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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Sudan, 

Gaafar Mohamed Nimeiri
Continuarea convorbirilor oficiale

A

In întîmpinarea
Zilei minerului și a

sărbătoririi Eliberam
de producție mâritâ

. iFruntașn extrag 
peste preliminar

întrecere rodnică
între sectoare

în cursul zilei de joi, to
varășul Nicolas Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și Ga- 
afar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii 
cialiste Sudaneze, 
ședințele Republicii 
mocratice Sudan, au
nuat, la bordul navei pre
zidențiale „Mihai Vitea
zul", în timpul călătoriei

So-
■ pre-

De- 
conti-

pe Dunăre, convorbirile 
oficiale,

în cadrul convorbirilor 
au fost examinate noi căi 
șl posibilități pentru lăr
girea în continuare a rela
țiilor de colaborare dintre 
cele două țări, pentru dez
voltarea și adlncirea co
operării economice și teh- 

nico-științifice dintre Româ
nia și Sudan în domenii 
de interes comun.

Conducătorii de partid 
și de stat ai celor două

țări au. exprimat și de a« 
ceaștă dată convingerea 
că promovarea conlucră
rii bilaterale, ce se va ex
tinde și mâi mult în vi
itor, corespunde pe deplin 
intereselor dezvoltării e- 
conomice, și sociale inde
pendente a celor două po
poare. A fost subliniată, 
de asemenea, însemnăta
tea sporirii schimburilor 
de mărfuri și identificării 
unor -noi acțiuni de, coope
rare economică și tehnică,

Oaspeți ai porturilor dunărene 
Giurgiu și Oltenița
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Strădania deosebită a minerilor, eforturile orga
nizatorice pe care le depun în aceste zile din preaj
ma Zilei minerului toate colectivele sectoarelor pro
ductive ale I.M. Uricani pentru creșterea extracției 
zilnice de cărbune cocsificabil s-au concretizat, ieri 
— declarată zi de producție mărită —, in schimbul 
I, prin depășirea preliminarului. După cum ne-a 
comunicat telefonic dispecerul din schimbul I, Mihai 
Todoran, cea mai rodnică activitate a fost înregis
trată în abatajele frontale de capacitate ridicată în 
care își desfășoară munca două brigăzi fruntașe, cu 
renume ale minei : cele conduse de Gheorghe Scor
pie, din sectorul. II, și Constantin Sorescu, din secto
rul III. De la gurile de încărcare ale celor două lo
curi de muncă au fost expediate spre ziuă 120 și, 
respectiv, 115 vagonete cu cărbune cocsificabil, can
tități superioare 
obținute pe care 
lucru.

cu peste 25 de vagonete mediilor 
le realizează cele două formații de

Trei sectoare de pro
ducție ale I.M. Vulcan au 
încheiat primul 
zilei de ieri cu 
preliminar ui ut
. ."dJMt ăe LAe

schîmb al 
depășirea

Hă» Lr*sss C*s®»eae 
Zafearia. <Ta jee-xcrsl. 13,. 
au realizat nivele ale pro
ductivității superioare ce
lor planificate cu 1 tonă 
pe post. Acestea s-au ma
terializat pe sector în ex
tragerea intr-un 
schimb a 300 tone de căr
bune, respectiv □ 
din planul zilnic. Sectoa
rele V și H ale minei ap 
ocupat locurile următoa
re ale întrecerii pentru 
mai mult cărbune.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și . tovarășa Elena 
Ceausescu, împreună 
președintele Unlusii

doamna Nimeiri, a aterizat 
la Giurgiu, in apropierea 
întreprinderii textile „Du
năreană",

La coborîrea din elicop
ter, președinții Nicolae 
C e a .: - e s ■■ s G -

fost întîmpinați ele tovară
șul Vasite Mușat. prtm-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Giurgiu al P.C.R., 
președintele ’ Comitetu
lui Executiv al ConsilTfui

_ —ir . ceieiȚ.

singur
treime

Ieri, ia ora 13 și 15 minute, turnul puțului cu schip de la Lu-1 
peni — cel mai înalt puț de extracție din România — a atins cota de I 
vîrf : + 100,5 metri. Patru bărbați de elită dintre cei care au durat - 

acest colos de oțel și beton, șefii de echipă Dumitru Dumitrașcu I 
losif Borșodi, Emeric Fazakas și Ion Bit, de la I.C.M.M., au arbo- ’ 
rat pe virfu! turnului steaguri roșii și tricolore, steagurile izbînzii.'

BĂRBĂȚIA LA COTE
co- te mișcările, precise și 

perfect coordonate ale băr
baților cuprinși de febraDe pe platforma 

fragului glisant, de 
la înălțimea, de a- .

orcape 100 m, Lupeniul ss unei emulații dîrze nu nu- 
înfățișează privitorului in 
toate detaliile profundelor 
mutații care-i pecetluiesc 
prezentul și îi prefigurează 
viitorul.

ar renunțăm la ten
tația panoramei 
- despre aceasta 

cu alt prilej - pentru a 
’ cunoaște oamenii care, ca 

pe o mare scenă deschisă 
sub cupola cerului de au
gust, desăvirșesc aici, la 
100 m de sof, actul final 
al acestei întemeieri gran. 
dioase. Apropierea finișu
lui, a momentului cind va 
bate „gongul" final al aces. 
tui spectacol al creației, 
tenacității, al avîntului spre 
înafturi, se resimte în toa-

mai cu înălțimile, ci și cu 
timpul.

Prima cunoștință : beto- 
rfetul Dumitru Dumitrașcu 
care cu echipa pe care o 
conduce înglobează beto
nul în operă - pereții tur
nului. Are 59 de ani, din 
care 32 i-a dăruit unor 
întemeieri tot de amploare 
- turnurile de răcire de 
la Termocentrala și funi- 
cularul din Paroșeni, noua 
preparație din Lupeni. Sprin. 
teneala cu care coboară 
din țesătura metalică a 
schelăriei nu-i trădează 
vîrsta. Nici zîmbetul, rîsul 
sănătos, poate doar riduri, 
le ce-i brăzdează fața 
bătută de vînturîle inălți-

în ziara! de azi

e EVOCĂRI - 53 
de ani de la eroica 
luptă revoluționară 
a muncitorilor mi
neri din Lupeni (au 
gust 1929)

(Pag. a 2 a)
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IfeBanssi NewK 
at-scE-a Niseri. m. 
joi, oaspeți ai sameailor 
muncii din județele Giur
giu și Călărași

Vizita a permis înalților 
oaspeți sudanezț cunoaș
terea unor importante rea
lizări ale industriei 
tre constructoare de 
șini, îndeosebi din' 
ra construcțiilor

Elicopterul, la bordul că
ruia se aflau președinții 
Nicolae Ceausescu și Ga- 
afar Mohamed Nimeiri, to
varășa Elena Ceausescu si

radio și televiziune

no as
in fl

eam u- 
navale.

Astăzi, in jurul orei 10,00, posturile de radio 
televiziune vor transmite direct solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale rbmâno-sudaneze ; in 'jurul 
orei 10,45 va fi transmisă ceremonia plecării- pre
ședintelui Uniunii Socialiste Sudaneze,' președintele 
Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Ni
meiri, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceausescu a efectuat, împreună 'eu doamna 
Nimeiri, o vizită oficială de prietenie in țara' noastră.

