ultimilor 
patru ani în Valea Jiu-, 
lui s-a diversificat produc
ția industriei ușoare. Au 
apărut produse cum ar fi: 
confecțiile, tricotajele, mo
bila etc. și meserii noi le
gate de specificul industri
ei ușoare: confecționer, 
tricoter, prelucrător lemn 
etc.

TRECUT

Aspect de muncă din cadrul secției finisaj textil de la 
Lupeni.

A.. VîscozaAspect de muncă din cadrul secției finisaj textil de la 1. F. A. Vîscoza 
Lupeni.

„Teme! pentru 
mari satisfacții"

Cu planul semestrial 
depășit

Colectivul de oameni ai 
muncii de la Fabrica de 
mobilă din I’ctrila, unita
te recent apăruta pe 
harta economică a Văii 
Jiului, a încheiat primul 
semestru al anului 
substanțiale depășiri" 
plan. Astfel, producția 
mobilă a fost depășită 
207 000 lei. producția mar
fă cu 354 000 lei, iar pro
ducția globală eu 
lei. Pentru 
făptuiri cu 
vul acestei 
mice s-a 
în Vale și . . . 
tim camerele ' combinate 
„Belvedere" I și II. în 
perioada care a trecut din 
acest 
nate 
rîlor 
peste 
mere 
dere" 
lăudabilă înfăptuire, valo- 

hărnicie 
se cu- 

i întreg ului 
s-a angajat 
și să tră- 
comunistj

Pentru perioada urmă- 
: toare cele aproape 300 de 
soții și fiice de mineri 
care muncesc aici sînt ho- 
tărîte- să-și concentreze 
întreaga atenție asupra o- 
biectivelor importante su
bliniate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

394 000 
deosebitele în- 
eare colecti- 
unități econo- 

lăcut cunoscut 
în țară, amin-

calitatea mundr* tis vHtor tamlR0s“
IOANA ROȘOIU, 

prelucrător fire: „Rea
lizările obținute în ul
timii ani — în cei 17

JENICA NECȘIU, o- 
perator chimist: „în
anul 1981 am absolvit 
Liceul chimic din Lu-

ani-Iumină — de oame- peni, liceu care de fapt,
nii muncii de la I.F.A. 
Vîscoza sînt rodul mun
cii întregului colectiv

asigură forța de mun
că pentru I. F. A. Vîs
coza. îmi place mese-

care, sub conducerea rla' pe care mi-am a-
înțeleaptă a partidului, 
s-ă afirmat plenar în 
opera de construire a 
unei vieți noi, a unei 
societăți noi. Lucrez la 
această întreprindere

les-o, meserie în care 
doresc să mă perfecți
onez. în viitor (n.n, 
— a se - înțelege
anii *82 — '84) voi 
lucra într-o nouă

de 12 ani. în toată a- 
eeastă perioadă colecti
vul nostru, formația din

și modernă capacitate 
de producție. Aici, la 
Vîscoza lucrează zeci,

care fac parte, a de
pus susținute eforturi 
pentru a-și realiza sar
cinile de plan și anga
jamentele asumate în 
întrecerea socialistă.
Paralel cu îndeplinirea 

■ sarcinilor de plan, oa
menii muncii de aici 
sînt implicați și în pro-

sute de soții și fiice de 
mineri. Noi, cele mai 
tinere muncitoare de 
aici, mulțumim din ini
mă partidului, perso
nal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru mi
nunatele condiții de 
muncă și viață, pentru 
viitorul fericit pe care

cesul de modernizare și 
dezvoltare a’ întreprin-

ni-1 asigură și, totoda
tă, asigurăm conduce»

derii. Conștienți fiind că, 
ridicarea calității vieții 
depinde de calitatea 
muncii noastre vom

rea superioară de
partid și de stat efi 
vom acționa cu tot e- 
lanul nostru tineresc

depune toate strădani
ile pentru a realiza în 
mod exemplar sarcini
le celui de-al doilea an 
al cincinalului actual".

pentru a ne îndeplini 
sarcinile ce ne revin, 
pentru a ridica Româ
nia pe noi trepte de 
civilizație și progres".

