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L
COMUNIST ROMAN 
conducătorul încercat al luptelor 
de eliberare națională și socială, 

creatorul măreței 
socialistă

I A

*

Inalții oaspeți chinezi au vizitat 
Galați și Constanțajudețele

Eveniment impor
tanță crucială în viața na
țiunii, făurirea Partidului 
Comunist Român, in me
morabila zi de 8 mai 1921 
a răspuns necesității o- 
biectiv-istorice de ridica
re pe o nouă treaptă a 
mișcării comuniste și mun
citorești din țara 
de intensificare a acțiuni
lor revoluționare ale pro
letariatului și celorlalte 
forțe democratice pen
tru împlinirea năzuințe
lor de veacuri ale popo
rului român.

încă de la constituirea 
sa, partidul comunist și-a 
înscris pe stindard con
tinuarea tradițiilor 
tate ale poporului, a 
lor desfășurate 
cucerirea libertății 
nalc și sociale, pentru do- 
bîndirea dreptului la o 
viață demnă, eliberată de 
exploatare și asuprire, pen
tru toți cei ce muncesc. 
„Partidul nostru — a ară
tat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — s-a năs
cut și s-a dezvoltat din 
rindul forțelor revoluțio-

noastră.

înain- 
lupte- 

uentru
națio-

nare, din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii, 
ale intelectualității, 
poporului, el este 
nuatorul celor mai 
intate tradiții ale 
pentru formarea și 
voltarea poporului, 
(iunii. a statului 
unitar, al luptei 
cialism".

La scurt timp 
a luat ființă, partidul co

nfirmat ca o 
forță revoluți- 

politică a 
și a dovedit o neaș- 

organi- 
Acțiunilc revo- 
întreprinșe în 
au determinat 
conducătoare să 
măsura extre-

ale 
conti- 

îna- 
luptei 

dez- 
a na-

național 
pentru so

după ce

munist s-a 
autentică 
onară pe scena 
țării 
teptată capacitate 
zatorică. 
luționare 
acest timp 
cercurile 
recurgă la 
mă de scoatere a partidu
lui în afara legii. Chiar și 
în aceste condiții, partidul 
și-a continuat activitatea, 
organizînd cele mai vi
guroase acțiuni greviste și 
cele mai răsunătoare ac
țiuni politice antifasciste 
și antiimpcrialiste, atra
gi nd adeziunea tuturor 
forțelor progresiste și

mocraticc ale țării, 
nunarea activității 
surate în acești ani i 
trecut prin istoricul ; 
voluționar de la 23 
gust 1944, 
comunist a organizat 
condus insurecția 
nală a Eliberării 
moment crucial 
chizînd calea unor 
formări structurale 
cute în fizionomia 
în viața poporului

După Eliberare, 
ritul luminoaselor 
ții înscrise pe 
său 
acționat cu 
cu profundă 
politică pentru 
obiectivelor 
construcției 
dustrializarea 
țării, statornicirea 
relații socialiste de 
ducție și repartiție, 
rativizarea agriculturii, 
democratizarea vieții poli
tice și social-cconomice, 
crearea bazelor unei cul
turi noi, socialiste.

încu- 
desfă- 

s-a pe- 
act re- 

î Ali
cind partidul 

Și 
națio- 

patriei, 
des- 

trans- 
petre- 

țării și 
român, 

în 6pi- 
tradi- 

stindardul 
de luptă, partidul a 

perseverență, 
clarviziune 

realizarea 
imediate ale 

socialiste. In- 
socialistă a

ln cursul dimineții de 
simbăt”, tovarășul Hu Yao
bang, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
nez, și persoanele 
le chineze care il 
au început o vizită în ju
dețele Galați și Constanța.

La ora 9,30, elicopterul 
la bordul căruia se afla 
tovarășul Hu Yaobang a 
aterizat în apropierea ma
relui Combinat siderur
gic de la Galați.

Primul secretar al 
mitetului județean 
partid, Paraschiv 
a adresat tovarășului 
Yaobang, în numele 
munlștilor, al 1 
lor ce trăiesc și 
pe aceste meleaguri 
țene, cele mai calde 
respectuoase urări de bun 
venit.

al 
al

Chi- 
oficia- 

însoțesc.

Co- 
de

Benescu,
Hu 
co- 

tuturor ce- 
i muncesc 

gălă- 
și

Oaspetelui îi sint pre
zentate aspectele semni
ficative ale profilului și 
perspectivelor de dezvol
tare ale combinatului si
derurgic gălățean, care e- 
laborează astăzi 70 la su
tă din producția de cocs 
a țării, 60 la sută din cea 
dc fontă, aproape jumă
tate din cea do oțel și de 
laminate

Primul obiectiv 
pe această marc 
formă a 
mânești a 
6 dc- 3 500 
mai mare 
fel din țară

Tovarășul 11 u 
urmărește cu atenție 
ccsul de elaborare, 
explicații în legătură 
caracteristicile tehnico-e- 
conomice ale unor agre
gate și utilaje, Oaspete-

conti- 
coman- 

dotată cu 
măsură și 

precizie, 
electro-

noilor 
pro- 

coope-

Colectivul de mineri 
de la I.M. Vulcan și-a 
realizat și depășit zil
nic in acest început de 
lună, sarcinile de plan 
Cu cele 370 tone de 
cărbune extrase supli
mentar vineri 6 mai, a- 
cest harnic colectiv 
raportează, in intîmpi- 
narca zilei partidului, 
800 tone de cărbune 
peste plan. De remar 
cat că întreaga pro 
ducțic extrasă s-a ob 
ținut pe seama crește 
rii productivității mun 

abataje.

vizitat 
această mare plat- 

siderurgiei ro- 
fost furnalul nr. 
metri 
agregat

cubi, cel 
de acest

Yaobang 
pro

cure 
cu

le apreciază eforturile 
depuse, rezultatele bune ob
ținute de furnaliști.

