
j Sub semnul vibrantei simțiri 
j patriotice, al unității de neclintit 
ț în jurul partidului, în frunte cu 
(Secretarul său general, tovarășul 
| Nicolae Ceaușescu, al hotărîrii 

de a ridica țara 
ale prosperității, 
a sărbătorit cu 
riosul 23 August
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la datorie

23 August. Zi 
de semnificații

cu profun- 
în istoria 

poporului român. Momen
tul hotărîtor în trasarea 
noului său destin. împli
nirea a 38 de ani de la 
revoluția de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperîalistă a 
fost sărbătorită, luni, în 
Capitală și în întreaga ța
ră, cu sentimente de mîn- 
drie patriotică pentru ma
rile victorii obținute într- 
un răstimp scurt la scara 
istoriei, în condițiile în 
care clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii de pe cuprin
sul patriei, fără deosebire 
de naționalitate, întîmpină 
cu noi și mari succese Con
ferința Națională a parti
dului, acționează cu fermi
tate și înalt devotament 
pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congre- 

’ sului al XII-lea al Parti- 
- dului Comunist Român, a 

orientărilor secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele. Republicii Socia
liste România, tovarășul 

-Nicolae Ceaușescu, privind 
^îndeplinirea în cele mai 

bune condiții a prevederi
lor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Omagiul adus sărbătorii 
din- aMușț a întemeierii 
timplKui nou al patriei a 
fost marcat, totodată, de 
împlinirea a 17 ani de la 
Congresul al IX-lea al par
tidului — perioada cea mai 
bogată în înfăptuiri, cea 
mai luminoasă din anii so
cialismului — de cînd în 
fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului român, per
sonalitate proeminentă a 
lumii contemporane, omul 
politie de excepție care 
și-a pus întreaga muncă si

viață în slujba intereselor 
națiunii române, a cauzei 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul scump 
al patriei noastre străbune. 
Cinstind mărețul eveni
ment de la 23 August 1944, 
demonstrațiile de la Bu
curești și din celelalte lo
calități ale țării s-au con
stituit intr-un înflăcărat o- 
magiu adus Partidului co
munist Român și secreta
rului său general pentru 
anii luminoși de astăzi ai 
națiunii române, într-un e- 
moționant prilej de anga
jare responsabilă, pătrun
să de un înalt patriotism, 
ă unui întreg popor pentru 

..realizarea obiectivului fun
damental al cincinalului 
1981 — 1985, înfăptuirea
neabătută a Programului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a țării 
spre comunism, trecerea 
României de la stadiul de 
țară socialistă în curs de 
dezvoltare la cel de țară 
socialistă cu dezvoltare e- 
conomică medie.

Sutele de mii de parti
cipant la demonstrații au 
dat, pe cît de spontan, pe 
atît de responsabil, expre
sie voinței lor ferme de a 
urma cu fidelitate politica 
profund umanistă, științi
fică și clarvăzătoare a Par
tidului Comunist Român, 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea 
ei în viață.

Gazda demonstrației oa
menilor muncii din Capita
lă a. fost, ca de fiecare 
dată, Piața Aviatorilor, i- 
nundată, în această zi de 
august, de steaguri roșii și 
tricolore.

Portretul secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste

mânia, încadrat de steme
le partidului și țării, do
mină tribuna centrală. Pe 
frontul aceleiași tribune 
poate fi citită urarea ,.Tră
iască 23 August — sărbă
toarea națională a poporu
lui român !“.

Ora 8,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general a^Partidu-lui 
Comunist Roinân, președin
tele Republicii Socialiste 
România, apare la tribuna 
oficială. în piață răsună 

. însuflețite aplauze, purer- 
nice urale. Se aclamă ne
întrerupt pentru partid și 
secretarul său general, pen
tru România socialistă. Se 
scandează îndelung 
,,Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu și poporul

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru, în tribuna oficială 
se află tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea par
tidului și statului, precum 
și membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vechi mili- 
tanți ai mișcării comunis
te și muncitorești din țara 
noastră, conducători ai 
ganizațiilor de masă și 
ștești.

Alături de membri 
conducerii de partid
de stat ai țării noastre se 
aflau oaspeți de peste ho
tare.

în timpul demonstrației, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut 
cu oaspeții de peste hota
re la marea sărbătoare a 
poporului român.

Au asistat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noas-

j 23, 24 August 1982... Zile de sărbătoare măreață, de bilanț pentru în-
j treaga noastră țară, zile de odihnă binemeritată, de recreere și destindere, 
j Dar, în locurile cheie ale producției, acolo unde arde veșnic „focul viu al mun- 
i cii“, oameni cu Înalte trăsături morale și profesionale, s-au aflat la datorie. 
[' Reportajele noastre își propun să evidențieze activitatea demnă de la

udă a acestor minunați oameni ai Văii Jiului, desfășurată cu rodnicie în aces
te zile de mare sărbătoare.
• I. M. LUPENI. La 

mina Lupeni, 350 de lă
cătuși și electricieni, mi
neri — mecanizatori, mai
ștri electromecanici, în 
zilele de 23 și 24 august, 
au fost prezenți la dato
rie în abataje și la su
prafață, executînd ample 
revizii și reparații la u-

. tilajele din dotare.
La sectorul IV al mi

nei — cel mai mare sec
tor productiv, zeci de e- 
lectrolăcătuși și mecani
zatori, sub directa coordo
nare a ajutorului șef de 
sector Constantin Lupu- 
leseu și Ion Caragea, me
canic de sector, au înlo
cuit un motor la trans-

y
/>

/

)
)

porterul de la complexul 
nr. 10, cel mai recent a- 
bataj frontal mecanizat 

.pus în funcțiune, în care 
lucrează brigada condu
să de Teodor Boncalo. 
La complexul nr. 9, bri
gada condusă de Constan
tin Popa, au fost înlocui
te trei scocuri uzate, iar 
la complexul nr. 8, cu 
care lucrează brigada lui 
Aurel Manda, a fost 
schimbat un angrenaj in
termediar și s-a efectuat 
revizia combinei. Printre 
cei care s au aflat la da
torie se numără Petru, 
laeob, șef de schimb la 
complexul nr 10, A.nghel 
Popescu, Ioan Popescu, 
Veronel Cristea, Vasile

Voichescu și Alexandru 
Trifan.

La sectorul II. electro- 
iăcătușii Dumitru IJntes- 
cu, Nicolae Drăghiei, și 
Pruncise Cserva, Pândele 
Enescu, Teodor Someșan 
și alții. împreună eu me. 
canicul de sector Gheor- 
ghe Stoichin, au înlocuit 
tambura mare la combina 
2K-52, în abatajul fron
tal al lui Damian Rusu. 
Tot în acest sector, au 
fost efectuate ample re
vizii și reparații pe flu
xul transportoarelor din 
stratul 5.

