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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secfetar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 9 august, a avut 
loc, la Snagov, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat un raport în legătură _ cu ni
velul stocurilor existente, la 30 iunie 1982, 
la principalele materii prime, materiale 
și produse.

Datele cuprinse în raport relevă că 
marea majoritate a materiilor prime, ma
terialelor și produselor din stocurile e- 
xistente sînt egale sau apropiate de ni
velurile planificate, asigurîndu-se astfel 
echilibrul prevăzut în plan, ceea ce cre
ează premise pentru îndeplinirea ritmică 
și î.n bune condiții a sarcinilor de produc
ție. în același timp, se subliniază că. la 
sfîrșitul trimestrului II a.c., la o serie 
de materii prime și materiale se înregis
tra o creștere a stocurilor, determinată 
în principal 
de investiții 
tr-un număr 
dustriale.

» Analizînd această situație. Comitetul 
Politic Executiv a cerut Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe și 
Comitetului de Stat al Planificării să in
troducă în balanțele materiale pe anul 
1982 și în programele de fabricație pe 
semestrul II al acestui an modificările ce 
decurg din acțiunea de reglementare a 
stocurilor la principalele materii prime și 
materiale existente la 30 iunie a.c., în 
așa fel încît să se asigure cu prioritate 
realizarea producției pentru export, în 
condiții de eficiență maximă.

în legătură cu aceste măsuri, Comi
tetul Politic Executiv a aprobat un pro
iect de decret.

Comitetul Politic Executiv a analizat, 
de asemenea, activitatea desfășurată, în 
primul semestru al anului, pentru rezol
varea propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii. S-a

de neîndeplinirea planului 
și a celui de producție, în
de ramuri și subramuri in-

apreciat că, acționînd în spiritul hotă- 
rîrilor adoptate, al indicațiilor secreta
rului general al partidului, organele de 
partid și de stat, cei investiți prin lege 
cu sarcini în ace^t domeniu au acordat, 
și în perioada respectivă, o atenție spo
rită analizei și rezolvării operative a pro
blemelor ridicate de oamenii muncii în 
scrisori, sesizări și audiențe.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
în același timp, că în această sferă, de 
activitate se mențin încă unele neajun
suri. în scopul. înlăturării lor, s-a cerut 
organelor de partid și de stat, organiza
țiilor de partid, de masă și obștești ca, 
in lumina sarcinilor adoptate de Plenara 
lărgită a CC. al P.C.R. din 1-2 iunie a.c. 
privind continua întărire a legăturii ca
drelor de conducere cu masele largi și 
consultarea permanentă a cetățenilor a- 
supră tuturor problemelor construcției 
noii societăți, să acționeze pentru ca pro
punerile și sugestiile făcute să fie apli
cate în viață cu maximă eficiență și o- 
perativitate, . iar cerințele . justificate 
oamenilor să-și găsească rezolvarea 
respunzătoare, potrivit statului nostru 
cialist.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie e- 
fectuată în țara noastră de Gaafar Mo
hamed Nimeiri, președintele Uniunii So
cialiste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întrutotul rezultatele-fructuoase ale con
vorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed Nimeiri, 
desfășurate într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă, apreciind 

ele reprezintă un moment important 
evoluția relațiilor bilaterale.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 
asemenea, probleme curente ale acti-
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OAMENI LA DATORIE Continuă
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Solemnitatea depunerii 
de coroane la

Monumentul Lupeni ’29
dedicată 
mineri- 
eroilor

Lupeniul a trăit dumi
nică cu solemnitate tra
diționala zi 
cinstirii muncii 
lor. în memoria
mineri care au înscris în 
august 1929 o pagină de 
nepieritoare glorie în is
toria luptelor 
nare 
tre 
duse de comuniști, 
avut loc solemnitatea 
depunerii de coroane și 
jerbe de flori.

La solemnitate au par
ticipat numeroși mineri, 
oameni ai muncii 
Lupeni, delegați ai 
lectivelor miniere 
toate localitățile 
Jiului. Au luat 
tovarășii Gheorghe 
siu, secretar al comite
tului județean de partid 
Hunedoara, Viorel Faur, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid

revoluțio-
ale clasei noas- 

muncitoare con-

din 
co- 
din 

Văii 
parte

Va-

Petroșani, :■ Petru Furdui, 
președintele Uniunii sin
dicatelor din ramură 
mine, petrol, geologie și 
energie electrică, Romi- 
că Stanciu, adjunct al 
ministrului minelor,
membri ai secretariate
lor comitetelor munici
pal și orășenești de
partid, ai organizațiilor 

a de masă și obștești, con
ducători ai unităților e- 
conomice și ai instituți
ilor din Valea Jiului, ve
terani ai mișcării munci
torești, fruntași în pro
ducție, pionieri.

Din centrul orașului, 
coloana solemnă s-a în
dreptat spre placa come
morativă din incinta 
minei Lupeni, unde în 
6 august 1929 au fost , 
uciși din ordinul cercu
rilor guvernante, zecj de 
mineri greviști care s-au 
ridicat cu hotărîre impo-

triva exploatării capita
liste, a subjugări] . țării 
de către monopolurile 
imperialiste. pentru o 
viață demnă. O gardă 
formată din mineri, 
membri ai formațiunilor 
de gărzi patriotice și 
pionieri încadrează pla
ca comemorativă. După 
momentele de reculege
re, timp în care sirena 
a sunat prelung, în acor
durile Imnului Eroilor, 
au fost depuse jerbe de 
către pionieri și coroane 
de flori din partea colec
tivelor miniere din Va
lea Jiului.

Coloana solemnă a por
nit spre Monumentul 
„Lupeni '29“, ridicat în 
memoria luptelor revolu
ționare ale minerilor din 
august 1929. De o parte 
și de altă a monumentu
lui stau de gardă mineri, 
luptători ai gărzilor pa

îV
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Și de Ziua minerului, folosind ca întotdeauna în 
zilele nelucrătoare prilejul pe care-1 oferă oprirea 
activității direct productive în abataje, numeroși oa
meni ai muncii din toate întreprinderile miniere — 
lăcătv electricieni, mineri-lehnicienj în grija că
rora se află complexele utilaje din dotare — s-au 
aflat la datorie, efectuînd reparații și revizii în mă
sură să asigure condiții normale, de desfășurare a 
extracției în perioada următoare. Cu abnegație și 
dăruire muncitorească, în timp ce ortacii se aflau 
la sărbătoreștlle petreceri organizate pentru mineri 
în toate localitățile, oamenii aceștia vrednici și-au 
pus în valoare pentru colectivele din care fac parte 
propriul timp, gîndirea creatoare și puterea fizică 
spre a crea colectivelor de muncă ce au intrat ieri 
în schimbul I cele mai bune condiții pentru realiza
rea sarcinilor la producția fizică de cărbune, 
doar un crîmpei din zecile de acțiuni de acest 
ce au avut loc la minele

succesele
Colectivul de oameni 

muncii de la cariera Cîm- 
pu lui Neag a încheiat 
prima săptămînă de pro
ducție a lunii august cu 
o producție suplimentară 
de peste i 500 tone de căr
bune cocsificabil. După 
încheierea primului semes
tru ăl anului cu un plus 
de peste 59 000 de tone, 

semestrul II 
Cîmpu lui 

livrate supli- 
tone cărbu-

I. M. LUPENI
La cea mai mare mină 

din bazin, cu gîndul Ia 
succesele viitoare, au 
fost la datorie atît oa
menii din compartimen
tele electromecanic și 
transport ale minei, cit 
și muncitori și cadre de 
coordonare din sectoare
le productive :

din Valea Jiului.