MARIA COLICI, pre- 
lueărtor fire: „M-am 
încadrat în muncă în 
ziua de -4 octombrie 
1957. De atunci lucrez 
aici, la I. F. A. Vîscoza. 
In acești 25 de ani 
lucrați, am participat 
efectiv la toate trans
formările, înnoirile 

care au avut loc în 
întreprindere. La în- 
ceput întreprinderea 
era o unitate modestă, 
dotată eu mașini și uti
laje simple, procesul 
de producție se desfă
șura greoi, efortul fizic 
al muncitorilor era 
urare. Cu timpul, insă, 
îndeosebi în ultimii 17 
ani, ca urmare a
liticii înțelepte a par
tidului și statului 
tru, personal a 
varășului 
Ceaușescu,
rea noastră a cunoscut 
mari prefaceri. S-au 
modernizat fluxurile 
tehnologice, am fost do
tați cu mașini și insta
lații moderne de' mare 
productivitate. Odată 
cu acestea,- firesc, con
dițiile noastre de mun
că.și de viață s-au îm
bunătățit continuu".

• Produsele executate 
de I. T. Petroșani șl I. C. 
Vulcan sînt exportate 
țări ca U.R.S.S., K.D.G., 
lonia, Cehoslovacia 
peste ocean, în SUA.

Petroșani, 
întreprinde- 
la indicația 
general al

bu- 
încă 

de.

întreprinderea de tri
cotaje din 
una dintre 
rile create 
secretarului
partidului, oferă sute de 
locuri de muncă soții
lor și fiicelor de mineri.

Șl

In
aces t an

în orașul 
unui ma- 

gazin de prezentare a 
produselor și a unui 
chioșc alimentar în in
cinta unității. Angajat 
plenar în marea între
cere socialistă, colectivul 
I, C. Vulcan este ferm 
hotărît să materializeze 
în ' practică obiectivele 
Congresului al Xll-lea al 
partitfui-ui
Ee. Margareta ZAIDES, 
director, I. C. Vulcan po

nos- 
to-

N i c o la e
întreprinde-

an au fost confecțio- 
și livrate beneficia- 
din întreaga țară 
1 580 de bucăți' ca- 
combinate „Belve- 
I șl II. La această

rosul aport de 
și conștiinciozitate 
vine atribuit 
colectiv care 
să muncească 
iască în chip

Un popas la întreprin
derea de tricotaje Petro
șani confirmă adevărul 
că această unitate nu 
este numai un loc unde 
se realizează o gamă di
versă de produse, ci și 
un spațiu- de afirmare 
a personalității umane. 
Imp!icîndu-se în ac
tivitatea de producție su
tele de soții și fiice de 
mineri de aiei își asu
mă o mare răspundere 
privind îndeplinirea e- 
xempiară a sarcinilor de 
plan. Aceasta a fost de 
fapt tema mesei rotunde 
inițiată aici de - ziarul 
nostru. Iată cîteva 
opiniile exprimate :

partidul și statul nostru 
pentru a crea locuri de. 
muncă soțiilor și fiicelor 
de mineri. ~ ~ 
nostru la grija pe 
ne-0 poartă 
Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al 
dului este 
exemplară

Răspunsul 
care 

tovarășul
se- 

parfi- 
îndeplinîrea, 
a sarcinilor

fost pentru mine locul 
unde tn-am realizat . ca 
om. Aici m-am calificat 
in meseria pe care mi-am 

• ales-o; Informația din ca
re fac parte sînt multe ti
nere harnice și pricepute 
care nu-și precupețesc e- 
forturile pentru a-și în
deplini exemplar sarcinile

și un imbold, un anga
jament de a face totul 
pentru a crește presti
giul întreprinderii noas
tre. Faptul că în prezent 
avem și sarcini de plan 
la export, dovedește ,.ma~ 
turitatea, capacitatea pro
fesională și politică a 
unui colectiv care, .deși 
tinăr știe să se afirme11.

—1 
se- 4 
de i 

,Avind ca instru- *

din

Pagină realizată de 
Constantin GRAURE

IOANA FIRESCU, 
cotoare: „Am 21 de
și lucrez la I. T. Petro
șani încă de Ia înființa
re. Mai întii trebuie să 
spun că sînt mîndră că 
lucrez la această între
prindere înființată de

tri- 
ani

Implicare și răspundere muncitorească
de plan. Fiecare la locul 
nostru de muncă ne fa
cem datoria cu 
conștiinciozitate.
cît

multă 
întru- 

la întreprinderea • 
noastră lucrează multe 
tinere, organizația noas
tră de partid și U.T.C. 
și-a orientat direcțiile de 
acțiune spre educarea lor 
prin muncă și pentru 
muncă".

de plan, a ridica pe noi 
trepte ștacheta calității 
produselor noastre11.