Avram MICA 
Lupeni

(Continuare In pag. a 2-a)
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Țelui necurmat al libertății
Partidul — sensul unic al împlinirii noastre, 
cu litere de aur in cartea țârii-nscris, 
cînd urcă ciocirlia spre zările albastre 
un imn de fericire, de pace și de vis,
Veniți, cu toți, prieteni, La marea sărbătoare 
a libertății care ni-i țelul necurmat, 
atîta timp cit glia mănoasă rîde-n soare 
și-avem în frunte astăzi pe cel mai dirz Bărbat!
Veniți în miez de vară, ca o coloană vie, 
cînd porțile Amiezii in față se deschid, 
să ridicăm în slavă eterna Românie, 
încrezători în lupta și-n fapta ta, Partid!

in ziarul de azi
• Muncă, angajare pentru noi împliniri.

(Pag. a 2-a)
• "Zile de sărbătoare, de destindere’și voie bună.

(Pag. a 3-a)

însemne ale 
mărețelor 
împliniri

Sus, deasupra sche
lelor ansamblului de 
blocuri 59 din Petroșani, 
acolo unde constructo
rii conduși de maistrul 
Ilie Catalina ridică un 
nou complex social ca
re va spori frumusețea 
arhitecturală a orașului, 
tricolorul și steagul ro
șu al partidului fiutu-au 
în atmosfera marii să ■_ 
bători de la 23 August. 
Era o imagine cu 
re de simbol : de 
ani, din acel fie 
august care des 
zorii acestei epici 
toare,

■*^>3 ’ .• • ‘‘v > ’’ V.

in iriintc cu comit,iștii, 
' a construit neniinlăiâte 

edificii ale socialismu
lui, ale viitorului. nos
tru demn.

Marea sărbătoare a 
națiunii noastre, ziua de 
23 August, concentrează 
in sine atît marile iz- 
bînzi ale poporului, cit 
și ideile de perspectivă, 
însuși viitorul care se 
naște sub ochii noștri și 
prin munca noastră.

După aceste zile 
sărbătoare trecem 
tr-o nouă etapă crea
toare, toți oamenii mun- 

i iii din Valea Jiului, mi
neri, preparatori, ener- 
geticieni, constructori, 
fiind însuflețiți de con
știința datoriei față de 
patrie și contribuind, cu 
eforturi sporite, la creș
terea producției de căr
bune, la replicarea a 
noi obiective și edificii 
economico-sociale, la în- 

| făptuirea mărețelor per- 
. spective atît de clar ex. 
| primate în hoiărîrile 
• Congresului al XII-lea 
I al .partidului,

T. SPATARU
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I
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0 pilduitoare faptă 
de abnegație muncitorească 

Cu o « 
mai devreme

Gîndurî la marea sărbătoare
MUNCĂ, ANGAJARE PENTRU NOI 

ÎMPLINIRI

Două formații de lucru, 
uno din cadrul I.C.M.M., 
șantierul Petrila, iar cealal
tă de la atelierul de tran
sport al preparației Petri
la au pregătit simbătă di
mineața transportarea pe 
calea ferată a unei con
strucții metalice cu o gre
utate de 40 tone, avînd lă
țimea de 3,5 metri și lun
gimea de 40 metri. Depla. 
sarea acestui colos de fier 
— de fapt un culoar de 
benzi pe care va aluneca 
cărbunele spălat din noua 
preparație spre silozuri 
de ia poarta nr. 1 a minei 
Petrila, unde a fost asam
blat, pină in spatele noii 
preparații, a impus măsuri 
organizatorice speciale. In 
ziua de 21 august, la ora 
10,00 au început operațiile 
de ridicare. Două macara
le KATO și-au desfășurat 
brațele în aer, comandate 
de doi pricepuți șoferi - 
Ion Nichita și Ilie Rășină. 
Șeful lotului de montaj, ton 
Cîrstea, a dat semnalul de 
ridicare. Colosul, prins în 
cîrligele macaralelor, a în
ceput să se ridice într-o 
liniște nefirească. Nu se au
zeau în acele clipe decît 
semnalele emise de cele 
două macarale. După o oră 
de manevră, imensul culoar 
a fost așezat pe trei va
goane platformă prevăzute 
cu juguri și chingi. Toți cei 
ce participau la această 
primă acțiune au respirat 
ușurați. A urmat episodul 
al doilea, cel mai dificil — 
transportarea, care cuprin
dea două trasee presărate 
cu obstacole și emoții din 
cauza gabaritului mare al 
culoarului. La ora 12,00 for
mația de la atelierul de 
transport, compusă din me
canicii Ion Marcu, Pavel 
Mihălțan, Vasile Gaier și 
Rudolf Antal, in frunte cu 
Alexandru Felea, șeful a- 
telierului, și-a început mi
siunea. Primul traseu ce a 
măsurat 500 metri a fost 
parcurs în trei ore, după 
care colosul a staționat pî, 
nă dimineața zilei următoa
re. în 22 august aceeiași 
„actori", pe aceeași „sce
nă" a muncii și-au început

din nou recitalul misiunii, 
După citeva verificări și 
pregătiri făcute în prezența 
șefului de șantier, ing. Con
stantin Dincă, a proiectan. 
tului general, ing. luliu 
Kyller, a șefului de lot Ion 
Cîrstea, maistrului Emil Tu. 
tunaru, a șefului atelierului 
de transport al preparației 
Petrila, Alexandru Felea, a 
început rularea celui de al 
doilea tronson de transport. 
Mecanicul locomotivei exe
cuta cu mare atenție co
menzile . primite, boghiurile 
vagoanelor scrîșneau $ub 
povara ce le apăsa, linia 
ferată era prinsă în ghea
re, peste 40 de oameni e- 
rau atenți la orice mișca
re. Colosul a. trecut pe lin. 
gă cel mai de temut punct 
din traseul de transport - 
unul din picioarele pasare
lei pe care sînt instalate 
cablurile cu curent electric 
ce alimentează preparația 
și mina. S-a parcurs încet, 
încet fiecare . metru și din 
nou toată lumea a respirat 
ușurată după ce uriașa con
strucție a trecut milimetric 
pe lingă piciorul pasarelei. 
La cîteva minute colosul a 
intrat pe porțiunea finișu
lui, care măsura 500 de me
tri. După două ore tronso. 
nul de culoar a poposit sub 
linia de montaj. Era prevă
zut ca întregul traseu să 
fie parcurs în circa 12 ore, 
dar acest timp a fost re
dus la jumătate. In dimi
neața zilei de 23 August, 
echipele de montatori con
duse de Ion Popa și Mihai 
Raicz - neclintite de ploa
ia și vîntul rece -, după ce 
tronsonul a fost ridicat cu 
un capăt la cota plus 9 
și celălalt la cota plus 24 
metri, au fixat și consolidat 
cele două capete. Importan
ta lucrare era gata cu o zi 
mai devreme.

Cu sentimentul datoriei 
împlinite, formațiile de con
structori ai noii preparații 
au raportat cu o zi mai 
devreme înfăptuirea celei 
mai grele misiuni ce le-a 
revenit pe șantierul noului 
obiectiv industrial.