DE VÎRF
milor pe 
ridică de

li întrebăm despre 
tisfacțiile ce i le oferă ac. 
trialul obiectiv. Ne răspun
de simplu : „ritmai, rit
mul superior celui prevăzut 
in grafice! Adică in loc 
de 1 metru, turnul se înal
ță cu o viteză de 1,2 me
tri pe zi. Și îmi plac oame
nii, oamenii ds „uneală", 
adică uniți și inimoși cu 
care dăm bătaie pentru a 
termina această lucrare".

ncâ înainte de a-și 
termina -fraza, pri
virea i se îndreap

tă spre cabina macaralei, 
care la înălțimea de pes-. 
te 100 de metri pare o cu
tie zburătoare. In cabină 

loan DUBEK

I

care el însuși
32 de ani.

Investițiile anului 1982 la ora scadențelor

(Continuări In pag a 2-a
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In fața panoului si
noptic din camera dis
pecerului, brigadierul 
Vasilc Cerce ja, alături 
de cițiva ortaci, compo- 
nenții uneia din cele 
mai destoinice formații 
de lucru care definiti
vează viitoarele fron
turi <le producție de Ia 
I.M. Paroșeni.

Noi dezvoltări pe
termoficării

„Săptămîna educației politice, culturii și sportului*li
s-au
ra-

Ample manifestări dedicate Zilei minerului
• CONSFĂTUIRI, DEZ

BATERI. In cadrul mani
festărilor programate pen
tru această săptămină, un 
loc aparte il ocupă acțiu
nile politico-educative și 
tehnico-științifice menite 
să contribuie la perfecțio
narea politică și profesio
nală a minerilor. Spicuim 
din seria acestor manifes
tări consfătuirea organiza
tă de consiliul orășenesc 
ai sindicatelor din Lupeni

APEL
ama- 

din 
mine-

® IN SĂLILE DE 
minelor, artiștii 
au fost prezenți 
ieri în mijlocul 
înainte de intrare in 

cu ocazia zilei

ale 
tori' 
nou 
ri lor 
schimburi, 
de producție record pen
tru a le cinsti prin 
și vers vrednicia pe 
cărbunelui. Membrii 
mațiilor artistice și cena
clurilor literare au prezen
tat mimspectacole de mu
zică și poezie.

cîntec 
frontul 

for-

depe tema „Activitatea 
creație tehnico-științifică 
de masă în sprijinul /pro
ducției" și dezbaterea or
ganizată de sindicatul și 
comitetul U.T.C. ale I.M. A- 
ninoasa pe tema „Cultiva
rea respectului față 
normele și principiile 
ralei socialiste în 
oamenilor muncii, in 
lor calitate de proprietari, 
producători și beneficiari ai 
bunurilor societății".

de 
mo. 

rînduj 
tripla

magistralele
în acest an. lucrările de 

țermoficare a Văii Jiului 
au continuat in ritm sus
țin ut. în Petroșani 
dezvoltat rețelele de
cordare la magistrală a u- 
nor noi centrale termice, 
îndeosebi în zona centrală 
a reședinței de municipiu. 
Aicj se prevede punerea 
in funcțiune a încă cinei 
puncte termice, precum' și 
finalizarea trecerii com
plete pe ternwficare în 
celelalte puncte termice, 
care au fost racordate la 
magistrală încă din anul 

‘ trecut.
Dar cel mai important 

volum de lucrări se exe
cută > zona de vest, spre 
orașul Lupeni, la cea de-a 
doua magis-trală prin care 
se va asigura, de la sursa 
din Paroșeni agentul ter-

mic pînă în zona blocuri
lor de locuințe.. Construc
torii din cadrul șantierului 
Paroșeni al Trustului e- 
nergo-construcția, .care e- 
xeeută lucrările de țermo- 
ficare, au împărțit magis
trala din Vest în 
„obiective". Primul obiec
tiv îl constituie tronsonul 
conductei magistrale de 
la sursa de căldură din 
Paroșeni, pînă în dreptul 
'serelor din Lupeni. Pe a- 
eesț tronson,. partea de 
construcție a magistralei 
s-a terminat. Ai: fost mon
tate conductele.: A m ai ră
mas de executat izolația. 
Conductele au fost supu
se deja probelor preten- 
sionării prin presiune. O-

o V.S. IENEȘANU

cîteva

(Continuare in pag. a 2 a)
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Lupta eroică a munci- dintr-o exploatare siste- 
, torilor mineri din 6 au- 
! gust 1929 de la Lupeni, 

organizată și condusă de 
P.C.R., a constituit o a- 
firmare viguroasă a com
bativității revoluționare 
a unui detașament de 
frunte al clasei 
toare din 
minerii de

Sensibil 
realităților 
economice, 
ternă a vremii a inserat 
mărturii impresionante 
despre momentul revo
luționar „Lupeni ’29“, da
torate unor contempo
rani marcanți (N. Iorga, 
Panait Istrati, N. Delea
nu și alții) sau martori 
oculari stimați în Valea 
Jiului (Petru Braica, A- 
ron Cristea etc.).

Ne permitem, așadar la 
împlinirea a 53 de ani 
de la marea grevă, s-o 
reconstituim — punctînd, 
evident, momentele e- 
sențiale și cauzele care 
au generat-o — prin pris
ma evocărilor.

Un ilustru contempo
ran sublinia un „com
plex de împrejurări" cau
zale, din care desprindem 
următoarele : „Au fost 
desigur și motive econo
mice M-am , convins că 
pe Valea Jiului mizeria 
este mai mare decît poa
te cuprinde mintea ome
nească. Societățile de ex
ploatare, în loc să-și în
drepte specializarea că
tre' o cit mai rațională 
exploatare a 
s-au specializat, 
trivă, in exploatarea bra
țelor de muncă. In loc 
să-și tragă profiturile

munci- 
țara noastră : 
pe Jiu. 
seismograf al 
vieții social- 
presa in-

minelor, 
dimpo-

matică și modernă a ba
zinului carbonifer, ele 
au căutat să se îmbogă
țească numai de pe urma 
exploatării muncitorilor. 
Nu respectă contractele 
colective, sfidează legi
le. nu respectă deciziile 
de arbitraj ; au desființat 
alimentele cu preț redus 
ș.a.m.d." (N. Deleanu ;

țarina la Lupeni 
forțe active în 
noastră națională și erau 
uneori părinți de fami
lie care-șj lasă pe drum 
nevasta și copiii. Dacă 
s-ar fi putut evita sînge- 
rosul final al 
mense dobitocii, 
așa de bine !“

Scriitorul de 
tate mondială,

erau 
viața

unei i- 
ar fi fost

notorie- 
Panait

a- 
și 
în

1 A A
(Urmare țin pag. 1)

53 de ani de la eroica luptă 
revoluționară a muncitorilor 

mineri din Lupeni 
(august 1929) 
- EVOCĂRI -

vezi și „Steagul roșu" Pe
troșani, nr. 8 318 din 2 
iunie 1979).

Pe acest fundal social- 
economic 6-au grefat, pe 
parcursul anilor, o serie 
de cauze de ordin poli
tic.