ANA VITEZ, tricotoa- 
re; „Întreprinderea a

CORNELIA LUPU, 
C.T.C.: „A lucra într-o
întreprindere modernă, 
dotată cu mașini și 
instalații la nivelul 
tehnicii de vîrf este pen
tru mine, ca de altfel 
pentru toate muncitoare
le de la I. T. Petroșani 
nu numai un prilej de 
bucurie și satisfacții, ci

Ing. RODICA BOLES-
CU, șef secție : „După 

- terminarea facultății am 
fost repartizată la I. T. 
Petroșani. Aici am găsit 
un colectiv în formare, 
am întilnit greutățile 
inerente oricărui început, 
în prezent pot să afirm 
că, deși.nu au trecut de- 
cît cîțiva ani, am învățat 
multe lucruri. Conduc o 
secție care are sarcini de
osebite atît pe plan in
tern cît și la export11.

ELENA ANTAL, 
crctara organizației 
partid : „z’iviud ca iusiru- r
mont de lucru magistra- ț
la Expunere a tovarășu
lui -Nicolae Ceaușescu la ,
Plenara lărgită a C.C. al ț

.. I
\

I

i 
I
I 
I 
I 
I

P.C.R., organizația «no as- - 
tră de' partid și-a orien
tat activitatea spre spo
rirea eficienței economi
ce. Avem în vedere — 
pe baza unor, planuri mi
nuțios întocmite — valo
rificarea superioară a 
materiei prime, reduce
rea cheltuielilor neecono- 
micoase, ■ . îmbunătățirea 
continuă a calității pro
duselor. . Măsurile între
prinse de biroul organi
zației de partid, de con
ducerea întreprinderii 
vor duce în mod sigur 
la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de pro
ducție. Colectivul nostru 
este feîm hotărît să în
deplinească exemplar o- 
biectivele celui de-al 
XH-lea Congres al parti
dului11.

l
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, (Urmare din pag. 1)

mii. pentru a se trece cu 
fermitate la măsuri de 
dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, 
pentru o pace trainică.

A fost reliefată, de ase
menea, importanța deose
bită a înfăptuirii securită
ții și dezvoltării colaboră
rii pe continentul euro
pean.

Abordînd situația -fin 
Orientul Mijlociu, președin
tele Nicolae ceaușescu șl 
secretarul general al O.N.U. 
Javier Perez de Cuellar, 
s-au pronunțat pentru con
tinuarea eforturilor în ve
derea unei rezolvări glo
bale, pe calea tratativelor, 
a conflictelor în regiune, 
care să asigure retragerea 
Israelului din teritoriile o-

cupate în urma- războiului 
din 1967, soluționarea pro
blemei . poporului palesti
nian, recunoașterea drep
tului său la autodetermi
nare, inclusiv crearea unul 
stat palestinian indepen
dent ■ ;/

De asemenea, în cadrul 
convorbirilor s-a apreciat 
că este necesar să se facă 
totul pentru încetarea răz
boiului dintre Irak și Iran 
și soluționarea tuturor pro
blemelor dintre cele două 
state pe calea negocieri
lor.

A fost exprimată con
vingerea comună că Orga
nizația Națiunilor Unite, 
celelalte organisme inter
naționale își vor spori ro
lul lor în întreaga viață 
politică internațională, în 
viața națiunilor.

Dineu oficial

Președintele Consiliului de Stat ai R.P. Bulgaria 
a României

După încheierea convor
birilor, președintele Repu
blicii Socialiste România,

N i c o 1 a e 
Și

un dineu în onoarea se
cretarului general al Or
ganizației Națiunilor U- 
nite, Javier Perez de Cuel
lar, și a soției sale, doam- 