Vasile BELDIE
Petrila

V-________ - _
Oameni la datorie

La înalta tensiune a muncii
(Urmare din pag. 1)

In abatajele sectorului 
VI, Ioan Catană, adjunctul 
șefului de sector, ne-a re
latat că în aceste zile de 
sărbătoare și de odihnă un 
grup de lăcătuși, electrici
eni șî mecanizatori printre 
care Alexandru Tofănel, 
Carol Orban, Gheorghe 
Dordea, Silviu Cotroază; 
loan Negrea, Pavel Neagu, 
Ion Rusu, Vasile Beleau u 
și alții, au montat un con- 
casor in stratele 8-9. în a- 
batajele frontale conduse 
de Pavel Bujor, loan Bu- 
diliceanu, Samoilă Burtica- 
lă, au fost efectuate ample 
revizii și reparații la trei 
combine.

La sectorul XII — tran
sport, lăcătușii Eraf tei 
Cioantă, Francisc Donaith, 
Eugen Fulga, Vasile Stepa, 
Alexandru Hoțea, Ludovic 
Czimbori, Nicolae Drăgan, 
Viorel Mocanu, împreună 
eu Gheorghe Asprdiu, lă
cătuș specialist, coordona, 
torul lucrării, timp de 2

zile, la puțul Ștefan, ori
zontul 650, au înlocuit o 
instalație de introducerea 
vagoneților în colivie. O 
bună parte din instalație 
a fost confecționată de lă
cătușii respectivi. Prin în
locuirea acestei instalații, 
capacitatea de transport a 
cărbunelui pe verticală pe 
puțul Ștefan va crește cu 
peste 300 tone pe schimb.
• PREPARAȚIA LU- 

PENI. De la luliu Antal, 
maistru principal‘ specia
list electromecanic și Ti- 
beriu Silaghi, maistru me
canic, coordonatorii princi
palelor lucrări ce s-au e- 
xecutat în preparație, am 
.aflat că în ultimele două 
zile 180 de electrolăcătuși 
au fost prezenți la datorie.

Echipele de lăcătuși con
duse de Cornel Hențu, 
Viorel Bîrleanu și Mihai 
Szabo au înlocuit suporții 
cu role și banda transpor
toare la poziția nr. 25. O 
altă echipă de lăcătuși, 
condusă de loan Medrea,

Gîndurî de august, gînduri de împliniri exprimate în zile de mare sărbătoare. 
Ele exprimă hotărârea de a fi la datorie în eroica operă a construcției socia
liste, certitudinea că munca se află la temelia reușitei, ea crează și consoli
dează condiția profesională și socială a individului în socialism — socitate a 
deplinelor posibilități de afirmare, certitudinea unui viitor măreț și prosper.

lom asigura creșterea producției 
de cărbune cocsificabil

Mina noastră a apărut, 
a crescut și s-a dezvoltat 
în anii luminoși de după 
Eliberarea patriei. Iar o- 
dată cu aceasta au crescut 
și oamenii în acești ani 
de muncă dirză, de satis
facții și împliniri ne-am 
putut convinge cu toții că 
esența politicii partidului 
este asigurarea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc.

Dispunem la mina Uri
cani, în prezent, de un co
lectiv harnic, priceput în 
mînuirea tehnicii moderne 
din dotare. în cinstea ma
rii sărbători, minerii din 
Uricani au pus în funcțiu
ne marele complex meca
nizat în abatajul condus 
de maistrul electromecanic

Dăruire in promovarea și însușirea
După ce m-am format 

ca miner în același colec
tiv, am condus cîțiva ani o 
brigadă la sectorul V al 
I.M. Petrila. împreună cu 
oameni cu renume, cum 
sînt Radu C. Ion, Cosma 
Constantin, Dineseu Nico- 
lae, Duca Gheorghe și alți 
șefi de brigadă din acest 
sector, cu maiștrii, tehni
cienii și inginerii , de aici, 
am contribuit la creșterea 
producției de cărbune, la 
consolidarea renumelui oa
menilor și colectivului, re- 
alizindu-ne și depășindu-ne 
sarcinile an de ăn.

Recent, am absolvit școa
la de maiștri și, iată-mă, 
revenit în același sector. 
Așa am dorit-o și așa cred 
.că e bine. Angajarea, dă
ruirea oamenilor între ca
re m-am format, ca miner 
este aceeași. S-au schimbat

a executat ample reparații 
și revizii pe circuitul de 
recepție a cărbunelui de 
la minele Uricani și Băr- 
bâteni. ■

La ciurul 106 au fost în- 
locuite carcasele sparte și 
uzate, au fost efectuate re
parații capitale la elevato
rul nr. 111, la baza turnu
lui de apă au 'fost înlocui
te cupe defecte, ventile și 
alte lucrări mai importam 
te. La aceste lucrări au 
participat echipele condu
se de Ioan Buioan, loan 
Solonller, Traian Muntea. 
nu, loan Tomuș, Octavian . 
Chelaru, Andrei Drotzin- 
gher.
• LA DATORIE au fost 

prezenți în aceste zile și 
26 de brutari de ia secția 
din Lupeni a fabricii de 
pîine. Așa cum ne-a rela
tat Constantin Dragomir, 
șeful secției, s-au pregătit 
și au fost expediate maga
zinelor pentru populația 
Lupeniului și Uricaniului 
peste 26 000 kg de pline. 

Ilie Amorăriței, unde se 
realizează productivități re
cord — în medie de peste 
20 tone de cărbune pe post. 
Dispunem de mari rezerve 
în ceea ce privește crește
rea producției de cărbune. 
Se cere îndeosebi să fie 
întărită disciplina tehnolo
gică și a muncii,, să se a- 
sigure o mai bună aprovi
zionare a brigăzilor care 
nu și-au realizat prelimi
narul. Probleme și lipsuri 
au fost și vor mai fi. în 
mină nu e ușor. Dar to
tul este să știi să învingi 
dificultățile. Cu oamenii 
din brigadă am făcut to
tul pentru a da țării cit 
mai mult cărbune. Sîntem 
hotărîți să nu ne precupe

însă condițiile de muncă. 
Ne aflăm în sector în pra
gul punerii în exploatare 
a unui nou abataj meca
nizat. Este o premieră teh
nologică care asigură me
canizarea tăierii și susți
nerii intr-un strat subțire 
și de. mare înclinare. Da
că alții din Vale au reușit
extinderea și generalizarea

Ample lucrări de revizii și reparații
în aceste zile de sărbă

toare, zile de odihnă pentru 
marea majoritate a oame
nilor muncii, ca de obicei 
la I. M. Paroșeni a fost 
stabilit un amplu program 
de revizii și reparații. Pe 
lingă numeroasele lucrări 
planificate s-a numărat și 
schimbarea schipului drept 
de la puțul principal. Exe
cutarea lucrării i-a revenit 
echipei complexe conduse 
de comunistul Constantin 
Cimpoieșu și maistrului 
principal Vasile Barzol. De
și executau pentru prima 
dată o astfel de operație, 
destoinicii muncitori din 
echipa mai sus amintită 
și-au organizat munca în 
așa fel incit lucrarea să fie 
terminată in timp util, pen. 
tru a se putea face probe
le tehnologice incit la re
începerea procesului de 
extracție a cărbunelui to
tul să funcționeze perfect.