Iată
gen

• în schimbul 
zilei de duminică 
efectuată revizia 
rală a tabloului de dis
tribuție TD 6/0,4 KV, cea 
mai însemnată stație de 
distribuție a energiei e- 
lectrice, care alimentea
ză marile capacități pro-

II
a 
gene-

iată că și în 
din cariera 
Neag au fost 
mentar 3 400 
ne eocsificabil. Aceste re
zultate au fost obținute 
datorită creării frontului 
de lucru încă din primul 
semestru al anului, cînd 
s-au excavat suplimentar 
138 000 mc de pămînt.

'Continuare in pag a 2-a,
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Aspect de la solem nitatea depunerii de coroane la Monumentul Lupeni 49. 
Foto : Gh. OLTEANU

SÂRBĂ TORIREA ZILEI
MINERULUI ÎN VALEA JIULUI

La baza de agrement Biădet din Petroșani, numeroși cetățeni și-au dat înlîlnire, bucurîndu-se 
de vremea frumoasă și ozonul brazilor.

fCrrdinuare in pao a 3 a>
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0 z i de neuitat'
încă din primele ore 

ale dimineții în păduri
cea de brazi de 
Institutul de mine 
Petroșani, 
pentru primirea oaspeți
lor erau gata făcute. Nu
meroase gherete, tonele 
și standuri de vînzare 
ofereau cu generozitate 
produse de carmangerie, 
bere, prăjituri și alte 
preparate de patiserie, 
dulciuri pentru copii, în 
cantități mai mult decît 
îndestulătoare. Ziua se
nină a atras sute de fa
milii ale oamenilor 
muncii, dornici de a pe-

lingă 
din 

pregătirile

trece tradiționala sărbă
toare a Zilei minerului 
în aer liber, în poienile 
înmiresmate' de cetina 
pinilor. în jurul restau
rantul „Brădet", pe
malurile micului lac
cristalin de lîngă terenul 
de sport al A. 
ința“ 
dunat, treptat, 
de toate vîrstele, dar în
deosebi numeroși copii 
și tineri, care au animat 
poienile cu jocuri și ve
selie, Printre cei ce se 
aflau la iarbă verde cu

S. „Ști-
Petroșani s-au a- 

oameni

'Continuare in pag a 3-a)
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Ziua de 8 august 1982 
va rămîne cu siguranță 

1 neștearsă în memoria ce
lor care au petrecut-o 
la baza de agrement 
Brăița de la Lupeni. Su- 

I perlativele păreau a nu 
I mai fi de ajuns pentru 

ca oamenii muncii pre- 
I zenți în acest mirific 
I colț de natură să-și ex

prime satisfacția pentru 
1 excepționalele condiții în 

care au petrecut Ziua 
minerului.

La ora 10, odată cu 
primele acorduri inter
pretate de fanfara, mine
rilor (la care s-a adău
gat și cea a, elevilor de 
la Liceul industrial nr. 
1), s-a declanșat cea 
care avea să devină prin 
întreaga ei desfășurare 
„cea mai impresionantă 
zi a minerilor, sărbăto
rită vreodată la Brăița” 
(loan Budiiiceanu). Și pen
tru că am vorbit de pri
mul nostru interlocutor; 
să amintim numele al
tor mineri de frunte ai 
Lupeniului, care împreu
nă cu familiile lor au 
fost părtași la sărbătoa
rea lor. Nelipsiți au fost 
Eugen Vladar și Nicolae 
Bălan, Constantin Popa 
și Mihăi Blaga, Dumitru 
Tătaru și Victor Butna-

an Bujgoi. Să mai notăm 
că șefii de brigadă Paul 
Grasu și Ioan Budilieea- 
nu au ’ venit la agre
ment, cu ortacii, direct 
din șut, Și pentru că 
așa le stă bine mineri
lor, să fie împreună și 
la ușor și la greu, l-am 
găsit în mijlocul mineri
lor pe tovarășii Titus 
Costaehe, directorul mi-

Formațiile de artiști

Numai 
cuvinte 
de 
apreciere
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Bogdan, Emilian Mieii; 
Nicolae Cerceloiu, Ioan 
Moldovan, loan Surmei, 

Au fost prezenți ală
turi de mineri și alți oa
meni ai muncii. Con
structorii de la I. M. C.

nei, Ion Sav, secretarul 
comitetului de partid și 
Aurel Angheluș, 
ședințele comitetului sin
dicatului, urindu-și deo
potrivă mult succes pen
tru viitor. Și dacă, în 
efortul comun de a da Deva și cooperatorii de 
țării cît mai mult cărbu- la „Straja” au ținut să 

petreacă împreună 
minerii în foarte 
moașa cabană 
împreună, între 
fiind : Gustav 
xandru Munteanu,

pre-

ne, preparatorii sînt a- 
lături de mineri, ei au 
ținut pasul și la veselie. 
I-arn găsit aici pe har
nicii lor reprezentanți, 
în frunte cu Carol Czi I - 
ler, Andrei Drotzingher, 
Gheorghe Pană, secreta-

CU 
fru- 

„ddrată“ 
aceștia 

11c, A-le- 
Ni-

colac Olarii, Victor Con-

S-A PETRECUT
CA... NICIODATĂ I

intr-un mod atît de plă
cut
și-a adus contribuția 
personalul de la telesca- 
un (Eugen Vasiu, Vasile 
Timiș., Eugenia Drăgoi și 
ceilalți) care au asigurat 
în cele mai bune condi
ții transportul spre înăl
țimile yîrfului Straja a 
circa 20 000 de persoane, 
stabilind un veritabil re
cord I

De evidențiat activita
tea, situată la cotele 

.cele mai înalte, a perso
nalului I.C.S. Mixte Lu
peni și C.P.V.I.L.F. în ce 
privește preocuparea pen- . 
tru desfacerea unui im- ( 
presjonant sortiment de / 
produse alimentare. Iată, >

a Zilei minerului
și

de (
......... Iată, ’ 

de altfel precizarea iova- j 
rășilor Gheorghe Tema — 1 
direpor al I.C.S. Mixte /

San- 1
>

stantih și Ion Grama, 
Petru Căldărar, Ion Cio
banii, Constantin Adă- 
muț, Oliviu Jurița.