Se vizitează, în 
nuare camera de 
dă a furnalului 
aparatură de 
control de mare 
cu calculatoare
nice și alte instalații spe
cifice, în marea lor ma
joritate de concepție și 
construcție 
prin care se asigură 
mărirea continuă a 
desfășurări a 
procese 
vizitează

tablă 
obiectiv 
cu prilejul vizitei de lu
cru a tovarășului Nicolae- 
Ceaușescu in anul 1930.

românească, 
ur- 

bunei 
complexelor 

tehnologice. Se 
apoi, laminorul 
groasă nr. 2 — 

pus în funcțiune

(Continuare în pag. a l-a)

File de istorie

Din trecutul glorios de luptă 
al poporului nostru pentru 

independentă, libertate, 
suveranitate și apărarea ființei 

naționale»

ț

I

I 
I 
I 
ț 
I 
I 
I 
I 
I (

productivității

Dumitru BALAN, 
comitetului de partid de la 
șantiere Petroșani al T.C.IL

(Continuare in pag. a 3-a)

înfăptuirea politicii partidului

înValea Jiului

creșterii

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

secretarul 
grupul de

de
:o-

inde- 
națiu-

luna 
eveni-

pe 
ima- 
bri- 
ima- 
nti-

ale 
partid

Ioan STANCIU, 
secretarul organizației de bază, 

sectorul XI, I.M. Petrila

Comuniștii, luptători reobosiți pentru

Contribuim nemijlocit la 
creșterea extracției 

înfăptuirea politicii energetice a 
partidului, creșterea ritmului de extrac
ție a cărbunelui, potrivit prevederilor 
hotărîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
constituie obiectivele prioritare 
activității fiecărei organizații de 
din unitățile miniere.

în producția suplimentară de 
tone de cărbune pe care minerii 
trilei le-au raportat pe 
ale anului se regăsesc 
ții organizației noastre 
nerilor sectorului care
timp deschiderea »i darea 
a capacităților de producție 
planul pe acest an

13 500 
Pe- 

primele 4 luni 
roadele activită- 
dc partid, a mi
au asigurat din 

in funcțiune 
cerute 

Roadele muncii

Peitru binele 
și fericirea omului

Noi, constructorii din Valea Jiului 
sîntem hotărîți să acționăm cu înaltă 
răspundere, neobosiți, pentru înfăptu
irea prevederilor de plan, pentru a 
construi mai repede, mai temeinic și 
calitativ mai bine, conștienți fiind de 
faptul că prin modesta noastră acti
vitate contribuim la înfăptuirea po
liticii partidului la creșterea nive
lului de viață și de civilizație a în
tregului popor. Organizațiile noastre 
de partid dc pe șantiere sînt puternic 
angajate în mobilizarea plenară a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea tuturor sarcinilor, la 
asigurarea

Datorită rezultatelor 
deosebite obținute in 
muncă, brigada con
dusă de minerul Aurel 
Manda din sectorul 
IX' al minei Lupeni se 
situează in fruntea în
trecerii socialiste 
întreprindere. In 
gine, destoinicul 
gadier (in centrul 
ginii) in mijlocul 
nerilor din schimbul 
condus de Vasile Bălan.

Este o duminica 
moașă, ca însăși 
mai, ca înseși 
meritele istorice ce le a- 
niversăm : împlinirea a 
62 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân și, mîine, Ziua in
dependenței României și 
a victoriei popoarelor a- 
supra hitlerismului. în 
conținutul ior, toate ac
tivitățile culturale care 
au loc astăzi în institu
țiile de cultură și în șco
lile din Valea Jiului o- 
magiază aceste memo-

Lupta și năzuința spre 
libertate și neatîrnare au 
caracterizat necontenit, 
de-alungul vremii, istoria 
neamului românesc. Prin 
lupta de la Posada (1330), 
prin luptele purtate de 
Bogdan I la începutul ce
lei dc-a doua jumătăți a 
secolului al XîV-lca, atît 
Țara Românească cît și 
Moldova și-au marcat a- 
pariția pe scena istoriei, 
afirmîndu-și existența lor 

state libere, neatîrna- 
Conducători viteji 

Mircea cel Bătrîn, lan
de Hunedoara, 

Țepeș, Ștefan cel 
Mihai Viteazul — 
sceptrul căruia 
și-au 
șir de ani deplina neatîr
nare, și care a realizat 
unitatea celor trei țări ro
mâne (1600) — apar azi ca 
personalități marcante sim- 
bolizînd năzuințele — azi 
împlinite — de libertate 
ale românilor.

Descompunerea feuda
lismului, formarea nați
unii române, dezvoltarea 
conștiinței naționale au 
făcut ca încă din ultime
le decenii ale veacului 
al XVlII-lea să se crista
lizeze un program 
berare socială și 
lă a poporului 
Revoluția din 1821 
primat dorința 
de a înlătura

Vlad 
Mare, 

sub 
românii 

redobîndit pentru nn 
ani deplina 

și care a

de eli- 
naționa- 
nostru.
a ex- 

românilor 
rînduielile

rabile pagini de aur ale 
istoriei poporului nos
tru care a luptat șj s-a 
jertfit pentru unitate și 
independență, nobil ideal 
înfăptuit la 9 mai 1877 
— atunci cînd Mihail 
Kogălniceanu rostea cu
vintele „Sîntem 
pendenți, sîntem

feudale, dar și ferma lor 
hotărîre de a-și redobin- 
di independența. La rîn- 
dul lor revoluționarii 
moldoveni au exprimat, la 
1848, dorința fierbinte a 
celor pe care ei îi re
prezentau de a realiza „U- 
nîrea Moldovei și 
Românești intr-un 
stat neatîrnat 
Era un 
dea să 
neralizat la întreg 
toriul locuit de români. N. 
Bălcescu în articolul „Drep
turile românilor către înal
ta Poartă", arăta că do- 
bîndirea independenței 
“ra o problemă a viito
rului, astfel marele revo
luționar afirmînd hotărî- 
rea fermă a românilor de 
a-și apăra drepturile

’ deplină autonomie și, 
plicit, de a-și pregăti 
tigarea independenței 
venite.