La finalizarea acestei im
portante și dificile lucrări 
au participat Vasile Arie- 
șan, Aurel Zarea, Ioan Bi

țim eforturile pentru a ob
ține rezultate și mai bune. 
Prin munca noastră ne 
făurim propriu! viitor fe
ricit. colectivul nostru' es
te ferm hotărît ea sub 
conducerea organizației de 
partid să asigurăm crește
rea producției de cărbune 
cocsificabil, ‘ recuperarea 
restanțelor ce le avem pe 
întreprindere și îndeplini
rea în mod exemplar a 
sarcinilor de plan și anga
jamentului asumat în în
trecerea socialistă din a- 
cest an.

Gheorghe SCORPIE, 
miner șef de brigadă, 

I. M. Uricani

noului in minerit
tehnologiilor moderne în 
straie groase și de grosi
me medie, noi vom reuși 
același lucru în condițiile 
noastre.

Iată un țel pentru care 
merită să te» dăruiești.

Constantin NICULA, 
maistru miner, sector V 

al L M. Petrila

ro, Iosif Fazakaș, Viorel Pa. 
liță, toți membri ai brigăzii 

conduse de Constantin Cim. 
poieșu. Eugen Dentsch, Ște
fan Sularig din echipa de 
lăcătuși condusă de Con
stantin Olteanu, sudorul 
Pavel Diaconu, tractoristul 
Viorel Drăghici, electricia
nul Petru Burzan,. mecani
cul la mașina de extracție

Siguranță pe drumul 
de fier

în fața panourilor cu mii 
de luminițe s-au aflat în 
zilele de 23 și 24 August, 
șefii de tură Mihai Flores, 
cu și Ion Neagu și opera
torii RC, Vasile Stoica și 
Andrei Gheorghe. Pentru 
buna desfășurare a trafi
cului feroviar, a transpor
tului de călători, foarte so
licitat în aceste zile de săr
bătoare, au fost la datorie 
impiegații Octavian Vrăji-,

Construim case 
pentru oameni
Ne-am ridicat prin mun

că. Am venit, în Vale, a- 
duși unul de celălalt, dîn- 
tr-un sat moldovean. Ta
băra, al comunei Bivolari 
de. Iași ' — eu, frații mei 
Ion I și Nicolae, văru’ Ion 
II și nepotu’, Dumitru II, 
fiul Ion I. el fiind deocam
dată cel mai tînăr din bri
gadă, elev angajat în pe
rioada de vacanță. Am îm
plinit 28 de ani pe șantie
re. La Petrila, unde am re
ușit să țin numărătoarea, . 
am ridicat sau executat ■ 
fațadele la 38 de blocuri. ' 
în Petroșani numărul lor'' 
e mult mai mare. Conduc 
cea mai numeroasă forma
ție, 21 de oameni, din care 
cei amintiți și eu mine pur
tăm același nume de fami
lie — Postolaehe Mai lu
crează cu noi Dumitru To- 
doreanu, consătean, Aurel 
Bitu, Mircea Bejan, Con
stantin Spiridon, Mihai E- 
pure, nepoții săi, Petre și 
Gheorghe Grozave. Pri
mul are 29 de ani, al doi
lea abia revenit din arma
tă, dar amândoi sînt înca
drați în brigadă de pe Cinci 
aveau 16 ani. Cu acești 
oameni, am cîștigat în 
semestrul I al anului dra
pelul de brigadă fruntașă 
pe țrust...

Spuneam că ne-am ridicat 
prin muncit, în sensul că 
am atins bunăstarea, a 
noastră și a.familiilor, prin 
propriile brațe. Ne-au o- 
ferit această posibiltate' de ' 
afirmare' timpurile socia

liste pe bare le trăim ; în 
’alte vremuri am fi rămas 
poate departe de bineface
rile civilizației. Sinterr 
mindri că am contribuit 
și contribuim la rîndul nos
tru la înălțarea acestei so
cietăți, construind case pen
tru oameni. Gîndul nostru 
la marca sărbătorii. '< zilei 
de 23 August e să constru
im mai repede, mai bine.

Dumitru I’OSTOLACIIE, 
zidar, șef de brigadă, 
șantierul Petroșani 
al Grupului T.C.II.

Zi de reparații Ia Pa
roșeni.
Foto : Șt. NEMECSEK

Iosif Kiss și macaragiul 
Virgil Toma de la B.T. a 
C-M.V.J.. Asistența tehnică 
de specialitate a fost acor
dată de ing, Petru Voinea, 
Constantin Răduțoiu din 
conducerea I.M. Paroșeni 
și Nieoiae Pătruț din o.ar- 
tea C.M.V.J.

N. ȘTEFAN

toru și Constantin Juman- 
ca și șeful de manevră Io, 
sif Dinu.

Ieri dimineață, pe dru-, 
murile de fier, urmăriți pî_ 
nă dincolo de granițele 
municipiului de la Regu
latorul de circulație și miș
care au plecat mecani;-'< 
de locomotivă Mar cu Po
gan, Ion Oancea, Alexan
dru Pecsi și Ilie Căpățînă, 
Li s-a urat: drum buni j
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Reușite seri
cultural- distractive

la

ZILE DE SĂRBĂTOARE, DE DESTINDERE Șl VOIE BUNĂ

în orașul Lupeni, in ho
lul Palatului cultural din 

-localitate, au fost orga
nizate de clubul sindicate
lor în. aceste zile de săr
bătoare reușite seri cui- 
tural-distractive pentru 
tineret. într-o ambianță 
plăcută, tinerească, zeci 
de adolescenți și tineri 
muncitori din Lupeni și 
alte localități ale Văii Ji
ului, ău putut: petrece 
clipe reconfortante în rit- 
intirile unei muzici de 
bană calitate prezentate 
de Hans lușan și Nicolae 
Ion, ambii strungari 
■S.S.H. Vulcan.

în marea masă a tine
rilor i-arn întilnit într-o 
bună dispoziție pe Mihai 
Fetches și Ion Moldovan 
— lăcătuși Ia I. M. 
Lupeni, Viorica Pavel, 
Maria Postelnieu și Piri 
Tamas.-— eleve, Liviu As- 
tilean — electrician la 
cooperativa „Straja" Lu
peni, Maria Ploțca, Mari- 

. an Cocoran — de la U.E.
Paroșeni, Angela Gal și 
Mariana Ardelean — ope-

I
( 
i

I

tre
ia-

de fapt
arde 

organi- 
rîndul cărora 1»'

Ca întotdeauna, locul de agrement „La Brazi" s-a 
>H>vedit a fi o gazdă primitoare pentru oamenii din 
Vulcan în aceste zile de mare sărbătoare.