Și dacă am arătat că 
oamenii muncii prezenți 
la Brăița au petrecut o 
zi inegalabilă, aceasta

rțil comitetului de partid, 
Mihai cîșlariu, Wilhelm 
Becsuk, Ion- Stean, Con
stantin Țoca, loan Părău, 
Ion Lupea.

Prezenți la sărbătoarea 
lor au fost și minerii 
Bărbăteniului. Minerii 
șefi de brigadă Nicolae se datorează. și faetori- 
Oprea, Pompei Tomolea, 
Andronlc Grumăzeseu, a- 
vindu-i alături pe 
Condoiu, secretarul 
miletului de partid 
life Parasea, președintele 

. comitetului sindicatului 
și-au reafirmat hotărîrea 
de a face din această 
zj de sărbătoare un 
punct de plecare pentru 
noi succese în muncă.

Săr
ași- 
căr- 
Jiu-

Ion 
co

si

N-au lipsit de la 
bătoare nici cei care 
gură „cale liberă” 
bunelul din Valea 
lui, ceferiștii : Teodor

lor care au concurat la 
acest lucru. Cele două 
fanfare, taraful clubului 
,__ _______ ,■ (împreună

de 
de

sindicatelor 
cu soliștii și echipa 
dansuri), formația 
muzică ușoară „Genția- 
na“ au oferit tuturor ce
lor prezenți clipe de 
binemeritată destindere, 
acordurile muzicii, vese
liei și bunei dispoziții ră- 
sunînd în întreaga Vale 
a Brăiței, pînă cînd în
tunericul a pus stăpîni- 
re pe tot ținutul. Să mai 
notăm ca la petrecerea

Lupeni, Dumitru . - . 
da — șeful depozitului ( 
C.P.V.I.L.F. Lupeni șiMa. • 
rin Dogaru gestionar, pri
vind cantitățile desfăcu
te către populație ; 13 000 
miei, 500 grătare,. 50 lăzi 
cu, vinuri diferite, 60 000 
sticle cu bere, 2 000 
sticle citric, 15 tone pe
peni, 4 tone pere, 4 tone 
struguri, 10 . tone piersici, 
5 tofte mere și peste 15 
tone legume (roșii, ardei, 
castraveți),

A fost, putem 
de, o veritabilă 
to are a muncii,

eonchj- 
sărbă- 

a celor 
ce muncesc. O sărbătoa
re a tuturor celor care 
prin forța brațelor și 
cutezanța ■minții scot 
cărbunele din adîncuri, 
spre propășirea țării și 
bunăstarea poporului.

Io an A1 ex. T A TAR
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Locul de agrement „La 
Brazi” din Vulcan a cu
noscut, duminică, 8 au
gust, o animație deose
bită. Profitînd de timpul 
frumos , care se anunțase 
de dimineață, sute de 
locuitori s-au îndreptat, 
încă înainte de ora 10, 
spre baza de agrement a 
orașului. Și, într-adevăr, 
n-au regretat că au făcut 
acest drum ! Totul a fost 
la înălțime. Unitățile de 
alimentație publică din 
Vulcan, fiecare avînd 
cîte 4—5 puncte de des
facere, au pus la dispo
ziția minerilor, prepara
torilor, energetieienilor și 
celorlalți oameni ai mun
cii pește 25 000 mici, 
grătare, pui, cremvurști, 
83 000 sticle de bere și 
răcoritoare. Pe estrada 
amenajată în aer liber 
s-au perindat formațiile 
de artiști amatori ale 
clubului sindicatelor din 
localitate. Am aplaudat 
și noi, alături de ceilalți 
spectatori, evoluția fan
farei minerilor, orches
trei și soliștilor de mu
zică populară și a for

baza de agrement „La brazi 
rului.

mației vocal-instrumen- 
tale „Acustic”.

Lumea s-a simțit bine. 
O dovedesc și impresiile 
culese de la cei veniți 
să sărbătorească, ea în- 
tr-o familie muncitoreas
că, Ziua minerului. Bri
gadierul Mihai Dudescu, 
de la sectorul I al minei 
Vulean ne spune că efor
turile celor care s-au 
străduit ca aproviziona
rea de aici să fie de ca
litate merită toată lau
da. Numai cuvinte de a- 
preciere la adresa orga
nizatorilor au avut și 
brigadierii Gheorghe Sa
va și Mihai Neștian, de

la ace 
tru ei 
mineri 
un im 
peste 
extras' 
nului 
eestei 
guri a 
alți hi 
na Vi 
trache, 
i’ăscu 
la sec 
extras 
nului 
către 
de ei 
300 te 
fră vs

Fotografii realizate de

Gh. OLTEANU

Locul di- agrement 
„Brăița" din Lupeni și-a 
intimpinat intr-adevăr, 
in haină n'Hiă zecile -de. 
mn de oameni ai rriun- 
iii, veniți să petreacă, 
in aer liber și Ia iarbă 
verde, Ziua minerului.

Solemnitatea depunerii 
de coroane la 

Monumentul lupeni ’29 
(Urmare din pag. 1)

triottoe, tineri și pionieri. 
Se păstrează un moment 
de reculegere în memo
ria eroilor mineri căzuți 
acum 53 de ani, iar si
rena sfîșie prelung văz
duhul. S-au depus co
roane de flori din -partea 
Comitetului județean Hu* 
nedoara.al P.C.R, Co
mitetului municipal de 
partid Petroșani, Uni
unii sindicatelor din ra
mura mine, petrol, geo
logie și energie electri
că, Ministerul Mine
lor, Consiliul muni
cipal al sindicatelor, 
Comitetului municipal 
U.T.C., din partea orga
nelor orășenești de 
partid din municipiu, 
întreprinderilor și insti
tuțiilor din Lupeni și din 
celelalte localități - ale 
Văii Jiului.

Solemnitatea care a 
avut loc la Lupeni — 
fierbinte omagiu adus 
eroilor mineri căzuți în 
luptele muncitorești de 
acum 53 de ani — a 
cuprins, totodată, semni
ficația unui angajament 
ferm din partea colecti
velor miniere din Valea 
Jiului, de a munci cu 
dăruire și abnegație pen
tru înfăptuirea idealuri
lor pentru care a luptat 
clasa muncitoare, de a 
transpune în viață obiec
tivele stabilite de Con
gresul al XII-lea al 
partidului, sarcinile tra
sate de secretarul său 
general pentru creșterea 
producției de cărbune, 
în vederea asigurării in
dependenței energetice a 
țării, înfloririi multilate
rale a patriei noastre so
cialiste.