De la criza economică 
și șomaj pînă la lupta 
revoluționară n-a 
decît „un pas". La 
peni, în fierbintele 
gust 1929, s-a produs, 
trivit opiniilor majorită
ții contemporanilor, un 
„măcel". Iată ce spunea 
marele istoric N. Iorga : 
„Omenește lucrul e nes
pus de regretabil. Ro
mâni ori neromâni, lu
crătorii cari au mușcat

Noi dezvoltări pe
magistralele termoficării

(Urmare din pag 1)

bjectivul doi, de la sere 
pină. în dreptul podului de 
peste Jiu al drumului spre 
incinta minei Lupeni, se 
află într-o fază de exe- 

‘ cuție avansată.„Aici „a mai 
rămas de executat doar 
turnarea unui-pilon. Oda
tă cu această lucrare, care 
la ora cînd scriem este 
în curs, de finalizare,'cons
tructorii. raportează' un 
frunîos succes; executa
rea lucrărilor prevăzute 
în •planul fizic, partea?'de 
construcție, de termofica- 
re a Luponitiluj în anul 
1982. Pînă? îri prezent, 
vo'nsi? ucturii au atacat, în 
ctevânș față de prevederile 
graficului de/execuție, o- 
.bie;itiy?ul nr, 3, care stră
bate o porțiune .deosebit 
ce dificilă, de lingă albia 
Jiului <și’ Uzina de prepa
rare 'a cărbunelui. > . Deși 
efe-a Turigul obiectivului 
3 nu s-au .putut folosii uti
lajele. grele, de mare pro
ductivitate, constructorii 
au reușit să învingă nu
meroasele dificultăți ivite 
la tot pasul din 
linulor de cale

.::nei lașelor cabl 
b‘l >r, depozitelor 

::e Fundațiile 
susîinere a conductei au 

lost săpate manual,, beto
nul s-a preparat la .fața 
locului, iar prefabricatele 
pentru ștîlpi au fost mon
tate . foloșlndu-se 
v i z a ț i i in ge n i o a se. 
rii acestor .lucrări 

. sint oamenii din
nea sing.; Ion 
dulgherii din . „ ... 
condusă de Simion Gliga, 
betoniștii lui Ludovic Bol
di, coiifecțion.erii în metal 
din echipa luj Teodor Iov. 
. Cu toate că în primul 
semestru ăl anului planul 
valoric a fosț depășit, fa
ța de programul de puneri 
în funcțiune se înregis
trează unele restanțe. Rrin- 
tre lucrările nefinalizate 
conform prevederilor din.

cauza 
ferată, 

.ivi, ca na
de ma- 

pi Ionilor

-graficul de execuție 
numără reparația capita
lă la turnul de răcire nr. 
3, amenajarea depozitu
lui de zgură și cenușă de 
la Căprișoara. O problemă 
căreia trebuie să i se dea 
de pe acum atenția cuve
nită o constituie jsupli- 
mentarea efective,or și a- 
provizionarea cu materia
lei - 1 zoi an te. ciondge
montate pe mai o ine 
2 km de la sursă pe 
gistraja Lupem șînt supu
se coroziunii, nefiind izo
late imediat după monta
re. Venind în sprijinul 
cofistructprilor, consiliul 
popular al orașului 

7"ffae.ni a făciit
pentru asigurarea 
rjaîelor necesare pe 

3 .iul termoficării; te 
lăți .suplimentare, 
du-se, firesc,: în 
devansarea. unor lucrări. 
Printr-o mobilizare exem
plară a. constructorilor, se 
pot crea premisele ca, pî- 
nâ l-a sfîrșitul, acestui an, 
agentul terinie să străbată 
magistrala- pînă în zona 
■cartierelor de blocuri din 
Lupeni. Dai- realizarea a- 
eestui „obiectiv presupune 
mai multă receptiv-itate la 
nivelul T.E.C. Deva față 
de necesarul de materiale, 
îndeosebi de conducte și 
iiiateriate - izolările;

impro-
Auto- 

dificfle 
subordi- 

C’iolofan ; 
formația

re 
fu! 
care a turnului. E 
doar de o instalație de 
mare complexitate tehnică 
ce impune executarea tutu
ror operațiilor și manevrelor 
cu precizie de 
Competența 
își spune cu 
tul. Dar nu 
e vorba de 
de dăruire, de pasiune, 
iscusință, de prevedere, 
toate aceste virtuți 
tivate de sufletistul 
mecanizatorilor ~ 
nerul Vilceanu, do 
lui personal. Ca

este de fapt, inima, moto, 
întregii „opere_" de ridi- 

vorba
o

cel mai bun ma- 
șantierului — 

Diaconescu. De 
bun ? „Pentru

erau arestați, duși în be
ciurile jandarmeriei, te
rorizați, legați în lanțuri 
și trimiși pe jos, din 
post în post la Deva, și 
din nou torturați, jude
cați, condamnați la ani 
grei de închisoare..."

Referitor la opera de 
jutorare a văduvelor 
orfanilor înregistrați
urma grevei din august 
1929, ziaristul local. Pe
tru Braica, martor ocu
lar, semnala că „...guver
nul de atunci (riațional- 
țărănist) a dat dispozi- 
țiuni ca văduvele și or
fanii rămași de pe urma 
victimelor să fie ajuto
rați, constituindu-se în 
acest scop un comitet de 
ajutorare care a început 
imediat strîngerea 
durilor necesare", 
teiul respectiv a 
din nefericire, o existen
ță efemeră (pînă în 1931), 
cînd „nemaifiind nici 
bani în scopul acesta, 
s-a dizolvat de la sine", 
fapt care a făcut ca ma
joritatea văduvelor și or
fanilor să nu mai pri
mească nici un ajutor.

Eroica luptă revolu
ționară a oamenilor mun
cii români, maghiari și 
de alte naționalități din 
Valea Jiului — preciza 
un document al P.C.R. 
din 1929 — „reprezintă 
unul din cele mai stră
lucite exemple, este u- 
nul din factorii care de
monstrează că la noi în
cepe perioadă unui nou 
avînt al mișcării revo
luționare Ea trebuie să 
fie înscrisă cu litere de 
aur în istoria mișcării 
revoluționare".

D. PELIGRAD

O-

fon- 
Comi- 
avut,

ceasornic.’ 
mecanizatorilor 

prisosința cuviri- 
aceasta e. totul, 
mult mai mult : 

de 
Și 

cul- 
al

— „pilotul", 
caragiu al 
Constantin 
ce cel mai 
precizia manevrelor conco
mitente pe care le execută, 
ni se răspunde, și prin care 
scurtează durata operațiilor 
de ridicare de la sol și tur
narea betonului, ca și mon. 
tarea fierului-beton",

Rotindu-se în direcția
pusă, spre a doua macara, 

, privirea lui nea Mitică par
că ne spune : „priviți acești 
acrobați ai aerului l". Aceș
ti... acrobațl, o ciorchi
nă de oameni, legați 
centuri de siguranță, 
cută, într-adevăr, cel 
cutezător număr 
spectacol ce se 
aici pe platforma de glisare, 
Sînt membrii echipai de 
montaj a macaralei, care a- 
samblează elementele „co- 
costîrcului de oțel", înălțîri- 
du-l în deydns cu platforma 
de glisare, pentru a putea 
deveni cărăușul betonului și 
al celorlalte materiale. ,,E 
vorba de o premieră națio
nală absolută, ne spune ul
terior șeful echipei Ion Flo
ria. In țară, pentru prima 
dată se montează și func
ționează o macara la o înăl
țime de peste 106 metri. 
Or, la Lupeni, se atinge
performanța de 109 metrii".