Foto : Cristian ȘTEFAN

i*
1
I

Cu tot timpul nefavo
rabil, către ora primului, ■ 
oamenii muncii clin Uri- 
cani au început să-și în
drepte pașii spre baza de 
agrement „Bucura" care, 
ca întotdeauna, s-a dove
dit o gazdă primitoare. 
Aici i-am întilnit pe mi
nerii Gheorghe Br'inzan, 
Nicolae Buraga, Eugen 
Tălin, Gheorghe Onicaș, 
Miluță Ursa, Laurențlu 
Koloman, Mihai Blaj, pe 
'MCătușii Dumitru Vatră, 
Ilie Dincă, mecanicul 
Gheorghe Damian. îm
preună cu familiile cu 
alți ortaci, au venit la 
agrement pentru a petre
ce clipe de destindere, a 
ciocni o sticlă cu bere si 

ratoere chimiste la I.F.A. 
„Vișcoza" și alții.

Am remarcat din pro
gramul acestor! seri cui- 
turahdistractive, organi
zarea unor concursuri gen 
„Cină știe, cîștigă", con
cursuri de dans, scurte 
dezbateri pe teme de eti
că- și comportatoent la 
vîrsta adolescenței, con
cursuri la care au parti
cipat un mare număr de 
tineri din cei prezenți, do
vedind interesul și reu
șita acestora.

Consemnăm citeva opi
nii ale tinerilor. Marfa 
Postelnicii : „Vin cu plă
cere la aceste seri cuîtu- 
ral-distractive, de fapt 
singura posibilitate de 
a-mi petrece timpul la o 
activitate culturală orga
nizată pentru noi, tinerii 
la nivel de oraș". Angela 
Gal: „Putem asculta o
muzică bună, de calitate, 
avem posibilitatea de a 
ne întîini cu prietenii, să 
facem cunoștințe noi.. A 
fost plăcut și în această 
seară“. Mariana Arile- 

îmi plac aceste seri 

a schimba o vorbă. S-au 
purtat, aici ample dialo
guri între minerii tineri 
șl vîrstnici, din care, în
totdeauna, au de cîșțigat 
cei tineri. în drum spre 
casă am legat o scurtă 
discuție cu șeful de bri
gadă,, Gheorghe Brînzan, 
care de peste douăzeci și 
cinci de ani lucrează la 
mina Urieani, în cadrul 
sectorului IV investiții, 
și a cărui brigadă este an 
de an fruntașă în între
cerea socialistă.

petrecut

Aspect de la seara eulturai-distractivă din Lupeni. J 
i

pen-
re-

■ și

eul tur.al-distractive 
tru că reușesc să mă 
creez în mod plăcut 
util".

Deci numai cuvinte 
apreciere pentru 
zațuri. în 
cea mai activă prezență 
a avut-o directorul clu
bului sindicatelor, tovară
șul Ion Pupăză. N-am în
țeles lipsa nejustificată a

-- Așa dttpa cum 
observat, timpul nu a ți
nut cu noi azi, dar îm
preună cu cîțiva ortaci, 
ne-am simțit bine.

— Cu realizările 
.stați în acest an'?

— In general, pot spu. 
ne, bine. S-ar fi putut și 
mai bine. în 'orice caz, 
pînă la finele anului vom 
face tot ce depinde de noi 
da brigada pe care o con
duc să-și realizeze inte
gral sarcinile de plan la 
lucrările de pregătire, să' 
ne numărăm printre bri
găzile fruntașe pe mină. 

Hie COANDRES

reprezen fanților comitetu- ■ 
lui orășenesc U.T.C. Lu
peni la aceste seri cultu- 
ral-distractive, 
cej care 
bui să fie primii 
teresați de organizarea și 
buna desfășurare a aces
tor acțiuni de petrecere 
a timpului liber al tine
retului lupenean.

Ștefan NEMECSEK

Cei mai.mulți oameni al 
muncii din Lupeni. au săr
bătorit ziua de 23 August 
în familie, cu rudele, cu 
prietenii. Petre Poenaru, 
miner șef de schimb în 
brigada lui Dumitru Boca 
din sectorul V al minei Lu. 
penî, sector care în cin
stea marii sărbători a ra
portat 10 OQQ de tone de 
cărbune peste plan, a săr
bătorit ta "familie. Pentru 
același cadru a optat și 
Ștefan Szell, miner șef de 
schimb în brigada condu
să de Vasile Orvas de la 
sectorul I al minei Lupeni, 
sărbătorind ziua de 23 
August în compania rude
lor Iosif DeaB, mecanic la 
sectorul V al minei Lupeni, 
Iiiiu Deak, electrician la 
mina Paroșeni

Cunoscutul brigadier Pa
ul Grasu mi-a mărturisit 
că nu este pe deplin mul
țumit de rezultatele obți
nute pînă în prezent și că, 
cu actualul complex nr. 7 
mai au de exploatat circa 
12 metri, apoi complexul 
va intra în reciclare,. Bri
gada sa va prelua com
plexul nr, 11. Cu acest u- 
tilaj de mare randament 
brigada speră să mai ada
uge la rezultatele de pînă 
acum. încă 2 000 tone căr

bune peste plan, pînă la 
finețe anului.

In ciuda timpului nefa
vorabil, sute de familii au 
preferat înălțimile munți
lor Straja ți Vilcan, avînd 
ta dispoziția teleseaunul, 
care, spre bucuria lor, a 
fost repus în funcțiune în , 
ziua de 23 August. De la 
Vasile Timiș, mecanic de 
troliu și Eugen Vasiu, res
ponsabilul teleseaunul ui,
am aflat că în cursul zi» 
lelor de 12 și 23 August 
spre cabanei» din munții 
amintiți, au urcat cu tele« ‘ 
scaunul cîteva sute de oa
meni ai muncii, împreună 
eu familiile lor.

în după-amîaza zilei <je 
23 August am întîhîit sute 
de familii la baza de agre
ment Brăița. Aici servirea 
cu mici, grătare, bere, pro
duse de cofetărie și patise
rie, a fost asigurată de u- 
nitatea de alimentație pu
blică nr 113 (responsabil 
Ionel Marcău). Cei care au 
rămas în oraș au avut la 
dispoziție restaurantele „Ci
na", „Bucegi", „Jiul" și 
„Tineretului".

în holul Palatului cultu
ral din localitate a avut 
toc pentru tineret o fru
moasă seară distractivă.

SPORT ♦SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Jiul obține
(Prin telefon de la cores

pondentul nostru, Titu 
Cornea).

După etapa anterioară, 
în care,- în pofida scepti
cismului unora, Jiul reu
șise- o victorie pe cit de 
spectaculoasă pe atît de 
importantă în dauna ste- 
liștilor, se punea întreba
rea ; pînd va reuși Jiul să 
recupereze punctul pierdut 
în favoarea studenților ie
șeni ? Și iată, totuși, o 
surpriză deosebit de plăcu
tă : echipa din Vale a reu
șit sîmbătă, 21 august, să- 
și mobilizeze energiile ‘și 
să obțină o remiză valo
roasă, la Constanța.