Locul de agrement de 
la Petrila a fost aproa
pe neîncăpător pentru 
numeroșii mineri, mai
ștri, ingineri și tehnici
eni cu familiile lor, iar 
alături de ei preparatpri 
și alți oameni ai muncii 
din localitate veniți să 
petreacă împreună o zi 
de neuitat, de bună dis
poziție în ambianța re
confortantă a unui soa
re generos de august, să 
cinstească Ziua celor 
care scot cărbunele din 
adîncuri. Reuniți ca în- 
tr-o mare familie mun
citorească, se aflau la lo
cul de petrecere cu fa
miliile mineri de la 
Lonea ca Grigore Mîn- 
druț, Gheorghe Poenaru, 
Ion Boteanu, Nicolae Go
lea, Mihai Anton, iar 
alături de ei artificierul 
Zoltan Țețe, lăcătușul 
Dumitru Dascălu, electri
cianul Dumitru Daj, mai
ștrii Traian Jacotă, Du
mitru Drulă și mulți al
ții. „Petrec pentru a doua 
oară Ziua minerului aici, 
la Petrila, și mă simt 
mîndru între ortaci, că 
șîntem sărbătoriți cu 
atît de mare amploare și

fast” — ne spunea tînă- 
rul nou încadrat Teodor 
Bontea ■ din brigada de 
pregătiri a minerului 
Grigore Cosma din secto
rul V al I. M. Lonea.

în mijlocul ortacilor 
săi ea Vasile Drulă, Ște

cele 4 000 de tone, cît 
avem plusul de produc
ție pe șapte luni, să a- 
dăugăm ,în fiecare lună 
cîte 500 de tone astfel 
ca anul acesta să-1 înehe-’ 
iem cu o depășire de 
7 000 tone”.

rZZ/ZZZZ/Z/ZZZZZZZ/ZZZ/AZ///Z/ZZ/ZZZ/Z/ZZ/ZZ//Z/ZZ/ZZ/ZZZ/ZZZ//ZZZ/ZZ/J

Buna dispoziție 
in marea familie 

muncitorească
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fan Guzu, Toth Lajos, 
Anghel Miclea și alții, 
se afla și brigadie
rul Ion Boteanu, de 
la sectorul IV al 
aceleiași întreprinderi 
miniere. Despre realiză
rile cu care brigada lor 
a cinstit. Ziua minerului, 
despre gîndurile anga- 
jante de a spori în con
tinuare producția de 
cărbune, brigadierul ne-a 
mărturisit; „Am încheiat 
luna iulie cu 770 tone 
peste plan, iar hotărîrea 
celor 41 de ortaci din 
brigada noastră e ca la

în aceeași atmosferă 
de bună dispoziție, de 
veselie și optimism își 
sărbătoreau ziua și mi
nerii de la Petrila. A- 
vîndu-i în mijlocul lor 
pe inginerul Benorie 
Costinaș, directorul în
treprinderii și pe Ion 
Penu, președintele sin
dicatului și alte cadre de 
conducere, petreceau la 
iarbă verde minunate 
ore de destindere și voie 
bună mineri ca Gheor
ghe Radu de la sectorul 
III și Ion G. Radu de

la sectorul de investiții, 
frații loan și Gheorghe 
Velici, maiștri, precum și 
alți mineri și cadre teh
nice cu familiile lor. A- 
lături de Ci se aflau 
preparatorii Petrilei din 
rândurile cărora am' no
tat' nume ca cele ale 
spălătorilor Ștefan Ho
țea, Mihai Lazăr, Marin 
Bătrînu, Dumitru Coțo
fană, Vasile DeakA sepa
ratorului Mihai Isac, su
dorului loan Plugar, lă
cătușului Elena Molnar, 
maistrul Nicolae Vîjdea.

Cu toții, avînd în 
mijlocul lor formați
ile reunite ale clu
burilor sindicatelor din 
Petrila și Lonea, care 
au îneîntat numerosul 
public cu bogatul pro
gram de muzică popu
lară și ușoară. Benefici
ind de o abundentă a- 
provizionare cu produse 
de carmangerie și pati
serie, fructe, dulciuri, 
bere șl băuturi răcori
toare la discreție, au 
sărbătorit Ziua mineru
lui într-o ambianță de 
petrecere și voie bună 
de neuitat.

I. BALAN

Cîi
La 

bazej 
cura”, 
din ic 
nrt. în 
resc, 
sârbă ti 
lui. B 
tisfacți 
Uite i- 
că tușii 
tin Că 
Ion J 
Falage. 
din ca 
abia s 
ile și 
seseră. 
Alături 
Gerzon 
treaga 
echipă 
tat an 
pune 
Ziua 
xul m 
tul 17- 
verde, 
cadru 
cui de 
întîlnit 
găzile 
Brînza! 
mulți .

Din 
III. br: 
leanu, 
Ion Te 
locaru, 
liile Io 
tul tra 
tori a 
nil, G 
Simion 
ghe Ni. 
clu sînv 
totdeau 
minerii 
muncii 

Alătu
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Fotbal, divizia A: Chimia Rm. Vîlcea—

ale clubului sindicatelor din Vulcan au oferit minerilor, preparatorilor și energeticienilor, veniți în număr marc Ia 
e programe artistice care au contribuit la întregirea atmosferei de bună dispoziție ce a domnit aici de Ziua inine-

lat nestingherit 
deci Sălăgean nu 
marcat adversarul, 
doi-ul chimistului 
Teleșpan (și acesta

Galeria intră în joc!

'. Și pen- 
srea Zilei 
constituit 

muncă :
3 cărbune 
itar pla. 
eputul a- 
rte dialo- 
rtat și cu 
ie la mj- 
larin Pe- 
diiv Giu- 
Borșa, de 
Cărbunele 
itar pla- 
ă lună de 

conduse
< la peste 
ceasta ci- 
I ..'îsklora-

bil, pentru că toți vor 
să întîmpine marea, săr
bătoare a poporului nos
tru, 23 August, cu rezul- 

' tate remarcabile în mun
că. Este un deziderat pe 
care, sîntem siguri. ii 
vor traduce în viață 
prin faptele lor de hăr
nicie din subteran...

...Seara, grupuri,
puri, oamenii se îndrep
tau spre easă. Au plecat 
mulțumiți. Mulțumiți 
pentru eă petrecuseră în 
voie bună o zi de neui
tat, in mijlocul naturii.

gru-

Gheorglie OLTEANU

r-
i
i
I
i-

'■ r
f

I
I
I
1

'Uf mart din naț) li

întreaga familie i-am în- 
tîlnit pe Fran.cisc Vereș, 
miner la sectorul V ai 
I. M. Petrila, Gheorgbe 
A-ngheluță, miner șef de 
schimb în brigada lui

Filiche, de la I. M. 
ing. Viorel

1
Paroșeni,
Hălăiaie de la I. M. Lo- 
ijea, maistrul electrome
canic Ioan Poroșniue, de 
la 1. M. Livezerii și alți 
numeroși oameni ai mun
cii, „Am petrecut aici 
o zi de neuitat — ne-a

0
de neuitat!
declarat minerul Gheor- 
ghe Anghaluță — un om 
vrednic, despre care am 
aflat ulterior că de 10 
ani muncește la mina 
Paroșenî. Avînd cei trei 
copii plecați în satul 
meu natal, la Murgeni, 
județul Vaslui, la buni
cii lor, ne-arn gîndit cu

soția să venim la Petro
șani și nu regretăm, fi
indcă totul a fost mi
nunat".