^^"slisarea propriu-zisă
\ ar fi imposibilă fără 

aportul, competent al 
echipelor de mecanici - ale. 
lui Cornel Șeuleanu, Adal
bert Biro și Vasile Geică - 
al maiștrilor Marin Paras- 
chiv și Vaier Peșcan, coor
donați de sing.. Constantin 
Vilqeanu. Instalația de glisa-

cu 
pxe- 
mdi 

al marelui 
săvirșește-

fost 
Lu- 
au- 
po-

în 
Lu-

Istrati, întreprinde o an
chetă personală în» legă- 
tură cu evenimentele 
tragice de la Lupeni,. în 
septembrie 1929, inserted 
cîteva foiletoane, cu re
zultatele anchetei, 
ziarul „Lupta". La
peni, preciza scriitorul, 
â fost nu o potolire de 
revoltă, ci o adevărată 
„vînătoare de oameni". 
Aceeași idee răzbate din 
amintirile minerului 
pensionar Aron Cristea, 
participant la evenimen
te : „...A treia zi după 
măcel a început urmări
rea participanților la 
grevă scăpați cu viață, 
care se ascundeau pe 
unde puteau. Cei prinși

Unitatea nr. 18 Legu
me și fructe din Vul
can este unul dintre 
cele mai solicitate și a- 
provizionate magazine 
din oraș. Aici se oferă 
cumpărătorilor o largă 
gamă de produse. în 
imagine raionul de con- 
serve al unității.

Foto: Șt NEMECSEK

sînt
nr. î 
subingi- 

exem plul 
suport 

faptic al acestor virtuți, ni 
s-a servit drept exemplu e- 
chipa condusă de Cornel 
Șeuleanu care execută pe 
platforma inferioară a co- 
fragului rigidizarea tijelor 
-de glisare și avansarea rit
mică a glisării. Tot ce exe
cută această echipă, toate 
lucrările, le realizte" 1, de 
regulă, în jumătate’de timp. 
Desigur, depinde mult de or
ganizare, de faptul că fie
care știe precis ce'are de 
făcut. Aceasta e regula și în 
echipa lui Constantin Ano- 
fie care execută finisarea 
betoanelor ieșite de sub 
cofrag, Dar, de fapt, aceas
ta .e regula în toate forma- 

■ țiile, ne asigură tînărul sub- 
inginer Mihail Rădeanu, șe
ful de schimb.

Oamenii au intrat în 
ritm, „au învățat lec
ția, adică tehnolo

gia. și au simțit tot timpul 
sprijinul conducerii I.C.M.M., 
al directorului loan 
care-i zilnic aici, sus 
platforma de glisare", 
relata șeful de lot, subingi-

• nerul Carol Ridzi, Dar ceea 
ce „le dă aripi" e conștiin
ța răspunderii. Ei știu că 
înalță pentru urgența nr. 1 
a țării — cărbunele — cel 
mai înalt puț din România 
și vor să fie la înălțimea 
misiunii : să termine glisarea 
cu 10 zile mai devreme. A- 
cesla e angajamentul nos
tru in cinstea Zilei .mineru
lui — a . conchis interlocutorul 
— și-l vom respecta cu si
guranță, știind 
un
prezentul și viitoteh rjiibune. 
lui românesc".

Ldsat, 
pe 
ne

anță, știind .că îrrâlțâm *
edificiu grandios pentru

Competiții sportive în cinstea „Zilei minerului**

Lu- 
demersuri 

mate- 
șantie- 
.. < anti- 

avîn- 
. vedere'

yiȚinforinoffl

Tir cu arcul
ci..al, înregistrarea unui 
nou record R.S.T-t. realizat 
de lînăra sportivă din A- 
ninoasa, Dorina Damian 
la distanța de 30 m cu 230 
puncte (vechiul record era 
de 228 puncte și îi apărți-, 
nea din data de 2 august. . 
1981). lată primii 3 clasați 
la simplu PITA. Seniori: 
1. Andrei Berki ? („Voința" 
Tg. Mureș) 1208 pct ; 2.
Mihai Birzu („Voința" Sa
tu Mare) 1173 
Petre Eeier „1 
ninoasa) 1141 pct. Senioare:
1. Daniela Bălescu („Olim
pia" București) 1159 pct.;
2. Ecaț'efina Birzu („Voin
ța" Satu Mare) 865

ținut de aicașx șh-în spe- . d. l'lorica Aștelean

Poligon ui de tir cu arcul 
din Anlnoașa a găzduit 
timp de 3 zile întrecerile 
tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa mineru
lui". La, ediția 1982 a 
cesței competiții au 
cinat cei mai buni. arcași 
din București, Satu I 
Tg. Mureș, Rădăuți, 
Napoca, lași precum și ai 
asociației sportive orga
nizatoare. '

Bine pus • la punct pen
tru acest eveniment spor
tiv, cochetul poligon a o- 
ferit celor 45 de partici
pant! condiții optime de 
concurs reflectate în fi
nal .atit prin punctajul ob

ă-
parti-

Mare, 
Cîiij-

3 pct. ; 3.
.Minerul" A-

pct.;
(„O

limpia") 858 pct. Juniori I: 
Robert Țănașe 1130 pct., 
M,atej Gfiebfghe ,. cu 1050 
pct, (ambii „Olimpia"), 3. . , ,, - - , ___  -
Ion Matvaș (P.T.T.R. Tg. cupat de „Voința" . Satu 
Mureș) 1021 pct.' Junioare.-. Mare care a cucerit .tro- 
I: 1. Dorina Damian („Mi- leu] actualei ediții: pe Io-' 
nerul ') 1117 pct. ; 2. Jaque- t urile următoare' clasin- 
lirie Șerbănescu („Olim
pia") 1043 pct. ; 3. Maria

. Breiîpcean (C.Ș.S. Rădăuți) 
1007 pct. Juniori II: 1.
loan Milioci („Minerul"') 
1052 pct. ; ?2. Tibor Szalx) 
(„Voința" Tg. Mureș) 987 
pct,; 3. Iosif Molnar („Voin
ță" Satu Mare) 970 pct. 
Junioare II: 1. Angela
Ștefan („Minerul") 895 
pct. ; 2, .Suzana Balot 737 
pct. j 3. Maria Hegedu.ș

731 peț„ muiate de ?■ la 
„Voința." S'atu Mare.

in Clasamentul pe aso
ciații .primul loc a lost o-

du-șe „Minerul" Aninoasa 
și „Voința"? Biicui-'eșli. '

La buna organizare si 
desfășurare a in treceri
lor‘au contribuit Eugen 
hf>’ănescu, piesodujtele 
secției Minerul Aninoasa, 
Vașiie T-aniaș, Andrei He- 

condu- 
Și

Vașlte
ged.uș, precum și 
cerea f.M. An.irtbăsă 
Consiliul ?l asociației 1 spor
tive din localitate.
' I. Staicu BALOI

I • LA ODIHNA.ȘI TRA- 
■ TAMENț, De la. începu- 
I tul anului, sindicatele din 
• Valea Jiului au asigurai

unui mare număr de oa
meni ai muncii și famili
ilor lor bilete de odihnă 
și tratament în stațiunile 

l ■ balneo-climatefice de jla 
| munte și de la' mare. Ast- .
I fel, îh -primele .șapte luni le. în cursurile de callfî- 
I ale' anului au beneficiat care au fost cuprinși de

..de bilete de odihnă pe' li- la începutul anului tea- 
toral 1900 oameni ah mun.' proape .300 de ■ muncitori 
cii, din care 1600 mineri 
și preparatori, iar pentru 
teața'mente sindicatele „au

"asigurat 2500 de bilete te. 
diferite stațiuni 
climaterice.