Pe un stadion plin, Jiul 
practică un joc bu>n, dove- 
dindu-se de la început o 
echipă greu de întrecut, ro
bustă și tehnică, deși gaz
dele mizau pe o victorie 
ușoară. încă din primele 
minute gazdele obțin trei 
cornere, dar fără rezultat. 
Mîn. 23, arbitrul N. Rai- 
nea, la o fază în careu, în

un punct, iar Hainea radine... corigent!
care Cavai, cică l-ar fi ob- 
strucționat pe Petcu, acor
dă un . penalti... imaginar. 
Transformă același Petcu 
și 1-0. Jiul nu se descura
jează, iese frumos la atac, 
scapă singur Sălaj an, în 
minutul 30, dar ratează e- 
galarea copilărește. Aceas- 

Fotbal, divizia A
tă ratare, așa cum se întîm-
pla adeseori, dă aripi echi
pei gazdă, care supune ca
reul lui Cavai la un jntens 
tir, din fericire, nereglat 
suficient. Așa se face că 
prima repriză se încheie 
cu avantajul gazdelor, a- 
vantaj obținut în condiții
le arătate mai sus...

Intrarea lui Lăsconi du
pă pauză ordonează jocul 
Jiului, lărgindu-1 pe tot te
renul și atacurile spre bu
turile adverse se înmul
țesc. în mîn. 54 Lăsconi 
deschide bine pe M. Mari

an,- care înscrie aducînd e- 
galarea pe fondul unei u- 
șoare dominări și practi
cării urui joc frumos. E- 
galarea surprinde nu nu
mai pe spectatorii prezenți 
în tribunele arhipline ale 
stadionului constănțean 
(spectatori veniți să săr

bătorească o victorie a „co
piilor mării"), dar mal a- 
les pe jucătorii echipei 
gazdă, care . acuză în con
tinuare șocul egalării. E a. 
devărat că localnicii mai 
puteau înscrie, dar jîuliș- 
tii se apără bine, scot jo
cul din apărare, practică 
un bun joc „om la om" și 
cu o pregătire fizică supe
rioară obțin primul. punct 
în deplasare pe deplin me
ritat, deși arbitrul Rainea 
a fost mereu... contratimp. 
Acest rezultat este încă o 
dovadă în sprijinul ideii 
care trebuie să-j călăuzeas

că pe jucătorii de Ia Jiul, 
aceea că, indiferent unde 
se joacă o partidă, anga
jarea deplină, atașamentul 
față de culorile clubului, 
dăruirea în joc nu pot a- 
vea alt deznodâmînt decit 
rezultate care să mulțu
mească suporterii acestei
echipe. Cea mai bună do
vadă este acest MARE
punct cucerit, pe malul mă
rii, de la o echipă care, a- 
casă, nu cedează așa ușor 
din avantaj. Cavai, Rusu, 
Dina, Băluță și ceilalți au 
cuvîntul.

Greul abia acum înce
pe...

Formația utilizată: Ca
vai — V. Popa, Rusu, Sta
na, Vizitiu — Șumulan-. 
schi, Varga, M. Marian, 
Dina — .Sălăjan (Lăsconi 
mîn., 46), Băluță.

P.S. Tineretul Jiului con
firmă din nou o bună pre
gătire, obținînd la rîndu-i 
un rezultat meritat de e- 
galitate (3-3) după ce gaz
dele au condus cu 3-0 ! Fe
licitări tinerelor speranțe!

= Demonstrație de navomodele
; Pe cocheta bază spor- 
î tivă de navomodele din 
; Petroșani, în după-amia_ 
i za zilei de 23 August, a 
i avut loc co demonstrație 
i de antrenament, înaintea 
i plecării lotului la națio

nalele de la Năvodari. A 
participat la demonstrație 
întreaga flotilă a • clubu
lui „Jiul", evoluînd tele

TELEX • TELEX ■ TELEX*
MOSCOVA 24 (Ager-pres). 

— Concursul Armatelor 
prietene de caiac-canoe 
s-a încheiat la Chișinău cu 
succesul formației Steaua 
București, situată pe locul 
intîi in clasamentul pe e- 
chipe. Pe locurile următoa
re s-au clasat Ț.S.K-A. 
Moscova, Vortwarts Ber
lin (R.E>. Germană), Legia 
Varșovia și Ilonved Buda
pesta. .

Sportivii români au cu
cerit șase medalii de aur, 
prin Constantin Olaru — 
la caiac 1500 m, Mihai TI. 
mofte — la canoe 10 000 m, 
Nieușor Eșeanu — Ionel 
Lețcaie — la caiac 2-1 000 
m, Agafia Buhaev — Nas- 

ghidate cu motoare cu 
combustie internă și cu 
acționare electrică, velie- 
;-e libere șl teleghidate.

A fost un bun prilej 
pentru sportivii Văii Jiu
lui de a se întîini din 
nou cu publicul din Pe
troșani. în această zi de 
sărbătoare. ■ 

tasîa lonescu — la caiac 
2-500 m. feminin și echi
pajele de caiac 1-1 000 m 
feminin și caiac 4-1 00Q ni 
masculin.

Reprezentanții clubului 
Steaua au mai obținut, de 
asemenea, 5 medalii de 
argint și 2 de bronz.

BELGRAD 23 (Agerpres). 
— Turneul internațional 
masculin de handbal 
de la Doboj (Iugosla- ; 
via) a fost cîștigat do . 
echipa Ț.S.K.A. Moscova, : 
urmată de Steaua Bucu
rești, Metaloplastica Sabae, 
Șloga Doboj, Borăc Banja 
Luka, Neeteistadt Lubeck, 
Fedensborg. Oslo și Skov- 
backen Aarhus.



MIERCURI 25 AUGUST 1982Steagul roșu

a oamenilor muncii
din Capitală

Manifestări peste hotare consacrate 
August

din partea Ambasadei Ro
mâniei în R.S. Cehoslova
că.

l Urmare din pag. i)

tră atașați, militari, alți 
membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai pre
sei străine.

Grandioasa demonstrație 
a oamenilor muncii din 
Capitală începe în acordu
rile solemne ale Imnului 
de Stat al Republicii So
cialiste România.

Cea de-a 38-a aniversare 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, Anti
fascistă și antiimperialistă 
este salutată cu 21 salve de 
artilerie.

După tradiție, demonstra
ția de 23 August este des. 
chisâ de detașamentele de 
gărzi patriotice.

Spre tribuna oficială se 
îndreaptă grupuri de fete 
și băieți, oferind frumoase 
buchete de flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului nostru, oaspeților de 
peste hotare.

Sună trompetele. Semna- 
Iul lor prefațează momen
tul următor al defilării din 
Piața Aviatorilor. Pionieri 
și șoimi ai patriei, copii, 
asociați întotdeauna viito
rului fericit al țării, aduc 
omagiul lor gingaș sărbă
torii noastre naționale, 

începe marea demonstra
ție a oamenilor muncii. In 
piață pătrund primele co
loane aparținînd puterni
cului detașament muncito
resc al Capitalei. Este o 
atmosferă entuziastă, în
suflețită, de bucurie, acea 
atmosferă ce însoțește tot
deauna marile sărbători ale 
poporului nostru. Deasupra 
capetelor flutură o adevă
rată pădure de steaguri ro
șii și tricolore.