. , . tovarășa na Marcela Perez de Cuel-
Elena Ceaușescu au oferit Iar,

tovarășul 
Ceauș eseu,

Acțiuni ale forțelor 
insurgente salvadoriene

SAN SALVADOR 19 (A- 
gerpres). Insurgenții salva- 
dorieni au atacat cazarma 
din capitala departamen
tului Morazan, orașul Șan 
Francisco Gotera, aflat la 
circa 120 kilometri est de 
capitala țării, San Salva
dor, și au declanșat, tot
odată, la finele săptămînii 
trecute, o serie de acțiuni 
în alte zone — a anunțat 
Frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Naționa
lă — (F.M.L.N.) din Sal
vador. Bilanțul atacului 
împotriva cazarmei nu a 
putut fi încă stabilit, a 
arătat „Radio Vencere- 
mos“, care a informat des
pre aceste operații ale in
surgenților. Departamentul 
Morazan — amintește, în 
context, agenția France 
Presse — a constituit lu
na trecută teatrul unei 
ample operațiuni a arma
tei, care a încercat să re
cupereze pozițiile cucerite 
de forțele insurgente într-o 
serie de localități rurale 
din nordul acestui depar
tament.

PREȘEDINTELE CIPRU. 
LUI, Spyroș Kyprianou, 
l-a primit, duminică, ' pe 
Lazar Moisov, secretar fe
deral pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, anun
ță agenția Taniug. Au fost 
abordate, cu acest prilej, 
probleme ce privesc rela
țiile dintre cele două țări, 
precum și mișcarea de ne
aliniere, menționează a- 
genția.

IN PERIOADA 19—21 
IULIE în capitala Repu
blicii Capului Verde, Pra
ia, se va desfășura o reu
niune la nivel înalt la 
care vor participa șefii de 
stat sau reprezentanți ai 
acestora din cinci foste co
lonii portugheze, agenda 
de lucru cuprinzînd pro
bleme referitoare la extin
derea cooperării economi
ce și politice, transmite a- 
genția Reuter.

PREȘEDINTELE TAN
ZANIEI, Julius Nyerere, 
l-a primit pe Boutros 
Ghali, ministru de stat e- 
giptean peptru afacerile 
externe, aflat în vizită o- 
ficială la Dar Es Salaam, 
care i-a transmis un mesaj

BEIRUT, 19 (Agerpres).: 
— In ultimele zile, forțele 
israeliene din. Liban ’ au 
accentuat blocada Beiru
tului de vest, împiedicînd 
aprovizionarea cu produse 
alimentare și de primă ne
cesitate, ceea ce pune în 
pericol imediat funcționa
rea tehnică a serviciilor 
spitaliere supraaglomerate 
care trebuie să asigure 
îngrijirea a sute de răniți, 
relevă agenția • France 
Presse. Reluînd b decla
rație a unui reprezentant. 
a( Comitetului Internațio
nal ai Crucii Roșii, agen
ția menționează că in ulti
mele două zile nu s-a pu

FILMBT ..

a vizitat Expoziția economică
de produse ale industriei, 
noastre constructoare de 
mașini, electronicii și elec
trotehnicii, industriei chi
mice și petrochimice, in
dustriei ușoare și agroali- 
mentare, precum și din alte 
ramuri ale economiei na
ționale.

Primind explicații deta- calde felicitări
român pentru succesele re
marcabile pe care le-a ob
ținut și le obține în con
strucția socialistă.

SOFIA 19 (Agerpres). To
varășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia, a vizitat luni expo
ziția economică a Repu
blicii Socialiste România 
la Sofia,

Vizitând expoziția, înal
tul oaspete s-a oprit în fa
ța standurilor în care este 
prezentată o variată gamă

«

iiate asupra performanțe
lor diferitelor mașini și u- 
tilaje, a potențialului pro
ductiv al unor ramuri, to
varășul Todor Jivkov a

apreciat nivelul tehnic ri
dicat al exponatelor și pro
gresul evident realizat de 
industria din țara noastră.

Șecretarul general al ' 
președin- 

de Stat al 
a adresat 
poporului

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atenție la 
Pana de vultur ; Uni
rea . Răsunetul fluviu
lui.

C.C. al P.C.B., 
tele Consiliului
R.P. Bulgaria

Milioane de persoane 
afectate de șomaj

de persoane pînă la 25 de 
ani. aproximativ 7 la sută 
din întreaga forță activă 
de muncă a tineretului ță
rii, nu aveau de lucru.

PARIS 19 (Agerpres). Nu
mărul persoanelor care 
caută un loc de muncă în 
Franța se ridică, la sfîr- 
șițul lunii iunie, la 2 042 300 
,ceea ce reprezintă o creș
tere de 1,9 la sută în com
parație cu luna precedentă, 
a anunțat, luni, Ministerul 
Muncii de la Paris.