@ PREOCUPĂRI

balneo-

din care 69 au .și absolvit 
cursurile.' Totodată, își 
perfecțion eeză pregă ti rea 
profesională prin, diferite 
forme aproape 800 de 
muncitori și cadre tehnice.
• VULCAN1ZATORUL 

Patru Oțoi de la P repara
ția Lupeni a fost timp de 
'32 de ani omul de ' bază 
al intervențiilor în cazul 
avariilor la tranșportoa-

e-
lectrică, injectoarele și

PREOCUPĂRI: per
manente la .mina Lupeni, 
calificarea și perfecțio
narea -pregătirit profesio
nale a personalului pe 
măsura tehnicii din dotare .. 
își arată pe deplin? roade- rele din instalația de pre- 

‘ . parare. - Or, dat fiind îap-
de tul că preparația are la

ora actuală peste 100 de pante deia instalația 
transportoare, a avut de lectrică, injectoarele 
lucru berechet și de .fieca- cuptorul. Au fost efectua
re dată a fost, la datorie. ' 
Tocmai pentru dăruirea . lucrări de igienizare, 
sa, pentru responsabili- , 
tâtea exehiplară în 
muncă a fost felicitat și 1 
sărbătorit cu căldură J 
cu ocazia ieșirii la pensie, 1 
tovarășii de muncă urîn- 
du-i ani mulți cu sănătate 
și fericire, .
• LUCRĂRILE de mo

dernizare a brutăriei din 
orașul Vulcan se apropie, 
de finalizare. Au fost re-

le, ’ de asemenea, ample 
. țn

curînd, deci, brutăția va 
fi pusă din nou în func
țiune, dispunînd de condi
ții superioare calitativ 
pentru- producerea pîihii.

Rubrică realizată de 
Dan S i EJ ARL;
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Noile reglementări să fie folosite 
cu fermitate pentru dezvoltarea urbanistică 

și a aspectului civilizat al localităților
Participarea la buna gos

podărire, modernizare și 
înfrumusețare a localități
lor Văii Jiului, precum și 
păstrarea și apărarea a 
ceea ce s-a realizat cons
tituie o obligație cetățe
nească a tuturor locuitori
lor municipiului nostru, 
în cape sens sînt în pro
iect noi reglementări. Pe 
marginea proiectului Legii 
cu privire Ia obligațiile și 
răspunderile consiliilor 
populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor 
pentru buna gospodărire, 
întreținere și curățenie a 
localităților urbane și ru
rale. păstrarea ordinii și 
disciplinei publice, am ce
rut păreri ale cîtorva gos
podari de nădejde și ac
tiviști obșteștj din orașul 
Petroșani.

Elena HAMZ, secretara 
organizației de partid nr. 
6, cartier Petroșani : „Do
resc să mă refer doar la 
două din prevederile Pro
iectului de lege supus 
dezbaterii publice. Litera 
b de la art. 16 din capitolul 
IV al proiectului de lege 
prevede obligativitatea 
fiecărui cetățean de a asi
gura aspectul estetic al 
fațadelor locuințelor. Prin 
membrii săi organizația 
noastră de partid a mobili
zat toți cetățenii de pe 
strada Cuza Vodă să-și 
văruiască fațadele locuin
țelor. La această acțiune 
au fost antrenate comisia 
de femei, O.D.U.S., ' pre
cum și comitetul micilor 
gospodari did • cartier. Stra
da fiind însă intens cir
culată de mașini cu tonaj 
mare, fii' căror șoferi nu 
respectă viteza legală, 
stropind, cînd plouă, cu

apă și noroi pereții și gea
murile caselor, mă gîndesc 
că și acei șoferi trebuie 
determinați, conform arti
colului 30, litera a din ca
pitolul VII al Legii să 
respecte ordinea și disci
plina publică. Aceeași mă
sură să fie aplicată și ce
lor din a căror neglijență, 
strada este murdărită cu 
materiale de construc
ții ca urmare a etanșeită
ții necoresgunzătoare a 
mașinilor11."
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiliiitiiiinii 

Pe teme 
gospodărești 

iiimuiiiiiiniiirmnmiiiiiiit

Emil NICULESCU, se
cretarul organizației de 
partid nr. 3, cartier Petro
șani : „Reiau ideea cu pri
vire la curățirea străzilor. 
Și pe strada 23 August, 
unde domiciliez, locatarii 
mătură în fiecare diminea
ță în fața caselor, iar a- 
tunci cînd este nevoie 
stropesc strada. Dar și pe 
strada noastră circulă în 
permanență mașini, unele 
de mare tonaj, .care trans
portă printre altele și ma
teriale de construcții. în 
ziua de 29 iulie, pe stradă 
a trecut o autobasculantă 
care a lăsat în urma ei o 
dîră groasă de pietriș ri
sipit. Tovarășul Emeric 
Earcaș, directorul E.G.C.L. 
Petroșani, a încercat să o- 
prească mașina, dar șofe
rul' nici, gînd și-a conti
nuat drumul. Pe 
lingă faptul că a mur
dărit cu pietriș întregul 
traseu parcurs, a ajuns la 
destinație cu încărcătura

înjumătățită. Acest fel 
de nepăsare față de cură
țenia orașului nu numai 
că ar trebui sancționat 
conform art. 30 litera a 
din capitolul VII al Legii 
cu 200—1000 lei, dar, în- 
plus, nepăsătorii să fie o- 
bligați să facă ordine 
unde au murdărit. E lo
gic, firesc, omenește".

Marin BORNECI, strada 
Decebai ; ..De cîteva zile 
pe strada noastră au în
florit teii înmiresmînd cu 
parfumul lor atmosfera. 
Deși sînt în vacanță mulți 
copii au venit să culeagă 
flori pentru a le preda ca 
plante medicinale la școa
lă. Au cules flori și oa
meni mari. Atît copiii cit 
și majoritatea celor adulți 
au cules doar flori fără să 
mutileze copacii. Cîțiva 
însă au vrut parcă să vă- 
duvească teii de podoaba 
lor, rupînd crăci mari pe 
care, după ce au cules 
florile de pe ele, le-au a- 
runcat în Maleia sau chiar 
pe stradă. Consider că in
diferent de locul în care 
are loc abaterea, cei ce 
prin rea voință sau negli
jență aduc prejudicii pa
trimoniului gospodăresc al 
localității, să fie aspru 
trași la răspundere11.

Acestea sînt doar cîteva 
aspecte relatate de inter
locutori, cîteva sugestii 
ce doresc să fie o integra
re în prevederile proiec
tului noii Legi. 
Am dori să primim la ziar 
cît mai multe sugestii și 
propuneri menite să con
tribuie la crearea esteticu
lui 'și frumosului în loca
litățile noastre.

D, CRIȘAN

Răspundem
’ cititorilor

REGUȘ LUCREȚ1A, Pe- 
trila : Cele sesizate de dv. 
le-am adus la cunoștința 
conducerii Fabricii de mo
bilă din localitate, care 
ne-a informat că proble
ma dv. este rezolvată.

BOBINA DUMITRU, 
Lupeni ; Amănunte cu pri
vire la ceea ce vă inte
resează pe dv. puteți afla 
la Centru] militar Petro
șani.

ANONIMA, Lupeni: 
Scrisoarea pe care o adre
sați redacției nu este ex
plicită. Vă rugăm să tre
ceți pe la redacție.