Răsună puternice urale, 
se scandează neîntrerupt 
numele partidului, al se
cretarului său general, al 
țării.

Pe grafice și panouri pur
tate cu mîndrie de coloa
nele de demonstranți sînt 
înscrise realizările obținu
te de oamenii muncii din 
Capitală.

Numeroase grafice rele
vă progresele de însemnă
tate istorică realizate de 
România în anii construc
ției socialiste.

Sînt fapte de muncă și 
realizări deosebite ce dau 
mărturie, acum, la cea de-a 
38-a aniversare a sărbăto
rii noastre naționale, și 
aici, în Piața Aviatorilor, 
la cea mal mare demon
strație a oamenilor muncii, 
despre hotărîrea întregu
lui popor român de a ac
ționa cu toată hotărîrea 
pentru realizarea obiecti- • 
velor pe care și le-a pro
pus de a sprijini ferm po
litica internă și externă a 
partidului.

Grăitoarele imagini dedi
cate dezvoltării dinamice, 
economice și social-cultu- 
i ale a țării sînt întregite 
sugestiv de tabloul ilus- 
trînd extinderea și întări
rea continuă a legăturilor 
externe ale României pe 
baza principiilor binecu
noscute ale dreptului inter
național. Re parcursul de
monstrației sînt adresate 
saluturi frățești oamenilor 
muncii din țările socialis-

te, se scandează urări de 
întărire a solidarității și 

i colaborării între partidele 
comuniste și muncitorești, 
între țoate țările socialis
te, între toate forțele re- 

■ voluționare, progresiste,’de
mocratice și antiimperialis. 
te, de extindere în conti
nuare a legăturilor Româ
niei cu țările in curs de 
dezvoltare, cu popoarele 
care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoa
re. cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea 
lor socială și politică.

Din mulțime răsună, de 
asemenea, lozinci chemînd 
la rațiune în viața inter
națională, la destindere și 
dezarmare, în primul rînd 
nucleară, la instaurarea 
definitivă a păcii pe pla
neta Pâmjnt.

Pe tot parcursul demon
strației, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură urărilor adresate 
de oamenii muncii bucu- 
reșteni, aclamațiilor înde
lungi ale acestora.

Pentru cîteva clipe, spa
țiul dintre tribune rămîne 
liber, odată încheiată de
monstrația oamenilor mun
cii. Este momentul cînd se 
desfășoară tradiționala pa
radă a sportivilor, care 
umple Piața Aviatorilor de 
tinerețe și vigoare, grație 
și robustețe, optimism.

Sportivii poartă cu mîn. 
drie stemele și drapelele 
partidului și țării. Prin tot 
ceea ce au înscris în pro
gramul- lor, ei țin să ex
prime recunoștința față de 
conducerea partidului și 
statului, personal față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru minuna, 
tele condiții create activi
tății de educație fizică și 
sport din țara noastră, a- 
deziunea la Mesajul adre
sat de secretarul general 
al partidului în acest an 
mișcării sportive.

Marea demonstrație • a 
oamenilor muncii dip Ca
pitală ia sfîrșit într-o at
mosferă de un puternic 
entuziasm, de vibrant pa
triotism și sărbătorească 
bucurie, odată cu defilarea 
oamenilor de ordine și a 
fanfarei.

Răsună puternic, emoți
onant, acordurile Imnului 
„E scris pe tricolor uni
re".

Se intonează apoi cînte- 
cele patriotice „Hora pă
cii" și „Partidul — 
Ceaușescu — România",

Este momentul culminant 
al grandioasei sărbători, 
momentul în care toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri străvechi 
— români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți — fac legămînt de a 
acționa uniți în jurul par
tidului, al secretarului său 
general, președintele Re
publicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru 
transpunerea in viață a 
Programului partidului, a 
istericelor hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R., pentru înălțarea 
continuă a României socia
liste pe noi culmi de civi
lizație și progres.

mar carii zilei de 23
In diferite țări aie lumii continuă manifestările 

consacrate marcării celei de-a 38-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din

La Leningrad a fost or
ganizată o adunare festi
vă a reprezentanților oa
menilor muncii dedicată 
sărbătorii naționale a po
porului român. Despre sem
nificația evenimentului a 
vorbit L. I. Terescenko, 
președintele filialei locale 
a Asociației de prietenie 
sovieto-române, rectorul in
stitutului textil din loca- __ _ ...___ _ ____ __ ____
litate și ambasadorul Ro- te au fost prezentate vo- 
mâniei în U.R.S.S., Traian 
Dudaș

La Teatrul de vară din 
parcul central de cultură 
și odihnă „Maxim Gorki" 
din Moscova a avut loc o 
adunare consacrată sărbă
toririi Zilei naționale a 
României. Au participat 
numeroși oameni ai mun
cii din capitala U.R.S.S., 
precum și turiști români 
aflați în vizită în Uniunea 
Sovietică.

Adunări festive și alte 
manifestări dedicate sărbă
torii naționale a Români
ei au avut loc, de aseme
nea, la Chișinău, Tbilisi, 
Dubna și în alte localități.

★
La uzina pentru tehnică 

de calcul din Sofia a avut 
loc o adunare festivă or
ganizată de Comitetul oră
șenesc de partid, Asociația 
de prietenie bulgaro-româ- 
nă și conducerea uzinei.

La ambasada română din 
Sofia a fost organizată o 
manifestare prietenească la 
care ambasadorul român . 
a înfățișat profundele pre
faceri revoluționare 
trecute în societatea româ
nească 
trecut 
din august 1944, munca e- 
roică desfășurată în pre-

țara noastră.
zent de întregul nostru po
por pentru înfăptuirea di
rectivelor Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român, a prevede
rilor cincinalului 1981-1985.

A fost prezentat filmul 
"documentar „însemnele î- 
naltei prețuiri" și s-a •or
ganizat un stand de carte 
social-politică româneas
că, în care la loc de frun-
lume din opera tovarășu-, 
lui Nicolae Ceaușescu.

La cinematograful „Di- 
mitar Blagoev" din Sofia 
a avut loc festivitatea de 
deschidere a „Zilelor fil
mului românesc" cu filmul 
,,O lume fără cer".

Ambasadorul României 
la Budapesta, Victor Bolo_ 
jan. a depus a coroană de 
flori la Monumentul ero
ilor români căzuți în lupte
le pentru eliberarea capi
talei Ungariei din cimiti
rul Rakosliget.