Intr-adevăr, în Dealul 
institutului. Ziua mine
rului a fost o zi de neui
tat, nu numai prin a- 
bundența produselor de 
tot felul și nu numai 
pentru cerul însorit, ci 
și prin numărul impresi
onant, fără precedent al 
celor ce au fost prezenți 
și au animat acest pito
resc loc de agrement, 
(V, S.).

I
I
I
I
I
I

i

Oameni la datorie
fțjrmarț din pat) !/

joc și voie hună
la sărbătoarea lor, 

întîlnit și oameni ai i 
Autobaza

niți
am
muncii de la

pe platoul 
uent ,.Bu

ce tățeni 
s-au întii- 
Ir.u pito- transport Orăștie care
jenlru a 
a mineru- 
iși. eu sa
ci împli
nit pe lă- 
Vînă, lus- 
oan Biocă, 
Constantin 
an Laiter, 
torului V,
la revizi- 

le ce avu- 
chimbul I.

se aflau 
clin cu*în-

,,service**, 
-a respec
tul de a 
Șiune de 
h comple- 

din stra- 
t la iarbă 

splendid 
în cînte- 

voie bună, 
ii din 

: de
Nagy

detiiș; li
„Huilă 
Vag*. 
Fiorin 
despre 
de cărbune
-date " peste
Toți, laolaltă, 
[■iști, mecanici,, conducă
tori auto depun eforturi 
susținute pentru a da 
patriei mai mult cărbu
ne. Atmosfera de cîntec, 
joc și voie bună- a fost 
susținută de formația ar
tistică de amatori a Casei 
de

Șeful
Bilic
cele

ta acțiunea 
Cimpu lui 

de coloană ■ 
ne vorbește 
63 <100 tone 
eoesificabil 
prevederi, 
excavat»-

ductive din subteran de 
la sectoarele eu grad ri
dicat de mecanizare — 
nr. IV, III și VI —, sta
țiile mari de conipresoa- 
re și turbocompresoare, 
precum și ventilatoarele 
principale ale minei. Au 
participat echipe de elec
tricieni sub coordonarea 
șing. Gheorglie Popa, conJ 
ducător 
lucru la 
mecanic.

® La

fectiiate, de asemenea, 
revizii mecanice.

® La sectorul VI s-au 
desfășurat ample lucrări 
de revizii la noul com
plex de abataj pus de 

în funcțiune în 
8-9, la ele par- 

minel-ii-tehnici- 
brigada condusă 
Budiliceanu, a-

sărbătorească — spunea 
unul din cei porniți în 
mină. Și noi nb-am sim
țit minunat la agrement, 
împreună cu familiile, 
unde am petrecut pînă 
la prînz. Acum însă ne 
cheamă datoria și 

să creăm 
noastră <ie

de formație de 
sectorul electro-

sectorul 
mai mare sector 
tiv. al minei și 
unde 
zează în proporție 
95% mecanizat, s-au 
cut revizii electrice 
mecanice la toate 
partimentele din abata

jele cu complex mecani
zat nr. 7, 8, 9 și 10. Co
ordonarea lucrărilor a 
fost asigurată de energe
ticul șef al sectorului, Ni- 
colae Jurca, La comple
xul nr. 7 — brigada con
dusă de subinginerul Pa
ul Grasu au fost e-

IV, cel 
prodițc- 
al Văii,

extracția se reali- 
de 
fă- 

ȘÎ 
com-

cinîml 
știutele 
ticipind 
cui din
de loan 
lături de alți lăcătuși și 
electricieni din sector. 
Au fost efectuate revizii 
și reparații și in abata
jul brigăzii conduse de 
Pavel Bujor, din același 
sector

înțe- 
prin 

azi 
lucru 
care

legem
munca
condiții optime de 
in abataje ortacilor 
isi reiau lucrul mi ine în 
schimbul I“.

I. M. PAROȘEN1

sectorului 
Paul Căi- 

ae Roșcan, 
și Ion Vo- 

! de fami- 
sc momen- 
ei 
or.
X

CU,
Ștefan Ba- 
Bhți ca în- 
Isărbătoarea 
I satisfacția 
life.
miners ye-

sărbă- 
Vetera- 
Scorpie,
Gheor-

Hie COANDREȘ, 
Ioan ȚIGANTELE, 

Uricani

cultură din localitate.

încă înainte de ora amiezii, sute de locuitori aî 
Uricaniului s-au îndreptat, profitind de timpul fru
mos, spre noul loc de agrement al orașului.

© La sectorul XII — 
transport al minei, nu
meroși muncitori și mai
ștri au participat, timp 
de 1, 2 și chiar trei 
schimburi, lă vulcanizări 
și amenajări de 
transportoare și căi 
rulare. Activitatea, 
mațiilor 
au luat 
a fost 
maiștrii
Petru Tîmpău.

benzi 
de 

for- 
carede lucru 

parte Ia lucrări, 
coordonată 
Vasile Coroi

I. M. PETRILA

La I. M. Petrila, 
respondentul nostru 
sile Beldie a 
zent în sala 
la intrarea în 
minerilor din 
III.

de
Și

co-
Va-
pre-lost

de pontaj 
subteran a 

schimbul

© Intre cei care „co
borau" în adîncuri s-aii 
aflat Scarlat Mihăilescw» 
mecanic de puț Ia sec
torul 
de Ia 
Radu, 
VI,
V asile David

In dorința de a spri
jini în acest mod re
dresarea cît mai grabni
că a extracției, la toate 
capacitățile mari produc
tive ale minei Paroșeni, 
s-au efectuat programe 
de revizii și reparații.

© Cea mai importantă 
acțiune a avut loc în 
abatajul din stratul 13, 
panoul 5, sectorul II în 
care lucrează brigada 
condusă de Gavril Me- 
szaroș. Aici, pe toate cele 
patru schimburi, cîte 
doi lăcătuși din formația 
„service" a minei și 
patru componenți 
brigăzii au reparat 
ansamble hidraulice 
mecanice de la cinci
ții de susținere mecani
zată, deteriorate în săp- 
tâmîna trecută cu prilejul 
unei treceri a complexu
lui de abataj prin zone 
sterile.

@ La instalația dc ex
tracție a puțului auxili
ar al minei a fost efec
tuată revizia și s-au tă
cut probe de alunecare a 
ccAivieL scr-Xe

cîte 
ai 

sub-
Ș>

sec

Tribunele din Zăvoi, 
arhipline, au avut x parte 
de o întilnire antrenan
tă, de mare angajament, 
cu un învingător decis 
Ia limită, după multe e- 
moțîi. Sin'gurul gol al 
partidei a fost marcat 
in penultimul minut al 
primei reprize, dintr-o 
fază in care timișorea
nul Ioan Igna a favorizat 
vădit formația gazdă — 
pe aripa dreaptă a înain- 

Basno, 
și-a 
un- 
cu 

ne
glijat" de P. Grigore) l-a 
angajat în careu pe Ca- 
rabageae. 
bageac — 
considerat 
dură a fundașului 
trai din Vale și... lovi
tură de pedeapsă.