PETRUȚ IOANA, Vul
can : în legătură cu scri
soarea pe care o trimiteți 
redacției, vă comunicăm 
că cele sesizate de dv. se 
adeveresc în mare măsură. 
Conducerea S.S.H. Vul
can ne-a asigurat că va 
pune cazul în discuția co
lectivului și va lua măsu
rile ce se impun

FULOP iosif geza, 
Lupeni;. Conducerea 
E.G.C.L. Lupeni ne-a asi
gurat că va lua măsuri de 
reparare a acoperișului 
blocului în care locuiți, 
în caz contrar, reveniți cu 
o nouă scrisoare.

Semne de
„CURĂȚENIE". Unita

tea de desfacere a legu
melor și fructelor din ha
la pieții orașului, aparți- 
nînd de C.P.V.I.L.F. Pe
troșani s-a mutat în casă 
nouă, mai încăpătoare, și 
mai aspectuoasă. Ca niș
te buni gospodari, lucră
torii unității în frunte cu 
responsabilul magazinului, 
Iulică Brujan, au făcut, 
spre lauda lor, ordine și 
de unde au plecat. Toate 
bune pînă aici, dar în 
seara de 3 august acești 
lucrători au adus și arun
cat în pîrîul Maleia varză 
și castraveți stricați de 
parcă acest Ioc ar fi ram
pa de gunoi a pieții. Și 
au aruncat marfă de ordi
nul sutelor de kilograme. 
Au făcut, e drept, ordine 
în propria lor ogradă, dar 
în schimb, au murdărit în 
altă parte, ceea ce nu-i 
deloc bine.

TERGIVERSARE. în 
primăvara acestui an, cînd 
s-au mutat în apartamen
tele confortabile și spa
țioase din blocul 35 de pe 
strada Arinilor din orașul 
Lupeni, locatarii au fost 
tare bucuroși de casă 
nouă. Sînt și acum, dar

întrebare
bucuria lor este umbrită 
de un neajuns. Din cauza 
defecțiunilor de la con
ducte, o bună parte a a- 
pelor reziduale se scurge 
în subsolul blocului ema- 
nînd un miros neplăcut și 
deteriorînd clădirea. Blo
cul fiind în termen de ga
ranție, au fost anunțați 
despre acest neajuns cons
tructorii Șantierului Bra
șov care au executat lu
crările. S-au făcut promi
siuni cum că vor veni să 
remedieze defecțiunea, dar 
de venit n-au venit. Dați 
zor, tovarăși constructori, 
ori aveți de gînd să 
tergiversați executarea re-
medierilor pînă iese blo-
cui din garanție ? S-au
mai văzut cazuri.

INUNDAȚIE. Cîți loca-

„Steagul roșu" a criticat, organele vizate răspund

Nu se putea acționa din timp ?
în articolul intitulat 

„Ștrandurile în așteptarea 
oaspeților și a spiritului 
gospodăresc11, publicat în 
ziarul „Steagul roșu11 nr. 
9 255, se critica tergiver
sarea lucrărilor de amena
jare a acestei importante 
baze de agrement și sport 
specifică sezonului estival, 
însușindu-și critica adusă 
prin ziar, E.G.C.L. Petro
șani a luat operativ mă- 

I șurile cuvenite pentru în

lăturarea neajunsurilor. 
In răspunsul trimis zia
rului se arată că : „S-au 
efectuat lucrările de ame
najare ce au fost necesa
re redeschiderii ștrandu
lui și că în prezent el 
este pus la dispoziția a- 
matorilor de înot11. Deci 
toate bune și la locul lor. 
Nu se puteau oare efec
tua aceste amenajări din 
timp și fără intervenția 
ziarului ?

tari ai blocului 10 de pe 
strad.» Saturn din cartie
rul Aeroport — Petroșani 
și de cîte ori s-au dus la 
E.G.C.L. să reclame cum 
că din cauza canalului în
fundat din fața scării a 
III-a căile de acces și zona 
verde sînt inundate cu a- 
pă rău mirositoare, nu se 
știe, .Un lucru e cert: nici 
după două săptămîni de 
La prima sesizare nimeni 
nu s-a „obosit11 să reme
dieze defecțiunea, așa că 
tovarășul Ștefan Focșă- 
neanu de la apartamentul 
85 al blocului 10 a venit, 
în ziua de 31 iulie, la re
dacție, Ne-am deplasat în 
aceeași zi la fața locului 
unde cele sesizate s-au 
confirmat întocmai. Cînd 
remediați deficiențele, to
varăși, de la E.G.C.L. Pe
troșani ?

D.C.

-minei Lu-

r
im plarii 
perii înalță 
chioșcuri —

Unul dintre 
i, în formă de
■miner — urma 
montai chiar in
Pe tâmplarii Andrei 

șef de echipă, și 
aparatul

i-a surprins 
momentul în 

„retușul" 
Colegii 
Ștefan

[NI[NT HMi

mineriigr
Lupeni, se va .prezenta 

o nouă înfățișare ce- 
dorniii să-și petrea- 

cîteva ore de destin- 
e in mijlocul naturii. 

Aici sînt în curs de ji- 
nalitare ample lucrări 
de amenajare a unor 
moderne dolari de agre
ment.

mfost și noi, în-, 
tr-uiia din zilele;,
trecute, martorii 
• prefaceri. I-am

văzut pe acei care,' după 
orele de program, au 
îmbrăcat din nou, aici la 
Brăifa, salopeta de lucru. 
Sini cu toții muncitori ai: 
unităților economice din 
oraș. O primă constala-

re : se muncește cu spor, 
pădurarii Petru Cărpi- 
neanu, Dumitru Semenco 
si brigadierul silvic La
zar Mihăiasă (foto 1) pre
gătesc grinzile pentru a- 

' '--î în
aflat 

în 
„fn 

vom 
ne

coperișul chioșcului 
formă de ciupercă, 
chiar Ungă intrarea 
locul . de agrement, 
două — trei zile 
termina lucrarea", 
spune ing. Adrian Tatu- 

șeful Ocolului sil-

■ trei 
tone- 

chioș- 
lampă 

■S,ă 
acea

Szasz, 
Ștefan J.eșac

■ o: ograf ie 
chiar în . 
care efectuau 
primului chioșc, 
lor. de muncăf 
Rus, Simian Utfalean, Be
la K ac so și Garofița Boa- 
i iu se îndreptau spre lo
cul unde urma . s.ă fie î- 
riăițat al treilea chioșc. 
„Materialul lemnos folo
sit provine din recupe
rări, Șînt 
au putut 
subteran'1, 
za -Feofil 
ducătorul 
de lucru.
la . treabă 
tărn spre 
meseriași,

seînduri ' ce nu 
fi folosite în 
ne in for mea.