Unirea Principatelor 
1859 a pus bazele 
lui național unitar român, 
a României moderne și a 
însemnat, în același timp, 
o verigă puternică în lan
țul luptelor eroice duse 
de poporul nostru pentru 
împlinirea dorințelor sale 
fundamentale de unitate

Țării 
singur 

romînesc“. 
deziderat ce tin- 

fie general și gc- 
teri-

de 
im- 
cîș- 
cu-

din. 
statu-

D PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)

de sine stătătoare ; 
sîntem o națiune liberă 
și independentă" —, o- 
peră desăvîrșită prin 
activitatea Partidului Co
munist Român care s-a 
identificat, încă de la 
crearea lui, in 8 mai 1921, 
cu cele mai profunde 
năzuințe ale națiunii.

în acest context atît 
de bogat în sentimente 
patriotice, pionierii și

Tiberiu SrĂTARU

1
(

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din trecutul glorios de luptă al poporului nostru
(Urmare din pagina 1) 

politică, dreptate socială 
ți libertate națională.

La 9 mai 1877, Aduna
rea Denutaților a procla
mat independența de stat 
a țării. în fața ei, patrio
tul M. Kogălniceanu, mi
nistrul de externe, decla
ra ; „Așadar, d-lor depu- 
tați, nu am cea mai mică 
Îndoială și frică de a de
clara în fața Reprezen
tanței Naționale că noi 
sîntem o națiune liberă și 
independentă..."

Proclamarea indepen
denței naționale și decla
rarea stării de război in
tre România și Turcia au
avut un puternic ecou la
românii aflați 
nire străină. 
Transilvaniei", 

sub stăpî- 
„Gazeta 

„Telegra
ful Român", „Familia", au
publicat numeroase arti
cole și comentarii din pre
sa străină referitoare la
independența României. 
Documentele de epocă a- 
testă existența unei pu
ternice m șcări de solida
ritate a românilor hune- 
doreni cu frații de dinco
lo de Carpați, manifesta- 
tări în contextul evenimen

telor anilor 1877—1878 — 
prin viu grai (în adunări 
și întruniri publice), prin 
scrisori, telegrame, moți
uni, serbări, prin parti
cipare directă la război 
(voluntari combatanți, per
sonal medical).

în deceniile care au ur
mat dobîndirii indepen
denței de stat, clasa mun
citoare, dezvoltindu-se și 
organizîndu-se, și-a asu
mat sarcina istorică de a 
fi în fruntea luptei pen
tru transformările nece
sare în viață economică, 
politică și culturală a 
României, pentru libertate 
și apărarea ființei națio
nale.

Alături de clasa munci
toare, pentru apărarea li
bertății democratice, a 
integrității și independen
ței de stat a țării s-au ri
dicat masele țărănești, 
intelectualitatea, toate gru
pările progresiste și pa

triotice românești. Aceste 
forțe naționale, unite „în 
cuget și-n simțiri" au rea
lizat Marea Unire din 
1918, au înfăptuit actul 
istoric insurecțional din 
August 1944.

23 August 1944 a 6tat 

sub semnul abnegației și 
eroismului poporului nos
tru, care ca un singur om, 
s-a ridicat la luptă pen
tru recîștigarea neatîrnă- 
rii țării, pentru elibera
rea pămintului strămoșesc 
aflat vremelnic sub conto
pire străină. Pretutindeni 
ostașii români au lovit 
dirz dușmanul, au elibe
rat orașe și sate. Pînă la 
31 august, forțele insurec
ționale au zdrobit trupele 
hitleriste de pe întregul 
teritoriu de sud, centru și 
vest al țării, nimicind sau 
capturînd peste 61 000 de 
soldați și ofițeri naziști, 
provocînd grele pierderi 
materiale inamicului.

în perioada următoare, 
forțele armate române a- 
lături de trupele sovieti
ce, s-au angajat în bătă
lia pentru eliberarea 
Transilvaniei de nord. Pî
nă la 25 octombrie 1944, 
ultima brazdă de pămînt 
românesc a fost elibera
tă. Ostașii români și-au 
vărsat în continuare sîn- 
gele luptînd pentru eli
berarea popoarelor ungar, 
cehoslovac și austriac, pî
nă la victoria finală asu
pra fascismului. Drumul 

de luptă a] armatei româ
ne a fost plătit cu jertfe 
grele — circa 17 000 de os
tași și ofițeri, morți, ră
niți și dispăruți.

Minerii din industria 
carboniferă, în bună par
te cei din Valea Jiului, 
au avut un aport deose
bit la efortul de război al 
țării noastre împotriva 
Germaniei hitleriste asi- 
gurînd creșterea continuă 
a producției de cărbune, 
realizînd la finele lunii 
martie 1945 o producție de 
aproape două ori mal 
mare decît cea din sep
tembrie 1944.

„Poporul nostru — a- 
precia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care a fost 
exploatat și asuprit vre
me îndelungată, care a 
trebuit să ducă lupte gre
le pentru cucerirea inde
pendenței și suveranită
ții naționale, a libertății, 
este astăzi deplin stăpîn pe 
soarta sa, pe bogățiile na
ționale și pe munca lui, 
făurindu-și în mod liber 
o viață nouă, prosperă".

Tinărul cclîctiv al întreprinderii de confecții 
Vulcan, întregul personal al întreprinderii este pro
fund recunoscător secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ala cărui indica
ții a fost construită I.C. Vulcan.

Salutul cravatelor roșii 
cu tricolor

Referindu-se la modul 
în care pionierii și șoimii 
patriei se pregătesc să 
sărbătorească aniversarea 
a 62 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Mircea 
Baron, președintele Con
silii’ lai municipal al orga
nizației pionierilor și șoi
milor patriei ne-a spus : 
„Ca în fiecare an, pionie
rii și șoimii patriei din 
Valea Jiului s-au pregă
tit să întîmpine sărbăto
rește ziua de 8 Mai. în 
toate unitățile de pionieri 
are loc finalizarea etapei 
de masă a acțiunilor. „Tot 
înainte" și „Patrie româ
nă — țară de eroi", fina
lizare ce se va desfășura 
prlntr-o adunare de uni
tate, în care detașamen
tele vor raporta despre 
modul de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite. Se 
organizează acțiuni gen 
„Cine știe, cîștigă" cu te
ma „România — patria 
mereu mai frumoasă", con
cursuri și demonstrații 

tehnico-aplicative, spec- 
tacole-evocare și altele. 
De asemenea, se stabilesc 
echipajele ce vor prezen
ta unitatea la etapa su
perioară a acțiunii „Tot 
înainte".