Se înțelege, vîlcenii au 
atacat mai mult, dar blo- 
eați in linia mediană de 
patru mijlocași adverși, 
au fost surprinși adesea 
pe picior greșit, 
lungul partidei au fost 
numărate vreo 15 incur
siuni periculoase ale 
Jiului. De fiecare dată 
însă, formația antrenată 
de Traian Ioneseu a ieșit 
cu fața curată, pentru 

că ori au ratat Șumu- 
lanschi sau Varga, în 
prima repriză, ori apă
rătorul buturilor oltene 
s-a dovedit la înălțime, 
în special spre finalul 
partidei, -eînd a blocat 
sau deviat (min. 77 și 
85) șuturile lui Stana și 
Rusu ; prima oară balo
nul intîlnind si bara. 
Greul ofensivei oaspete a 
fost dus de inimosul Bă- 
luță, cu o utilă presta
ție pe tot terenul.

Deși învinsă; echipa 
din Vale merită' ' felici
tări pentru modul . in - 

' care și -a apărat șansele. 
Surprinde totuși faptul

Duelul Cara- 
Rttsu a fost 

intervenție 
cen-

că doi dintre componen- 
ții de bază n-au avut a- 
portul scontat. Este - vor
ba de Petre Grigore și 
mai ales de căpitanul 
echipei, Sălăgean. Or, 
banderola de căpitan 
trebuie să-l mobilizeze 
mai mult pe înaintașul 
nostru, pentru a acoperi 
eu fapte inveștitura de 
încredere. După înlocui-- 
rea lui P. Grigore, aflat, 
sperăm, doar într-o tre- ■ 
căto arc- eclipsă de formă, 
cu Stana trecut fundaș 
sțînga, unsprezeqele clin 
Vale a înregistrat un po
tențial ofensiv' superior.

Miine se desfășoară e- 
tapa secundă a noii e- 
diții a campionatului, în 
compania untij adversar 
ambițios și incomod. 
Poli Iași. Iată de ce pe 
lingă o mobilizare exem
plară a jucătorilor noș
tri, se simte nevoia unui 
sprijin sporit din partea 
tribunelor, încă de la 
prima partidă oficială 
pe noul gazon al Jiului, 

de-a Este timpul ca suporte
rii din Vale să se con
stituie într-o puternică 
forță moral-volitivă, de 
temut pentru adversar; 
pentru aceasta se impune 
o formă organizatorică 
adecvată (un club al 
suporterilor divizionarei 
A din Vale), care să re
lanseze spiritul de res
ponsabilitate al galeriei. 
Fiindcă, la Rm. Vîlcea, 
publicul a fost învingă
torul moral al întîlniriî, 
pe toată durata partidei 
au răsunat încurajările 
sportive ale fanilor vjl- 
ceni.

JIUL : Caval — Popa, 
Vizitiu, Rusu, P. Grigore 
(Stana) — Șumulansehi, 
Varga, Neagu (M. Mari
an), .Stana (Sălăgean) — 
Biiluță, Sălăgean (Lăsco- 
ni. -

Ion VULPE

..Voințîadala pop’ce

Popicarii din Petroșani 
cîșbgâtorii fazei județene

Pe arena de popice 
„Jiul" din Petrila s-a 
desfășurat, în zilele de 
7 și 8 august, etapa ju
dețeană a „VO1NȚIA- 
DET‘, competiție la al 
cărei start s-au prezen
tat lucrători din coope
rativele meșteșugărești 
din orașele Deva, Hațeg, 
Hunedoara și Petroșani, 
întrecerea meșteșugarilor 
cooperatori, organizată 
de U. J. C. M. Deva, s-a 
desfășurat la proba de 
100 bile mixte ; conform 
regulamentului întrece
rile au contat atît la in
dividual, cît și pe echi
pe formate din trei ju
cători.

Ca și la edițiile prece
dente, popicarii din Pe
troșani s-au impus cu

4},

autoritate la ambele pro
be, prin rezultatele ob
ținute, asociația sporti
vă Voința Petroșani ar 
putea candida la u-n loc 
fruntaș și în campiona
tul municipal de califi
care pe echipe. Iată pri
mii trei clasați la pro
ba individuală: Eugen 
Ghirciș (417 p.d.), Aurel 
Suciu (404), Aurel Bă- 
buț (390), toți dș la Co
operativa „Unirea’1 Pe- 
•troșani. Clasamentul pe 
echipe: Voința Petro
șani (1211), Retezatul 
Hațeg (1 047) și Voința 

' Deva (966).

S. BALOI

Așadar, cele «două tro
fee puse în joc de pa
tre organizatori au re-
venit sportivilor de. la
Petroșani.

T E L E X © T E L E X

ISTANBUL 9 (Ager- 
pi-es), — Desfășurată timp 
de patru zile la. Istanbul, 
Balcaniada de ■ natație 
pentru juniori a fost, eîș- 
tigată de echipa Româ-

TEL E X

cele 7 probe disputate : 
Anca Pătrășcoiu — 
2’20”09/.100 la 200 m spa
te . Gabriela Baka — 
5’05”89/100 la 400 m mixt: 
Theodora Hauptrieht 
9’06"4

VIII, electricianul 
sectorul II, Ion 

minerii 'Sectorului
Simion ^linteoan, 

și Marian
Gușan. „Sîntem bucuroși 
că timpul frumos îngă
duie ortacilor noștri o 
destindere in această zi

în persperthă pe- pzțai 
respectiv.

î ■ TSHfcrr® ' 'W-
ținut victoria in 5 din
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Prezențe româneștiSchimb de mesaje între președintele 
României și președintele Columbiei

BOGOTA 9 (Agerpres). — 
La Bogota a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Co
lumbia, Belisario Betan
cour Cuartas, cu prilejul 
instalării în funcție a șe
fului statului columbian.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise calde felicitări 
și dele mai bune urări de 
succes cu ocazia preluării 
funcției de președinte al 
Columbiei. A fost expri
mată dorința României ca 
cele două țări să acțione
ze în continuare, în co
mun, pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești româ- 
no-columbiene pe toate 
planurile, în special în do
meniul schimburilor co-

merciale, al cooperării e- 
conomice, al conclucrării 
României și Columbiei pe 
arena internațională, pen
tru o politică de pace, co
laborare și respect al in
dependenței naționale a 
tuturor popoarelor lumii.

Președintele Belisario 
Betancour cuartas a mul
țumit călduros pentru me
sajul primit și a rugat să 
se transmită președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia un salut prietenesc, 
precum și cele mai calde 
urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăsta
re și progres pentru popo
rul român prieten. El a 
exprimat dorința guvernu
lui columbian de a dezvol
ta relațiile cu România pe 
toate planurile.