Au mai fost organizate 
ceremonii de depunere de 
coroane și jerbe de flori 
la monumentele și mormin
tele ostașilor români că
zuți în luptele pentru eli- 

- berarea Ungariei în. loca
litățile 
gyaszo, 
kolc și

★
La Stockholm a avut loc 

o adunare festivă organi
zată sub auspiciile Asocia
ției de prietenie Suedia 
— România. De asemenea, 
a fost deschisă o expoziție 
de carte, cuprinzind volu
me din opera tovarășului 
Nicolae Ceausescu, lucrări 
privind istoria patriei și 
a poporului român, albume 
de artă clasică și contem
porană românească, litera
tură social-politică și eco
nomică.

★
La Casa de cultură 

municipiului Lince-Lima a 
început o săptămînă cultu
rală românească.

In cadrul săptămînii cul
turale se prezintă expozi
ția fotografică „Aspecte ale 
dezvoltării industriei în 
Romania" și- programe de 
filme documentare româ
nești.

a

★
La Universitatea din A- 

den a fost deschisă o ex
poziție de carte româneas- 
că, la loc de. cinste fiind 
prezentate operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Raportul anual 
al Fondului 

Monetar 
Internațional

WASHINGTON 24 (A 
gerpres). — In raportul săi; 
anual, publicat duminică. 
Fondul Monetar Internați-' 
onal relevă că situația e- 
conomică mondială conti
nuă să rămînă îngrijoră
toare. Raportul, citat de 
agențiile internaționale de 
presă, rămîne extrem de 
prudent în ce privește per
spectivele unei grabnice 
redresări economice.

Totodată, în document 
se arată că produsul na
țional global al țărilor oc
cidentale dezvoltate a eres- » 
cut în anii 1980 și 1981 cu 
numai 1,25 la sută, iar în . 
anul 1982 situația nu este 
mai bună. In același timp, 
în unele țări dezvoltate in
dustrial din Occident rata 
șomajului continuă să fie 
ridicată. constituind la 
mijlocul anului 1982 apro
ximativ 8 la sută din to
talul forței de muncă sa
lariate. Deficitul global a', 
balanțelor de plăți ale 
țărilor în curs de dezvolta
re a fost de 99 miliarde 
de dolari în anul 1981 și 
va fi de 97 miliarde de 
dolari în anul 1982, se 
arată în rapojfc

pe-
în anii care au 

de la actul istoric

Szeged, Gyor, Me- 
Nyiregyhaza, Mis- 
Debrețin.

★
La monumentele ridica

te în memoria eroilor ro
mâni căzuți în luptele pen
tru eliberarea localităților 
cehoslovace Brno, Krome- 
riz, Havlickuv Brno. Hum. 
polec Banov și Pustimer de 
sub ocupați,a fascistă au 
fost depuse coroane de flori 
din partea organelor loca
le de partid și de stat și

Liceul industrial nr. 1 Lupeni
face înscrieri pentru anul școlar 1982—1983 

la următoarele forme de învățămînt :
LICEU, TREAPTA a Il-a — curs de zi:
— Mine, petrol, geologie

LICEU, TREAPTA I — curs seral :
— Mine, petrol, geologie
LICEU, TREAPTA a Il-a — curs seral:

Mine, petrol, geologie
— Mecanică

ȘCOALA PROFESIONALA — curs de zi:
— Mineri
— Electricieni
— Mecano-energetici
— Mecanici mașini și utilaje
— Zidari 
înscrierile se fac zilnic la 

școlii între orele 7—15.
Informații se primesc la secretariat sau 

prin telefon 129.

secretariatul

FILME
de
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126 AUGUST
- Ce a c

I
I
II

Calendar s apta minai 
(25-29 VIII)

25 AUGUST
— In 1912 s-a născut Erich Honecker, secretar 

genei al al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.’G. (70 ani) ;

— Ziua tineretului mongol (la 25 august 1921 a 
luat ființă Uniunea Tineretului Revoluționar Mon
gol) ;

— Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, e- 
fectuează o vizită oficială în Mozambic ;

— Ziua națională a Republicii Orientale a Uru- 
guayului (în 1925 s-a proclamat independența țării) ;

— Se deschide Tîrgul internațional de la Alger 
(25 august — 10 septembrie) ;

I
I
I

__ de-a XVI-a aniversare a declanșării lup
tei armate a poporului namibian, sub conducerea 
SWAPO, pentru eliberarea de sub dominația regimu
lui rasist al Africii de Sud. Această zi este marcat# 
ea Ziua Namibiei.

— La Varșovia . __
Conferințe Pugwash (26-3*1 august);
27 AUGUST

— începe vizita în România a secretarului fede- !

I 
iar | 

al
1 ral pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, La- | 
Izar Moisov ;

— Ministrul de externe japonez, Yoshio Șaku- I 
J rauchi începe un turneu în unele țări din Asia și J
I Europa (India, Pakistan, Anglia, Olanda și Danemar- I
I ca (27 august — 8 septembrie) ;
I 28 AUGUST 7 , I
■ — In 1942 s-a născut președintele Republicii |
Populare Angola, Jose Eduardo dos Santos (40 de ani); ■ 

— în Maroc încep lucrările Conferinței miniș- ’ 
trilor de externe ai țărilor membre ale Ligii arabe I 

' pentru pregătirea conferinței la nivel înalt a țărilor | 
I arabe de la Fes (6 septembrie);

— A 50-a ediție a Festivalului internațional al I 
filmului „Mostra di Venezia (28 august — 8 septem- 
brie) ; I.

— La Frankfurt pe Main se deschide Tîrgul in- ! 
ternațional (28 august — 1 septembrie) ; i
29 AUGUST ;

— La 29 august 191'8 a fost creat Partidul Co- . 
mur. ist Finlandez ; I

— La Stockholm are loc reuniunea reprezentan- • 
ților miniștrilor de externe din țările neutre și nea- I 
liniate participante la reuniunea de la Madrid pen- I 
tru securitate și cooperare în Europa (29-30 august) ; I

— Se deschide Tîrgul internațional-de la Map.u-| 
to (29 august — 13 septembrie).

încep lucrările celei de-a 32-a

s 
s 
a

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Angela merge 
mai departe ; Unirea : Ul
tima vînătoare.

PETRILA t comoara 
din lacul de argint.

LONEA : în căutarea

chibriturilor.
ANINOASA: Pasărea

de foc spațială.
VULCAN: • Pilot 

formula I.
LUPENI — Cultural: 

Ultima cursă.
URICANI: Aventurile 

ursuleților polari.

IV
16,00 Telex.
16,05 O școală pentru cO-

I
I
I
I
I
I.

20,00

20,25

repiii satului 
portaj.
Stadion 
Documentar 
Rezultatele 
pronoexpres.
Civica. 
1001 de seri.
închiderea progra

mului.
Telejurnal. Actuali, 
tatea economică.
Cartes social-politi-

TV. 
tragerii 20,50

că. Din gîndirea fi
lozofică a președin
telui României, 
Nicolae Ceaușescu. 
Teatru in serial : 
„Surorile Boga (par
tea a Il-a) 
Telejurnal, 
Armonii nocturne.

i« > ADMiNlMRApA. Petroșon. a, N Sălcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (sec|ii>. TIPARUL; Tipografia Petroșani, sb. N . 2.