Șoimii patriei s au pre
gătit pentru concursul de 
interpretare „Copiii cîn-
tă patria și partidul" din 
cadrul etapei pe oraș și 
municipiu a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

în programele de acti
vități mai figurează în- 
tîlniri cu activiști de 
partid (Școala generală nr. 
2 Uricani, Școala genera
lă nr. 2 Lupeni) concur
suri de istorie, mese ro
tunde (Școala generală 
nr. 6 Lupeni), spectacole
omagiale
lă nr. 3 
generală

(Școala 
Petrila,

nr. 2

genera- 
Școala 
Petrila,

C.P.S.P. Petrila) expuneri 
și vizionări de filme (Vul
can).

Horațiu ALEXANDRESCU 
coresp.

GATA PENTRU 
RECEPȚIE

: c 
i La Lupeni, în zona i 
i centrului civic, cons- i 
i tructorii au pregătit i 
: pentru recepție prime- i 
i le apartamente pe sca- • 
i ra I a blocului 26 B.
: în faze avansate de e- 
Ș xecuție se află și lucră- 
i rile de finisaj la blocul 
i 26 A, pe care construc- 
i torii s-au angajat să-l 
: predea la recepție în 15 
i mai a.c. în total, pînă 
i la sfîrșitul lunii mai, 
: în blocurile 26 A și 26 B 
î vor fi predate benefi- 1 : c
i ciarului 70 apartamen- i 
i te. (V.S.)

Realizînd complexele mașini miniere fabricate la 
întreprinderea de utilaj minier din Petroșani harni
cul colectiv al întreprinderii traduce în fapte indica
țiile secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se depune eforturi cît mai 
susținute pentru mecanizarea complexă a proceseljr 
tehnologice de extracție a cărbunelui.

Foto : Șt. NEMECSEK.

Uniți în muncă și idealuri, în jurul 
purtătorului de stindard ai națiunii
...8 Mai 1983. Strîns u- 

niți în jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, oamenii mun
cii rjrnâm, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți desăvârșesc opera de 
înălțare a Cetății pe noi 
culmi de civilizație și pro
gres. Această zi cu pro
funde semnificații în via
ța întregului popor este 
înscrisă cu litere nepieri
toare în Cartea de aur a 
istoriei neamului.

în 1877, pe cîmpiile lup
tei pentru independență, 
românii de la Carpați la 
Dunăre și-au vărsat sîn- 

gele pentru idealul scump 
al neatîrnării, faptele ior 
de vitejie uimind conști
ința unei lumi întregi. 
Dorobanții și curcanii' de 
la Plevna și Smîrdan au 
rămas în amintirea noas
tră ca expresii ale iubirii 
de pămînt și nație, ca ex- 
ponenți ale celor mai înal
te trăsături de caractei, 
dăruire exenipiară și uni
tate de idei ale poporului 
român. Cucerirea indepen
denței de stat a României 
a constituit o piatră de 
hotar a devenirii noastre 
ca neam și țară.

La 9 mai 1945, deasu
pra Reichstagului s-a înăl
țat steagul victoriei asu
pra hitlerismului, victo
rie la care o contribuție 
de seamă și-au adus-o și 
ostașii români. încă odată, 
ziua de 9 mai a căpătat 
semnificații istorice, cons- 
fințindu-se „Ziua Victo
riei".

...9 mai 1983. România 
socialistă, țară a oameni
lor pentru oameni. Peste 
tot. în industrie și agri
cultură, in toate domeni
ile de activitate, strîns u

niți în muncă șl idealuri 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități acționează pentru în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea, a pro
gramelor adoptate la Con
ferința Națională a parti
dului. în Valea noastră, 
comandamentul major de 
a da țării cît mai mult 
cărbune este înălțat ia 
rang de profesiune de cre
dință de oamenii minu
nați ai adîncurilor — mi
nerii. Fie că se numesc 
Ștefan Alba, Matyus Lasz- 
lo, Constantin Popa, Ilie 
Amorăriței, Francisc Fa- 
zakas, Pavel Dediu, Mi
hai Potsch, Petru Scrădea- 
nu sau Victor Mezam- 
brovschi, în subteranele 
Văii Jiului ca și în viața 
de toate zilele ei sînt e- 
gali în drepturi datorită 
politicii înțelepte a parti
dului, uniți în aspirația 
spre realizarea aceluiași 
înalt crez — o Românie 
a păcii, a fericirii și a bu
năstării.

Mircea BUJORESCU

II
I
I
I
r

NOI UTILAJE. între
prinderea de la Cîmpo lai 
Neag a fost dotată cu încă 
două foreze, realizate de 
I.U.P. Tîrgoviște. în cu- 
rînd ele vor intra în pro
be tehnologice, apoi 
producție, 
depășirea 
plan ale unității. (A.M.)

LUCRĂRILE DE CONS
TRUCȚIE la noua poștă 
din Petrila au început bi-

ne, în prezent fiind tur
nate paharele de rezisten
ță și, parțial, de elevație 
a fundației. Ritmul de 
lucru ar fi și mai intens 
dacă aprovizionarea
beton ar fi la nivelul so
licitărilor. (V. Beldie)

AFIȘAJ. Pentru o mai 
a locui- 
programu- 

cinema-
„7 Noiembrie"

cu

Azi, in Valea Jiuiui
(Urmare din pag. 1)

în 
contribuind la 
sarcinilor de

bună informare 
torilor asupra 
lui de film, la 
tograful
fost amenajate 6 noi 
trine de afișaj. Ele 
formează operativ ce

au 
vi- 
in- 
fil-

me sînt prezentate, care 
sînt programate în cu- 
rînd sau în viitor la ci
nematografele „7 Noiem
brie" și „Unirea" din Pe
troșani. (M.B.)