Schimbul de mesaje
avut loc în timpul primi-

a

Noi atacuri israeliene 
împotriva unor cartiere 
ale Beirutului de vest

BEIRUT 9 (Agerpres). —• 
Forțele israeliene au lan
sat luni noi atacuri îm
potriva unor cartiere din 
Beirutul de vest, precum 
și asupra unor zone în
vecinate capitalei libane
ze, ignorînd contactele din
tre Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei și gu
vernul libanez în legătură 
cu detaliile unui plan de 
retragere a combatanților» 
palestinieni din Beirut. Du
pă cum transmit agențiile 
internaționale de presă, în 
cursul dimineții de luni 
trupele de ocupație israeli
ene au lansat tiruri de 
artilerie și de rachete a- 
supra Beirutului de vest, 
agravînd și mai mult si
tuația locuitorilor din a- toarele 
ceasta zonă a capitalei Beirutului,

libaneze. Au fost bombar
date tabere de refugiați 
palestinieni. Tancuri și 
transportoare blindate is
raeliene au început să o- 
cupe poziții de-a lungul 
liniei de demarcație din- 

sectoarele estic și ves- 
ale Beirutului. Inten- 
tiruri au fost lansate 
zona Muzeului

pe

tre 
tic 
se 
în 
nai, situat 
Beirut — Damasc.

In cursul după-amîezii 
de luni, aviația și marina 
israeliană au bombardat 
pozițiile palestiniene din 
Beirutul de vest și Ia sud 
de capitală, tabere de re
fugiați 
cum și 
pierea

Națio-
șoseaua

palestinieni, pre- 
regiunea din apro- 
portului între sec- 
sudic și vestic ale

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un echipaj
pentru Singapore; Uni
rea : Emigrantul.

PETRILA: Iubirea are 
multe fețe, I-II.

LONEA : Ultima cursă.
ANINOASA : Superpo- 

lițistul.
VULCAN : Madona pa

gină.
LUPENI — Cultural : 

Umbrele trecutului.
UR1CANI : 

icelor.

dor.
17,25 Forum politico-ide- 

■ ologic,
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
Arc peste timp 23 
August 1944—1982. 
Teatru TV : „Yer- 
ma“ de Federico 
Lorca. Premieră 
TV.
Telejurnal.

20,35

20,55

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPECIALĂ 

LOTO DIN 8 AUGUST 1982

Orele

TV
11,00
11.05 foileton.

doctorului'

16,00
16,05

16,25
17,05

Telex.
Roman
„Fiicele
— episodul 3,
Album coral. 
Cadran mondial. 
Matineu 
țâ.
Telex.
Profiluri 
Pași în 
pași în viață. 
Clubul tineretului. 
Reportaj pe glob 
Imagini din Ecua.

de vacan-

școlare : 
meseyie,

Faza I.
Extragerea I : 79,

fi-,,63, 20, 47, 6, 33, 12, 
Extragerea a Il-a : 54, 
52, 7, 81, 83, 77, 5, 41

Faza a Il-a.
Extragerea a IlI-a :

77, 60, 3, 86, : 31, 43,
Extragerea a IV-a :

16, 65, 75, 84, 90, 73,
Faza a IlI-a.
Extragerea a V-a ;

71, 25, 61, 69, 68, 9, 
27, 5.

Extragerea a Vl-a :
50, 34, 12, 17, 57, 31, 
88, 41.

Extragerea a Vll-a : 
79, 89. 84, 29, 38, 66, 
37, 80.

Fond total de cîști- 
guri: 1 650 300 lei.

32,
82.
70,
4.

3,
16,

18,
49,

35
8,

rii de către președintele 
Belisario Betancour Cuar- 
tas a tovarășului Petru 
Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care 
l-a reprezentat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
ceremoniile de instalare a 
noului președinte columbi
an.

La primire și convorbiri 
desfășurate într-o atmos
feră de cordialitate, a fost 
prezent Gheorghe Dobra, 
ambasadorul țării noastre 
I-a Bogota.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 9 (Agerpres).. — La 
Muzeul satului din Duep- 
pel (Berlinul Occidental) 
s-a deschis o expoziție de 
artă populară românească. 
Numerosul public prezent 
la deschidere a apreciat 
obiectele expuse, îndeosebi 
țesăturile, pictura pe stic
lă și lucrările în lemn. Te
leviziunea, radioul și pre
sa locală au prezentat în 
reportaje și comentarii a- 
cest eveniment.

Expoziția rămîne deschi
să pînă la 5 septembrie 
1982.

4-
BERNA 9 (Agerpres). — 

La Zurich a fost inaugu-

rată o expoziție documen
tară fotografică prezentînd 
realizări economice 'și cul- 
tural-științifice românești, 
precum și aspecte din zo
ne turistice ale țării noas
tre.

Cu acest prilej, la sediul 
Biroului de turism al ță
rii noastre în Elveția a 
avut loc o întîlnire cu re
prezentanți ai principalelor 
publicații din orașul și 
cantonul Zurich, reprezen
tanți ai unor mari compa
nii elvețiene de turism, cu 
participarea unor membri 
ai Ambasadei României la 
Berna.

Conferința Națiunilor Unite pentru cercetarea 
și utilizarea spațiului cosmic în

VIENA<9 (Agerpres). — 
Luni s-au deschis la Viena 
lucrările celei de-a II-a 
Conferințe a Națiunilor U- 
nite pentru cercetarea și 
utilizarea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice — „U-
nispace ’82“. forum la ca- să de secretarul general al 
re participă peste 1 000 de 
delegați reprezentînd cir-

ca 120 de țări. Din 
noastră participă o 
gație condusă de președin
tele Comisiei române pen
tru activități spațiale, Con
stantin Teodorescu.

Conferința a fost deschi-

țara 
deje-

O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. El a avertizat a-

9 (Ager- 
MTI a

și 
la 
în

Majorări de prețuri în Ungaria
BUDAPESTA

preș). — Agenția 
dat publicității un Comu
nicat al Direcției ungare 
de stat pentru prețuri 
materiale cu privire 
măsurile centralizate 
vederea reglementării pre
țurilor de consum Guver
nul R.P. Ungare a hptărît 
să efectueze majorarea 
prețurilor de consum care 
să contribuie la îmbunătă
țirea balanței economiei 
țării.

Potrivit hotărîrii adopta
te, începînd de la 9 au
gust prețurile de consum 
la făină, pîine și produse 
de panificație vor crește 
in medie, cu 20 la sută, cu 
25 la sută la citrice și alte 
produse din import.

începînd cu data de

scopuri pașnice
supra pericolului reprezen
tat de „escaladarea cres- 
cîndă și rapidă a militari
zării spațiului cosmic". 
Cursa înarmărilor în spa
țiul cosmic — a evidențiat 
vorbitorul — ar deturna 
noi resurse stringente ne
cesare programelor de dez
voltare economică și so
cială.