Dobrescu, con- 
aeestui punct 
Le urăm spor 
și ne îndrep- 
un alt. grup de 
cel al prepa-

u-
i-

anga- 
scena, 

de 30 
telescau-

ratorilor. „Ne am 
jat să construim 
o scară metalică 
m spre stația 
nul ui și o cabană-cușetă. 
ne relatează Gheorghe 
Pană, secretarul comite
tului de partid de la Li
zina de preparare a căr
bunelui din Lupeni. Ca
bana din prefabricate (re
cuperate de pe. șantierele 
de construcții din oraș
— n~ri.), unde muncesc 
zidarii conduși de An
drei Kineses (foto 3), este 
aproape gata. Spre sfâr
șitul săplămînii,. pom ..fi-, 
utiliza și celelalte lu
crări". Planul meseria
șilor de la l.M. Barbă-' 
teni este, și mai ambițios: 
o cabană cu un nivel. 
Deocamdată, era turna
tă fundația, dar hărnicii 
tâmplari Dumitru Mihăi- 
lă, Andrăș Adalbert,
GhjȘOțghe Be ' și loam de 
Gliimpău (foi ne au

promis ami
ne in urma celorlalți. Nu 
putem încheia fără a-i 
aminti pe montorii .Vicor 
lae Olani .1 Constantin 
Victor, de la șantierul 
Lupeni al I.M.C. Deva, 
ea-e înălțaserâ deja pri
mul nivel a! unui chioșc, 
pe zidarii șefului de e- 
chipă Ștefan Păpurică, 

la B.G.C.L. Lupeni
Gheorghe OI.IE \NT
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Democratice Sudan

Intervenție românească 
în Comitetul pentru 

dezarmare de la Geneva

întrunirea de urgență 
a Consiliului e 
de Securitate

Oaspefi ai porturilor dunărene 
Giurgiu și Oltenița

rl/rmare din pag. 1)

De aici, președinții 
Nicolae Ceaușeseu și Ga- 
afar Mohamed Nimeiri, 
tovarășa Elena Ceaușeseu 
și doamna Nimeiri au luat 
loc în mașini, străbâtînd 
principalele artere ale mu
nicipiului pînâ în portul 
Giurgiu.

De-a lungul întregului 
traseu, împodobit festiv cu 
drapelele de stat ale 
României și Sudanului, lo
cuitorii municipiului au 
tăcut o caldă manifestare 
de simpatie președinților 
Nicolae Ceaușeseu și Ga
afar Mohamed Nimeiri, 
tovarășei Elena Ceaușeseu 
și doamnei Nimeiri

Dintr-o mașină deschisă, 
președinții Nicolae 
Ceaușeseu și Gaafar Mo
hamed Nimeiri au răspuns 
cu căldură acestor mani
festări de simpatie.

In portul Giurgiu, pre
ședinții Nicolae Ceaușeseu 
șl Gaafar Mohamed Ni
meiri, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și doamna Ni
meiri, celelalte persoane 
oficiale române și suda
neze, s-au îmbarcat pe 
nava prezidențială „Mihai 
Viteazul", îndreptindu-se 
spre Oltenița.

înainte de plecarea na
vei, de pe puntea acesteia, 
celor doi . conducători de 
partid și de stat le-au fost 
prezentate tipuri de remor- 
chere-împingătoare de ma
re capacitate și alte nave 
fluviale, in majoritate fa
bricate pe șantiere cons
tructoare de material na
val din Giurgiu și Olteni
ța,

In aplauzele și uratele '

celor veniți să salute pe 
taalții oaspeți, nava pre
zidențială „Mihai Viteazul" 
s-a îndreptat spre Oltenița.

Nava prezidențială a 
străbătut apoi pe Dunăre 
traseul dintre Giurgiu și 
Oltenița.

Ea acostare, la caia din 
incinta întreprinderii de 
construcții de nave și pie
se turnate din vechiul 
port dunărean, mii de 
muncitori și locuitori ai 
orașului au primit cu pu
ternice urale și ovații pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, pe tovarășa 
Elena ceaușeseu, pe pre
ședintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri, pe doamna Ni
meiri.

în numele locuitorilor 
acestor străbune melea
guri românești, tovarășul 
Vasile Martin, prim-se- 
creta,r al Comitetului ju
dețean Călărași al P.G.R., 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean, a adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășei Elena 
Ceaușeseu, președintelui 
Gaafar . Mohamed Nimeiri 
și doamnei Nimeiri un 
tradițional bun venit.

Conducătorii de partid 
și de stat ai celor două 
țări, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și doamna Ni
meiri sînt invitați de di
rectorul întreprinderii, 
Ioan Cristea, să viziteze 
șantierul naval. Se străba
te cheiul de armare. A-, 
proape jumătate din nave
le ce se construiesc în 
prezent la Oltenița sînt 
solicitate la export.

înalții oaspeți sînt invi
tați apoi să viziteze unele 
din sectoarele de bază ale

întreprinderii — hala de 
mecanică grea și strungă- 
ria.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu este informat 
de conducerea întreprin
derii despre stadiul lucră
rilor de construcții și 
montaj ale noii fabrici de 
piese turnate din fontă, 
oțel și neferoase —, obiec
tiv de deosebită importan
ță pentru economia jude
țului — despre măsurile 
luate în vederea realizării 
intr-un timp cit mai scurt 
a acestei unități.

La încheierea vizitei, 
sînt prezentate" machetele 
unor tipuri de nave cons
truite la Oltenița și în al
te șantiere din țară. A- 
ceastă simbolică expozi
ție oferă oaspeților suda
nezi o imagine a potenția
lului industriei românești 
constructoare de nave, a 
capacității de creație a 
specialiștilor noștri din 
această importantă ra
mură industrială.

Pe parcursul vizitei, pre
ședintele Gaafar Moha
med Nimeiri a manifestat 
interes față de navele ce 
se realizează aici, față de 
succesele obținute de co
lectivul întreprinderii.

La plecarea din Olteni
ța, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu, președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri 
și doamna Nimeiri au fost 
salutați de un mare număr 
de locuitori ai orașului.

în după-amiaza aceleiași 
zile, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu, președin
tele Gaafar Mohamed Ni
meiri și doamna Nimeiri 
au revenit în Capitală,

GENEVA 5 (Agerpres). 
In Comitetul pentru de
zarmare a luat cuvîntul 
șeful delegației române, 
ambasadorul Ion Datcu, 
care a adus în atenție con
siderentele Marii Adunări
Naționale, ale președin
telui Republicii Socialis
te România, Nicolae 
Ceaușeseu, cu privire la 
problemele ce au făcut o- 
biectul celei de-a doua 
Sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, pre
cum șl Apelul poporului 
român adresat sesiunii

speciale.
Subliniind semnificația 

deosebită a propunerilor 
României, personal ale to
varășului Nicolae 
Ceaușeseu, în contextul 
actualei situații interna
ționale extrem de pericu
loase pentru pacea și se
curitatea popoarelor, am
basadorul țării noastre a 
relevat răspunderile ce re
vin Comitetului de la 
Geneva pentru adoptarea 
de măsuri concrete, care 
să oprească escaladarea 
irațională a arsenalelor, 
mai ales a celor nucleare.

Sesiunea Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare economică

VARȘOVIA 5 (Ager
pres). La 4 august au. în
ceput, la Varșovia, lucră
rile celei de-a XV-a se
siuni a Comisiei guverna
mentale româno-polone 
de colaborare economică.

Este examinat stadiul 
colaborării economice bi
laterale, îndeplinirii sar
cinilor și măsurilor stabi
lite cu prilejul convorbi

rilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, se
cretar genera! al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Woiciech Jaruzelski 
prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri și al 
Consiliului Militar pentru 
Salvare Națională ale Re
publicii Populare Polone.