NOUL MERS AL TRE
NURILOR. La Agenția 
de voiaj din Petroșani s-a 
pus în vînzare noul „7 “ 
al trenurilor" valabil 
29 mai 1983 pînă în 2 
nie 1984. (C.G.)

ELECTROCARE. în 
derea reducerii consumu
lui de benzină, în exploa
tările de gospodărie co

,Mers 
din 
iu-

ve-

munală și locativă 
troșani, Vulcan și Lupeni, 
transportul uzinal se va 
efectua -u 10 electrocare, 
recent achiziționate. în a- 
cest sens, 12 muncitoare 
de la I.G.C.L. urmează, în 
această perioadă, cursu
rile școlii de șoferi ama
tori. (I.V.)

elevii din școlile orașu
lui Petrila participă (de 
la ora 9) la faza pe școa
lă a concursului „Patrie 
română, țară de eroi". 
Artiștii amatori de .a 
clubul sindicatelor din 
Aninoasa susțin pentru 
oamenii muncii din loca
litate (ora 17) spectaco
lul muzical-literar „A- 
vertisment la liniștea 
planetei", exprimînd, în 
aceste zile cu atîtea în
vățăminte istorice, do
rința de a munci într-o 
atmosferă de pace. La 
clubul din Uricani are 
loc (ora 10) un recital de 
poezie patriotică sub 
genericul „Partid de mai,

Rubrică realizată dc 
Tiberiu SPATARU

vqinfof mom j

de pace și de vis", pre
gătit de membrii cena
clului literar „Flori de 
mină", din localitate. 
„Independența în docu
mentele vremii" este te
ma ce va capta intere
sul tinerilor din Vulcan 
(la clubul sindicatelor, 
ora 18), care vor susți
ne și un program ar
tistic dedicat evenimen
telor aniversate. La clu-

cativă va fi descinsă (ora 
18) printr-o expunere 
consacrată „Rolului par
tidului și statului in so
cietatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, m 
lumina hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R."

Și locuitorii din Pe
troșani și Lupeni au po
sibilități de petrecere 
plăcuta și utilă a timpu
lui ; în această diminea
ță, la casa de cultură 
din Petroșani este pro
gramat (.a ora 9,30) un 
spectacol susținut de for
mații artistice ale ele
vilor Liceului de mate- 
matică-fizică, în conti
nuare fiind organizată 
(ora 11) „Discoteca e- 
levului" și, după-amiază 
(ora 19), „Serile tinere
tului petroșănean".

La Lupeni putem vi
zita expoziția „Partidul, 

tuturor 
deschisă la

cuprînzînd foto
grafii.

Cei ce îndrăgesc mun- 
în

luna mai, nu vor fi îm
piedicați, probabil, de 

care aflăm că se 
instabilă.

organizatorul 
victoriilor", 
club,

tele și farmecul lui

bul sindicatelor din Lo- vreme, 
nca seara cultural-edu- menține
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COMUNIȘTII,
LUPTĂTORI NEOBOSITI PENTRU 

ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
PARTIDULUI

„Partidul și minerii44— „Ceaușescu și minerii44 PARTIDULUI.

Ic

...Iată o simbioză pe 
care istoria a consacrat-o 
definitiv. De cînd 
Jiului e Valea 
nelui, de cînd 
s-au situat în 
rînduri ale bătăliilor re
voluționare ca un deta
șament dîrz, viguros al 
muncitorimii române 
pentru drepturi și liber
tăți, pentru o viață dem
nă, partidul le-a insuflat 
cutezanță și încredere 
în justețea cauzei lor, în 
puterea lor, încredere în 
ziua de mîine.

...în anii luminoși ai 
construcției socialiste, tot 
sub conducerea partidu
lui, răspunzînd cu însu
flețire chemărilor sale, 
minerii Văii Jiului s-au 
situat mereu în primele 
rînduri ale 
națiunii noastre 
reconstrucția țării, 
tru edificarea 
socialiste pe 
României. Dar 
simbioză — Partidul 
minerii — n-a fost nicio
dată atît de puternică ți 
de nezdruncinat ca în 
cei 18 ani — cei mai rod
nici și bogați în 
niri din întreaga 
tență a României 
cînd în fruntea partidu
lui se 
Nicolae Ceaușescu, 
flăcăratul 
patriot, 
țelept și neobosit al pro
gresului economic 
social al țării, al 
ririi multilaterale 
României socialiste și a- 

prestigioase

INIMA SI VERSUL!
Valea 

cărbu- 
minerii 
primele

eforturilor 
pentru 

pen- 
societății 
pămîntul 
această

Și

împli- 
exis- 
— de

află tovarășul 
în- 

revoluționarși 
promotorul in

Și 
înflo- 

a

firmării ei 
în lume.

în „Epoca 
Valea Jiului 
mai fertilă 
progres, de 
Pentru minerii Văii Jiu
lui, această epocă, de

Ceaușescu“ 
a trăit cea 
perioadă de 
dezvoltare.

[poca Ceaușescu
identitatea 
îndrăznețe, 
ochiul veșnic treazeste

scrutăm viitorul patriei, 
este măsura 
noastre.
este clarviziunea

Ceaușescu este 
viselor noastre 
Ceaușescu 
prin care 
Ceaușescu 
izbînzilor 
Ceaușescu
comunismului, țel spre care zburăm. 
Ceaușescu este cutezanța 
de-a privi soarele drept în față. 
Ceaușescu este realitatea 
care dă dreptul acestui popor 
să trăiască liber și demn !...