în ședința inaugurală a 
luat, de asemenea, cuvîn- 
tul președintele Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger.

favoarea păcii 
și dezarmării
WASHINGTON 9 (Ager

pres). — Celebrul pod 
„Golden Gate" din San 
Francisco a fost locul des
fășurării unei demonstra
ții' de masă împotriva răz
boiului si a înarmărilor 
nucleare. Un mare număr 
de' tineri și vîrstnici, elevi, 
studeriți și muncitori, re
prezentanți aj unor orga
nizații obștești de diferite 
orientări au format pe pod 
un adevărat lanț viu, pur- 
tînd lozinci ca : „Nu vom 
admite o nouă Hiroșimăl"; 
„Tragedia de la Nagasa
ki nu trebuie să se mai 
repete !". Participanții au 
adresat un apel opiniei pu
blice americane c 'I'ac
tiviza campania de p.otest 
împotriva cursei înarmări
lor nucleare, de a milita 
mai intens pentru interzi
cerea armelor de extermi
nare.

4
TOKIO 9 (Agerpres). — 

Aproximativ 20 000 de per
soane au participat dumi
nică la Nagasaki la cere
monia consacrată împlini
rii a 37 de anf.de la ex
plozia bombe.i atomice care 
a devastat acest oraș ja
ponez, Participanții au 
lansat un apel la abolirea 
armelor nucleare șj la in
staurarea păcii mondiale.

de pasageri, 
feroviare 

100 la sută, 
intern ațio- 

cu 120 la su-

Hidrocentrala cea mal mare din lume

septembrie a.c. se majorea
ză, de asemenea, în medie 
cu 100 la sută tarifele la 
transporturile 
Transporturile 
vor crește cu 
transporturile 
nale auto
tă, iar costul lunar . al a- 
bonamentelor pentru sala- 
riați — cu 50 la sută.

în legătură cu majora
rea prețurilor de consum 
la unele produse alimen
tare — se precizează în 
comunicatul Direcției un
gare de stat pentru pre
țuri și materiale — per
soanele ale căror pensii 
nu depășesc nivelul de 
2 000 de forinți vor primi, 
începînd de' la 1 august, 
o indemnizație lunară de

1 40 de forinți.

I

Exploatarea de termoficare 
Valea Jiului Petroșani

anunță
In vederea efectuării reparațiilor planifi

cate pe anul 1982 în instalațiile de producere, 
transport și distribuire a energiei termice, se 
sistează furnizarea de apă caldă menajeră în 
sistemul de termoiicare din Valea Jiului, pe 
perioada 10 august 1982 — 31 august 1982.

Mica publicitate
cu-

per-
VÎND Dacia 1 300, 

loare galbenă, stare 
fectă, Paroșeni (Sohodol), 
Aleea Lăcrămioarelor, 
1, blocul F, ap. 14. (965)

PIERDUT foaie de par
curs seria NA, nr. 051428, 
pe numele Itul loan, elî-

ANUNȚ DE

nr.

berată de I.T.S.A.I.A. Pe
troșani. O declar nulă.

(963)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pap 
Dionisiu, eliberată de 
I. M. Paroșeni. O declar 
nulă. (mp.)

FAMILIE

SOȚUL Nicolae, anunță cu adîncă durere ru
dele și pe toți cei ce au cunoscut-o și iubit-o că se 
împlinesc șase luni de cînd m-a părăsit pentru tot
deauna buna și iubita mea soție

BOANTA ILEANA (Huța)
Nu te voi uita niciodată. (962)

BRASILIA 9 (Agerpres). — 
Guvernul brazilian va inves
ti în ansamblu circa 14 mili
arde dolari pentru realiza
rea pe fluviul Parana, a hi
drocentralei de la . Itaipu, 
care, prin puterea sa pro
iectată de 12 600 megawați, 
va fi cea mai mare din lu
me - a declarat un repre
zentant al întreprinderii bra-

ziliano-paragueyene însărci
nate cu construirea acestui 
obiectiv hidroenergetic. Eva
luat la aproximativ 10 mili
arde dolari în anul 1980, 
costul proiectului s-a scum
pit considerabil, ca urmare 
a creșterii accentuate a do- 
bînzilor pe piețele financiare 
internaționale.

NOTA

deapsa la închisoare pe 
viață pentru Nelson 
Mandela, acuzat de culpe 
imaginare, cum ar fi 
„trădarea" sau „sabota
jul", fără dreptul ele
mentar de a aduce pro
be in sprijinul nevinovă
ției sale și fără dreptul 
la recurs.

Zidurile închisorii nu 
au fost însă suficient de 
trainice și înalte pentru 
ca Nelson Mandela să 
fie uitat. Dimpotrivă, 
forța personalității 
dîreenia și curajul 
transformat intr-un 
vărat simbol al

: Robben Island este nu-
| mele de tristă celebrita- 
î te al închisorii unde sînt 
î încarcerați peste 400 de 
; pațrioți sud-african} care 
1 au luptat pentru dreptu- 
i rile fundamentale ale 
; populației de culoare, 
i Pînă nu demult, alături 
; de ei s-a aflat și Nelson 
; Mandela, „transferat" de 
î autoritățile rasiste in- 
j tr-un loc „mai sigur" pe 
; continent. . Figură legen- 
i dară a luptei negrilor îm- 
: potriva inumanului regim 
; bazat pe apartheid, 

Mandela și-a început cel 
de-al treilea deceniu de
detenție pentru „vina", majorității 
de a fi fost în ■ fruntea 
celor hotărîți să înlăture

: nedreptatea.
: Arestat la ____
; 1962 sub acuzația că a 
; inițiat o grevă la nivel 
: național, liderul de a- 
: tunel al Congresului Na- 
i țional African va cunoaș- 
î te întreaga gamă — 
; foarte întinsă a măsurl- 
î lor represive pe care re- 
î gimul minoritar de la 
: Pretoria o folosește pen- 
1 tru a stăvili lupta negri- 
: lor.
i Temîndu-se că cei cinci 
; ani la care fusese con- 
j damnat nu vor fi sufi- 
i cienți pentru a-i Infringe 
j -hotărirea, „justiția" ba- 
j zată pe apartheid din 
: Africa de Sud găsește de 
! cuviință să pronunțe pe_ 
ă ’ . - .

5 august

sale, 
l-au 
ade- 

luptei 
populației

sușl-africane împotriva 
unei minorități exploata
toare.

De mai bine de trei 
decenii, Mandela este un 
simbol al luptei poporu
lui nostru pentru liber
tate, demnitate umahă și 
rezistență în fața apart
heidului — declară Oli
ver Tambp, tovarăș de 
luptă al marelui militant 
și care a devenit pre
ședintele Congresului Na
țional African după ares
tarea lui Mandela.

într-o temniță din A- 
frica de Sud, un om ade
vărat — Nelson Mande-. 
la — ispășește o pedeap- 

unui 
însăși

să samavolnică a 
regim injust prin 
esența sa.
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