NAȚIUNILE. UNITE 5 
(Agerpres), Consiliul de 
Securitate al O.N.U., în
trunit miercuri noaptea în 
ședință oficială, în cadrul 
procedurii de urgență, la 
cererea U.RJS.S., pentru 
a examina situația creată 
în zona Beirutului prin 
agresiunea Israelului, a 
adoptat cu 14 voturi pen
tru și o abținere (S.U.A.) 
— o rezoluție în această 
problemă, pe baza unui 
proiect prezentat de Ior
dania și Spania. Docu
mentul condamnă Israe
lul pentru refuzul de a 
aplica rezoluțiile anterioa
re ale consiliului privind 

-încetarea focului 
și cere „retragerea 
neîntîrziată" a trupelor 
'israeliene pe pozițiile pe 
care acestea le ocupau î- 
nainte de rezoluțisj.^in 1 
august a.c,' a Conciliului 
de Securitate.

Rezoluția îl autorizea
ză pe secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, „să procedeze, 
ca un pas - imediat, la 
sporirea ■numărului de ob
servatori ai O.N.U.' în Bei
rut și în jurul acestuia".

LUPENI -
Orgolii.

URICANI : 
romantice.

Cultural î

Destine
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I
I
I
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I

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie: Tess. I-Il |
Unirea: -Ștefan Luchi- 
an.

PETRILA i Orele fi
icelor.

LONEA ; Schițe din 
Imereția.

ANINOASA : Poves
tea lui Buddy Holly.

V U LC A N — Lucea fă- 
rul : Un echipaj pentru 
Singapore.

10,00 — 
directă : 
semnării 

oficiale

15,05 La volan.
15,20 Astăzi, în tabăra 

elenilor.
Emisiune în lim
ba germană.
Tragerea loto 
1001 de seri, 
închiderea pro
gramului.

20,00 Telejurnal.
20,25

15,45

17.40
17,50
18,00

In jurul orei 
Transmisiune 
Solemnitatea 
documentelor
româno-sudaneze.

în jurul orei 10,45 — 
Transmisiune directă : 
Ceremonia plecării pre
ședintelui Uniunii So
cialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii De
mocratice Sudan, Ga
afar Mohamed Nimeiri 
și a doamnei Nimeiri. 
15,00 Telex.

curtea
dumnea-

Pentru 
grădina 
voastră.
Viața
Film
Blana de
Premieră 1

22.05- Interpre-ți 
de muzică 
care ne-âu 
țara.

22,20 Telejurnal,

și

1
I
I

culturală.
artistic : 

vizon.
TV.
.străini 
ușoară, 
vizitat

J

Duminică, 8 august
8,00 Televacanța. - l

Din marea carte a 
patriei. Pagini de 
glorie nepieritoare. 
Documentar de Vai 
Tebeica. Reporter 
in tabără.

8.30 Desene animate.
8,40 Omul și sănătatea.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului,
11,45 Lumea copiilor." 
13,00 Album duminical.
17.40 Teatru în - serial, 

Mușatinii.
18.40 Micul ecran pentru 

cei mici. „Cei 4 Ro- 
binsoni Crusoe".

19,00 Telejurnal. Sport.
19,30 Noroc bun.
19.50 Cîntarea României, 

Județul Dolj,
20.50 Film artistic. Cava

lerii mesei rotunde. 
Premieră pe țară. Ul
tima parte.

22,05 Telejurnal
22.20 Autografe muzicale 

de la Mare.
Luni, 9 august

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 România, industrie 

și civilizație.
20,40 Cadran mondial.
21,00 Roman foileton, Fi

icele doctorului.
21.50 telejurnal,
22,00 Din albumul celor

mai frumoase doine 
și balade.
Marți, 10 august

11,00 Telex.
11,05 Roman foileton. Fi

icele doctorului.
11,55 Album coral.
12,05 Cadran mondial
12.25 Matineu de vacanță.
16,00 Telex.
16,05 Profiluri școlare.
16.25 Clubul tineretului.
17,05 Reporta] pe glob.
17.25 Forum politico-idec-

20,00 Telejurnal, "
20.20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Istoria în documente'
20,55 Film artistic. Stejar

— extremă urgență. 
Producție a Casei de 
filme Cinci.

22.20 Telejurnal,
Joi, 12 august

11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacanță.
11,30 Pe sub munte-n Fă

găraș,
iiiiiliiiiiiii/iri/iiuiiiiiiii/iiririiiiiiiiiiiiiiiiiriii/iiiitiitir/riri

PROGRAMUL Țt/
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logic.
17,50 1001 de seri.
18,00 Incniderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actu^itatea econo

mică.
20,40 De la „Bucureștii 

Noi” la noul Bucu- 
; rești.

20,55 Teatru TV, Ferma de 
Federico Garcia Lor
ca. Premieră TV.

22,20. Telejurnal, 
Miercuri, 11 august

16,00 Telex.
16,05 Televacanța
16.25 Stadion.
17,15 Tragerea pronoex- 

pres.
17.25 Civica.
17,50 1001 de seri.
18,00 Inchidereg progra

mului. '. _'

11,45 Film serial. Filmare 
în tîrgul liniștit.

12.30 Pași de viata lungă. 
16,00 Telex.
16,05 Muzee ale naturii.
16,25 Anunțuri și muzică.
16.30 Revista ’ „Cîntărli 

. României",.
17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică,
20,35 Viața: culturală.
21,00 Dosarul șomajului.-
21.20 Serial științific.
21,50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cîntecu- 
0. . lui. :

Vineri, 13 august
15,00 Telex. -
15,05 Școala satului —

școala pentru sat.
15,30 La volan.
15,45 Emisiune în limba 

germană. ’
17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului,
20,00 Telej urnal.
20.25 Pentru curtea și gră

dina dv,
20.35 Noi, gospodarii ță

rii I
. 20,50 Film artistic. Dansind 

Sirtaki. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor grecești.

22,05 Telejurnal.
22.15 Mari interpreți de 

balet.
Sini bâtă, 14 august

11,00 Telex,
11,05 Matineu de vacanță.
11.30 Film artistic. Dan- 

sind Sirtaki.
12,45 Centre muzicale ale 

țării.
13.30 La sfîrșit de săptă- 

mină,
18.15 India in pas eu is

toria.
18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. Sport.
19.25 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
19.35 Teleenciclopedia.
20.20 Ritmuri tinerești.
20.35 Film serial. Filma

re în tîrgul liniștit.
Ultimul episod.

21.20 Întîlnirea de simbă- 
tă seara (I).

22.20 Telejurnal.
22.30 întîlnirea de sîmbă- 

tă seara.(II).

Autobaza uzină 
de transport local 

Petroșani
organizează

concurs pentru ocuparea a 15 posturi de 
taxatoare , ■

Concursul are Ioc în ziua de 9 august 
1982, ora 9, la sediul autobazei.

Informații suplimentare la biroul personal, 
telefon 43328 sau 43622.

Mica publicitate
V1ND convenabil Mosk- 

vici 408, stare bună, Lu- 
peni str. Caraiman nr. 3 
(Carolina) lingă sera de 
brazi (958)

ÎNCADRATA, caut ur
gent cameră, condiții bloc

ANUNȚ DE FAMILIE

central. Telefon 41404. în
tre orele 17—22. (960)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țîmpu 
Anton, eliberată de l.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(957)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor' celor ca
re au cunosetrt-o" și au condus-o pe ultimul drum pe 
cea care a fost -

ENAȘESCU PAULINA
Ii vom păstra veșnică amintirea. (961’

■'tUACUA 9 ADMlNlSiRAIlA: febojunt. jtj. Micoloe 8di toicu . a, leiefooo. 4 le 42 (wcrehwiat). 4 14 43, 4 24 44 uecții) iipo^cho feus.oni, »u m do.ce.cu -2.