De ziua ta, părinte
ești citit de aproape

loan VASIU

drag

profunde transformări 
economice și sociale, de 
modernizare fără prece
dent a abatajelor din a- 
dîncurile minelor cît și 
în înfățișarea vechilor 
așezări muncitorești — 
este legată de neobosi
ta activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului. Minerul de 
Onoare al țării, ale cărui 
întîlniri calde, tovără
șești cu minerii au des
chis de fiecare dată noi 
și luminoase perspective 
calității muncii și vieții 
acestui important bazin 
carbonifer al țării, noi 
dimensiuni în rodnicia 
bătăliei pentru mai mult 
cărbune, în sporirea

gradului de confort și ci
vilizație al acestor stră
vechi meleaguri româ
nești. Grija părintească 
a partidului, a secretaru
lui său general pentru 
minerii Văii Jiului s-a 
concretizat în înfăptui
rea programului de me
canizare a minelor, în 
construirea noilor carti
ere de locuințe - dotate 
cu edificii social-cultura- 
le elegante și moderne.

Pentru aceste fapte, 
pentru aceste dovezi e- 
locvente ale umanismu
lui profund al politicii 
partidului nostru, ale 
dragostei șl preocupări
lor statornice pentru via
ța și munca minerilor a 
tovarășului Nicolae

Ceaușescu, 'minerii Văii 
noastre răspund prin fap
te demne de hărnicia 
lor. Strîns uniți în jurul 
partidului, al secretaru
lui său general, în frun
te cu comuniștii, colecti
vele miniere ale Văii 
Jiului înfăptuiesc zi de 
zi, printr-o muncă plină 
de dăruire și elan revo
luționar, marele coman
dament patriotic — creș
terea producției de căr
bune pentru asigurarea 
independenței energetice 
a țării, în vederea în
floririi multilaterale a 
României Socialiste, ani
mați de chemarea pa
triotică — ȚĂRII, MAI 
MULT CĂRBUNE!

I
I
I
j
I
I
I
12

/mi 
și atitea speranțe

mă prind 
cînd te-nalți in poeme 
mă veghezi

să nu cresc strîmb 
în nici un cuvînt 
în nici o visare 
flamura ta 
mă-nfășoară cu doruri 
de vremi viitoare 
îmi ești atit de aproape 
ca pămîntul și ochii 
mă cutezi a rîvni

în lumelibertate
și mă-nveți pentru 
în orice vreme 
să fiu în picioare 
de-aceea mă-ncred 
în tot ce cuvînți 
și aștept gindul tău 
pentru țară și neam 
cum aștept

primăvara cocoare l

pace

Constantin CAMPEANU 
muncitor ceferist

Creatorul măreței opere 
de eaificare socialista a țârii

țUrma’c 4tn pag. 1)

înalta vocație creatoare 
a clasei noastre munci
toare, a întregului popor a 
fost tot mai mult 
în valoare. Economia 
țională s-a întărit 
za industrializării 
sive și creșterii 
tivității 
Dar cele mai 
victorii obținute 
construcției 
sînt nemijlocit 
orientările noi și 
rile 
rică 
sul 
lui. 
de 
lui, 
CEAUȘESCU a 
întregii activități 
re a poporului un nou a- 
vînt, punînd bazele 
nizării cu 
ințifice a i 
tru deplina 
resurselor și 
ei productiv.

Victoriile 
poporul român în mărea
ța operă a construcției 
socialiste au dat o convin-

pusă 
na

pe ba- 
intea- 

produc- 
sociale. 
seamă 
opera

muncii 
de 
in 
socialiste 

legate de 
hotărî- 

de însemnătate isto- 
adoptate de Congre- 

al IX-lea al partidu- 
Ales în înalta funcție 

conducător al partidu- 
tovarășul NICOLAE 

imprimat 
creatoa-

orga- 
adevărat ști- 
societății, pen- 

valorificare a 
potențialului

dobîndite de

la 
o 

fiecărei 
superi- 
resurse,

care

gătoare confirmare juste
ței liniei sale politice, de 
dezvoltare multilaterală a 
societății. Pornind de 
însemnătatea pe 
are în economia 
țări valorificarea 
oară a propriilor
partidul a acordat o aten
ție deosebită activității 
desfășurate în bazinele 
miniere. Prin această pris
mă, Valea Jiului s-a aflat 
și se află mereu în cen
trul preocupărilor condu
cerii de partid și de stat, 
personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
nerul de onoare al 
care a întreprins în 
tate rînduri vizite de 
cru pe meleagurile 
tre, stabilind 
cu minerii soluțiile 
mai adecvate pentru 
dernizarea extracției 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și sociale ale 
celor din abataje. Din i- 
nițiativa secretarului ge
neral al partidului a fost 
elaborat un amplu program 
de mecanizare a mineri
tului nostru carbonifer și 
de dezvoltare urbanistică

„Mi- 
țării" 
repe- 

lu- 
noas- 

împreună 
cele 
mo

și

a localităților Văii Jiului.
Cu încredere nețărmu

rită în partid, cu convin
gerea că urmînd politica 
sa științifică vor fi ur
cate noi trepte pe calea 
progresului și bunăstării, 
minerii Văii Jiului acțio
nează perseverent pentru 
înfăptuirea obiectivelor ce 
le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, a sarcinilor și 
indicațiilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
pentru a contribui tot mai 
mult la întărirea econo
mică a țării. „Patriei — 
mai mult cărbune !“ —
este chemarea căreia, din 
abatajele Văii Jiului, i se 
răspunde prin noi fapte 
de abnegație muncito
rească, fapte ce dovedesc 
atașamentul profund al 
minerilor față de partid, 
față de secretarul său ge
neral — < 
ței opere 
cialistă a 
re fermă 
comunism.

Colectivul întreprin
derii de tricotaje din 
Petroșani, bine cunos
cut atît în țară cît și 
peste hotare prin cali
tatea și diversitatea 
deosebită a produselor 
pe care le execută.