★

Stockholm 19 (Ager
pres). Șomajul în rîndurile 
tineretului constituie una 
dintre cele mai grave pro
bleme sociale ale Suediei. 
Potrivit statisticilor oficia
le publicate la Stockholm 
și reluate de agențiile in
ternaționale de presă, în lu
na iunie anul acesta 52 0'00

din partea președintelui 
Hosni Mubarak, informea
ză agenția MEN. Totodată, 
Boutros Ghali I-a informat 
pe președintele tanzanian 
despre poziția țării sale 
în legătură cu situația in
tervenită în Orientul Mij
lociu ca urmare a agresi
unii israeliene în Liban, 
precizează agenția,

LUNA IULIE reprezin
tă pe plan social în Ma
rea Britanie un nedorit 
record al șomajului — 
peste 3 200 000 de persoa
ne se vor afla în căutare 
de locuri de muncă, ni
vel care nu a mai fost a- 
tins niciodată în perioada 
„marii crize" a anilor ’30, 
transmit agențiile France 
Presse și EFE. Această ci
fră 
din
rii, față de 12,8 la sută 
cît

reprezintă 13 la sută 
forța de muncă a ță-

era în luna iunie.

Evoluția situației din Liban
libaneze progresiste au ri
postat.

în ultimele trei zile — 
informează agenția pales
tiniană de presă WAFA 
— detașamente ale forțe
lor comune palestiniâno- 
llbaneze progresiste au e- 
fectuat o serie de acțiuni 
în spatele liniilor forțelor 
israeliene invadatoare. în 
urma acestor operațiuni, 
forțele israeliene au sufe
rit pierderi in oameni și 
material de luptă — pre
cizează agenția WAFA.

în ultimele zile, forțele 
israeliene din Liban au 
accentuat blocada împo-

tut trimite în sectorul de 
vest al capitalei' libaneze 
zahăr, lapte praf, ulei ve
getal, păcură. Un repre
zentant al unei organiza
ții umanitare a afirmat că 
este insuficiență cantitatea 
de medicamente

★

BEIRUT '19
— Agenția 
Press, citînd 
libaneze, relatează că luni 
dimineața, artileria israe- 
liană a-deschis din nou fo
cul asupra pozițiilor forțe
lor comune palestiniano-

(Agerpres;. 
Associated 
autoritățile

★

COPENHAGA 19 (Ager
pres). Șomajul în Dane
marca se află în continuă 
creștere. Numai în primele 
două săptămîni ale acestei 
luni și-au pierdut locuri
le de muncă 3 500 de per
soane. Numărul total ' al 
celor aflați în căutarea u- 
nui loc de muncă se ri
dică în prezent — potri
vit statisticilor oficiale da
te publicității la Copenha
ga —» la 264 000, ceea ce 
reprezintă peste 9 la sută 
din forța activă a țării.

Mari creșteri 
de preturi

BUENOS AIRES 19 (A- 
gerpres). în Argentina pre
țurile au crescut cu 15,6 
la sută în- prima jumăta
te a acestei luni — infor
mează agenția Prensa La
tina, Pentru perioada ur
mătoare sînt anunțate noi 
majorări. De luni intră în 
vigoare tarifele la servi
ciile publice sporite cu cir
ca 30 la sută, iar in trans
porturi cu 28 la sută — 
adaugă sursa citată.

★
BERLINUL OCCIDEN

TAL 19 (Agerpres). în lu
na iunie, prețurile la con
sumator au cunoscut o 
creștere accelerată în Ber
linul occidental, a anunțat 
Oficiul de statistică ăl o- 
rașului. Sursa a precizat 
că ele s-au situat cu 6,4 
la sută peste nivelul lunii

PETRILA : Destina
ția Mahmudia.

LONEA : Numele meu 
e iubire, I-11.

ANTNOASA : 
glonte rătăcit.

VULCAN - Luceafă
rul: Povestea lui Bud
dy Holly.

LUPENI — Cultural:
Imigranți în Brazilia.

URI CÂNI : Pășlu^ .’de 
duminică; ’ Z'*"

Un

TV

iunie a anului trecut.