Contribuim nemijlocit la 
creșterea extracției 

(Urmare din pag. 1)

lectivului nostru se pot ilustra, între 
altele, prin cei 300 ml de lucrări mi
niere realizate peste prevederi, prin 
dublarea volumului de lucrări miniere 
față de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Organizația de partid, comuniștii sec- 
pentru 
dezba- 

acțiunile

Șl

Pentru binele 
fericirea - omului
(Urinare din pag. 1)

creatorul măre- 
de edificare so- 
țăril, de înainta- 
a României spre

torului acționează permanent 
realizarea acestor obiective. In 
terile adunări.or generale, in 
politice întreprinse zi de zi, se afirmă 
prin inițiative comuniste membrii de 
partid ca brigadierii Vasile Pavel, Ioan 
Pop, Constantin Borș, Grigore Timofte, 
Simion Alexandru, Francisc Barabas, 
maiștrii Alexandru Trifan, Nicolae Ze- 
cheru și mulți alții care mobilizează 
colectivul nostru la o activitate susți
nută, pentru executarea la timp și de 
bună calitate a tuturor obiectivelor 
prevăzute pentru dezvoltarea minei, pen
tru creșterea producției.

!I
Co

muncii, 
lucrări 
1983, planul de investiții ne-a crescut 
cu 30 la sută in comparație cu anul 
trecut. ACeastă importantă creștere de 
plan este realizată, 
tră s-o 
tră este 
fericirii 
înscrise
tele celui de-al XII-lea 
Conferinței Naționale ale 
— un mobilizator program de lucru, 
de muncă și de luptă al întregului 
nostru popor prin înfăptuirea căruia 
se asigură înaintarea fermă a Româ
niei pe drumul socialismului și co
munismului, spre cele mal înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

executarea la termen a 
de bună calitate. Pentru

unor 
anul

stă în puterea noas- 
realizăm. Știm că munca noas- 
inchinată omului, binelui 
lui, înfăptuirii 
la loc de frunte

Și 
prevederilor 

în documen- 
Congres și 

partidului

(

î

î
I
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră

a tovarășului Hu Yaobang

memento
FILME

(Urmare din pagina 1)

Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez a e- 
xaminat cu interes unele 
faze ale procesului de fa
bricație, exprimînd cu
vinte de înaltă aprecie
re la adresa competenței 
și hărniciei siderurgiști- 
lor gălățeni.

La încheierea vizitei, to
varășul Hu Yaobang a no
tat în cartea de onoare a 
unității aprecieri deo
sebite la adresa combina
tului gălățean, a expe
rienței și hărniciei colec
tivului său.

Despărțindu-sc de side- 
rurgiștii gălățeni. tovară
șul Hu Yaobang a decolat, 
îndreptîndu-se spre sta
țiunea Neptun de pe lito
ralul Mării Negre.

+
De la Galați, elicopte

rul cu care călătorește 
ii.altul oaspete chinez a 
survolat aproape întrea
ga Dobroge.

La sosirea pe șantierul 
Centralei atomo-electricc 
gazdele informează pe înal
tul oaspete că centrala de 
la Cernavodă face parte 
din programul național de 
energie nucleară. elabo
rat sub conducerea nemij
locită și cu aportul de
terminant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și pre
zint" stadiul actual al 
construcției primei cen
trale atomice românești.

Secretarul general al 
C.C. al Partidului Comu
nist ainez s-a interesat de 
tehnologiile utilizate la 
construcția centralei, de

posibilitățile de cooperare 
între specialiștii chinezi și 
români în construcția cen
tralelor atomo-electrice. 
La plecare, oaspetele a 
adresat urări de succes 
constructorilor în înălța
rea acestui important o- 
biectiv.

In continuare, distinșii 
soli ai poporului chinez 
se opresc în zona portua
ră a municipiului Cons
tanța, unde sînt salutați 
de tovarășul Ion Stoian. 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului 
județean Constanta al 
P.C.R.

Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, per
soanele oficiale care îl 
însoțesc sînt invitați să 
viziteze Șantierul naval 
Constanța, unitate cu o 
însemnată pondere în eco
nomia județului. Aici este 
înfățișată activitatea rod
nică a constructorilor na
vali constănțeni.

în continuare se vizi
tează secția de confecții 
— asamblări și nave aflate 
în docuri.

Ca semn al înaltei prie
tenii pe care constructo
rii navali din Constanța, 
asemenea tuturor oameni
lor muncii din țara noas
tră, o nutresc față de po
porul chinez prieten, di
rectorul șantierului oferă 
în dar tovarășului Hu 
Yaobang macheta mine
ralierului de 65 000 tone.

Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez a a- 
vut cuvinte de apreciere

la adresa realizărilor in
dustriei noastre navale 
și a urat constructorilor 
constănțeni noi și impor
tante succese.

în continuare, elicop
terul se întreaptă spre 
poarta de intrare dinspre 
mare a Canalului Dună
re — Marea Neagră, cons
truit din inițiativa și sub 
directa îndrumare a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. Noua arteră 
de transport pe apă, gran
dioasă operă a circa 30 000 
de constructori, urmează 
să fie în curînd deschisă 
circulației. Aici se prezin
tă oaspeților chinezi da
te privind semnificația 
geografică și economică a 
canalului, precum și sta
diul actual al lucrărilor.

Este prezentată apoi e- 
cluza de la Agigea, obiec
tiv hidrotehnic de o com
plexitate deosebită.

Secretarul general al C.C. 
al P.C. Chinez apreciază 
in termeni elogioși acti
vitatea constructorilor, îi 
felicită și le urează să 
încheie cît mai curînd lu
crările la această mărea
ță operă a construcției 
socialiste din România. 
„Este o lucrare gandioa- 
să, o mîndrie a poporu
lui român, de la care a- 
vem de învățat" — a spus 
la încheierea vizitei tova
rășul Hu Yaobang.

După-amiază, secretarul 
general al C.C. al P.C. 
Chinez a vizitat cîteva 
stațiuni de pe litoralul 
nostru, unde a admirat 
originalitatea construcți
ilor, condițiile optime ce

le sînt asigurate in cele 
peste 200 de hoteluri tu
riștilor români și străini.

Apreciind eforturile sta
tului pentru valorificarea 
condițiilor climatice șl 
materiale pe care le oferă 
litoralul românesc al 
Mării Negre, oaspeții s-au 
interesat în același timp 
de preocupările edililor 
pentru sporirea eficienței 
activității turistice.