LUCRATORII din rețea
ua sanitară din Marea 
Britanie au declanșat luni 
o grevă de trei zile. Ho- 
tărîrea a fost luată după 
ce guvernul a refuzat să 
satisfacă revendicările ă- 
cestora de îmbunătățire 
a condițiilor de viața. 
După ciim subliniază a- 
genția Reuter, în această 
acțiune sînt angajați apro
ximativ un milion de 
membri ai celor 12 uniuni 
sindicale de ramură șî ea 
va afecta majoritatea din 
cele 2 300 de, spitale ale 
țării.

ACTUALA SITUAȚIE 
din lumea arabă, în spe
cial problema Libanului 
și eforturile țărilor arabe 
de a face față consecințe
lor invaziei isr’aeliene au 
fost abordate — potrivit 
agenției MEN, în cadrul 
convorbirilor între regele 
Fahd al Arabiei Saudite 
și președintele Sudanului, 
Gaăfar Nimeiri, sosit du
minică seara într-o vizită 
în această țară. Au fost 
abordate, în același timp, 
probleme privind relațiile 
sudanezo-saudite.

230 000 de accidente 
rutiere

TOKIO 19 (Agerpres). 
Potrivit datelor oficiale 
publicate la Tokio și cita
te de agenția TASS, în 
primele șase luni ale anu
lui curent pe șoselele Ja
poniei s-au produs peste 
230 000 de» accidente rutie
re, soldate cu moartea a 
4 174 persoane și rănirea 
a peste 5 000. Printre cau
zele principale ale crește
rii numărului de eveni
mente rutiere, poliția ci
tează depășirea vitezei 
legale și conducerea ve
hiculelor sub influența al
coolului

ll,00 Telex.
11,05 Matineu de vacan

ță. Căpitanul Val- ’ 
Vîrtej la Mamaia.

11.30 Film artistic: Par
tidul, inima țării.

12.30 Bijuterii muzicale. 
16,00 Telex.
16,05 Reportaj pe glob.
16,25 Clubul tineretului.
17,00 Universul femei- 

; lor.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea eco

nomică.
20.30 Deschizător de dru

muri noi — Con
gresul al IX-lea al 
P.C.B.

20.50 Teatru - TV.; „Ca
sa noastră" de 
George Bcnoiu.

22,05 Telejurnal,
22,15 Din plbumul ce

lor mai "t-imoase* 
melodii popuiare.

I.J. ’
rezer-

Mica publicitate
VÎND motocicletă 

cu ataș, motor de
vă și piese. Informații str. 
Alexandru Sahia, nr. 20/1 
Petrila. (900)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi- 
tresc Petru, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (895)

ANUNȚURI

PIERDUT permis de : ■ 
pescuit pe numele Berei 
Arpad, eliberat de Filiala 
A. G. V. P. S. Petroșani. 
11 declar nul. - (898)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pîrvu 
Ilie, eliberată de Prepara- ‘ 
fia Petrila. O declar nulă.

(901)
DE FAMILIE

triva sectorului de veșt al 
Beirutului, împiedicînd a_ 
provizionarea cu produse 
alimentare și de primă ne
cesitate și periclitînd func
ționarea spitalelor — și 
așa supraaglomerate — 
relevă agenția France 
Presse, care citează decla
rația unui reprezentant al 
Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii.

Forțele israeliene de o- 
cupație continuă așa zise
le acțiuni de curățire în 
orașul Saida, oraș a cărui 
populație este lipsită de 
adăpost în proporție de 
30 la sută — relatează a- 
genția WAFA.

- ' Familia îndurerată anunță încetarea din viață 
la 18 iulie 1982 a celei, ce a fost preoteasa

ZOICAN MINERVA
Imaginea ei luminoasă va rămîne 

inimile noastre.
înhumarea va avea loc marți, 20

mereu . vie în-

înhumarea va avea loc marți, 20 iulie a.c., ora
17, din str. 30 Decembrie, nr, 19 Petroșani. (894).

Familia mulțumește din suflet celor care prin 
prezență și flori au fost alături de noi la marea su
ferință pricinuită de dispariția scumpului nostru

/ dr. ing. ROMAN PETRU
(897).

Colectivul oamenilor muncii de la G. C S. M. Pe
troșani mulțumește tuturor celor care au fost alături 
de noi la încercarea grea pricinuită de pierderea ce
lui care a fost directorul nostru

dr. ing. ROMAN PETRU
1896)
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