Ultimul obiectiv al vi
zitei l-a constituit între
prinderea agricolă de stat 
Mangalia, una din unită
țile reprezentative ale 
agriculturii constănțene.

In cadrul discuțiilor 
care au avut loc cu acest 
prilej, oaspeții au fost in
formați despre puternica 
dezvoltare pe care o cu
noaște, agricultura jude
țului Constanța, ca și a în
tregii țări în anii socialis
mului.

Pe întregul traseu al vi
zitei, locuitorii județului 
Constanța au făcut o cal
dă primire tovarășului 
Hu Yaobang.

•ie
în încheierea vizitei din 

această zi, în onoarea to
varășului Hu Yaobang, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, a fost 
oferit un dineu de Comi
tetul județean Constanța 
al P.C.R.

în timpul dineului,
desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, 
tovarășul loan Stoian și 
tovarășul Hu Yaobang au 
rostit toasturi.

Duminică, 8 mai

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marea evada
re, I—II ; Unirea ; Pie- 
done africanul, I—II.

LONEA : Zbor mortal.
ANINOASA : Bunul

meu vecin Sam, I—II.
VULCAN — Luceafă

rul : Aii Baba și cei 40 
de hoți, 1—II.

LUPENI — Cultural : 
Buletin de București.

UR1CANI : Prea tineri 
pentru riduri.

Luni, 9 mai

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Buletin de
București ; Unirea : Un
de ești dragoste.

LONEA : Fata cu scoi
ca.

VULCAN — Luceafă
rul : Roberto Carlos cu 
300 km/oră.

LUPENI — Cultural : 
Slujbă temporară.

URICANI : Neliniștea.

TV.

Duminică. 8 mai

8,00

8.30
9,00
9.30 

10,00 
11,45 
13,00

pentru 
(seral), 

familiei.

EI
Evoluția situației 

din Orientul Mijlociu

Emisiune concurs.
Participă reprezen
tativele județelor
Teleorman și Ialomi
ța,

19,00 Telejurnal.
19.30 Partidul aspirați

ilor și împlinirilor 
poporului român — 
documentar.

19,50 Partidului din ini
ma întregii țări. 
Spectacol litcrar- 
muzical - coregrafic 
dedicat zilei de 8 
Mai.

20.40 Teatru TV ; 
„Simfonia patetică" 
de Aurel Baranga.

22.30 Telejurnal.
22.40 Țara în cin tec.

Luni, 9 mai

14,00 Telesport.
— Campionatele de box.

14,50 Telex.
14,55 Emisiune în 

maghiară.
limba

17,40 Imagini din Ceho-
slovacia. Reportaj.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea 

mică.
econo-

20,25 9 Mai, Ziua indc-
pendenței. Ziua vic
toriei.

BERLIN 7 (Agerpres) — 
In perioada 3-6 mai, s-au 
desfășurat, la Berlin, lu
crările celei de-a XXlI-a 
sesiuni a Subcomisiei mix
te pentru colaborare teh- 
nico-științifică dintre Re
publica Socialistă Româ
nia și R.D. Germană. în 
cadrul discuțiilor au fost 
abordate unele probleme 
referitoare Ia adîncirea și 
dezvoltarea colaborării teh- 
nico-științifice dintre ce
le două țări, stabilindu-se 
noi acțiuni de cooperare în 
diverse domenii dc activi
tate.

Rezultatele lucrărilor se
siunii au fost consemnate 
într-un protocol semnat de 
Mihail Florescu, ministru

secretar de stat la Consi
liul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, și de 
Fritz Hilbert, adjunct al 
ministrului pentru știință 
și tehnică din R.D.G.

★
în cursul vizitei, Mihail 

Florescu a fost primit de 
Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. Cu a- 
cest prilej, a avut loc un 
schimb de mesaje de prie
tenie și urări de noi suc
cese între tovarășa acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim-vicc- 
prim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului 
Național pentru știință și 
Tehnologie și Gerhard Weiss.

DAMASC 7
— Președintele 
tului Executiv al 
zațici 
Palestinei, 
s-a întîlnit, 
cadre de conducere 
Consiliului Central 
lestinian — informează a- 
genția WAFA. Cu acest 
prilej, el a făcut o expu
nere asupra situației po
litice și militare, și a sub- 
biliniat, totodată, impor
tanța întăririi 
ționale prin i 
organizațiilor și 
populare, atît 
riile ocupate, 
afara; lor.

(Agerpres). 
Comite- 
Organi- 

pentru Eliberarea 
Yasser Arafat, 

la Damasc, cu 
ale 
Pa-

unității na- 
intermediul 

i uniunilor 
din terito- 
cît si din

*
7
s-a

BEIRUT
— Situația 
din nou vineri

Șomajul în lumea capitalistă

regiunea muntoasă liba
neză, ciocnirile între gru
pările rivale afectind 
prejurimile capitalei 
baneze.

Potrivit postului de 
dio Liban, au fost 
bardate suburbiile de nord 
și dc est ale Beirutului, 
situate în zona de desfă
șurare a armatei libane
ze. Totodată, au continuat 
duelurile de artilerie în 
regiunile Chouf și Aiey.

Consultații 
bacalaureat 
Almanahul 
De strajă patriei.
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical : 
Din sumar : 
Telex.
Poezie 
Cîntecc 
uă.
Muzică 
nească. 
Desene 
Muzică
„Zile i 
— poem TV 
„Balada" de 
Porumbescu 
sodia 1 dc 
Enescu.

16,00 Telesport.
— Prime audiții la Al

bum.
— Floarea din grădină. 

18,10 Călătorii spre viitor.

și muzică, 
dc viață no-

corală româ-

animate. 
ușoară.

de purpură"

Ciprian 
și Rap-

Gcorge

20,45 Popor român. po
por viteaz 1
Spectacol muzical- 
literar.

21.10 Film artistic : 
„Victoria".
O producție a Stu
dioului de film TV.

22,15 Telejurnal.

VREMEA
Stația meteorologică Pe

troșani, comunică : Ieri,
temperatura maximă a a- 
erului la Petroșani a fost 
de plus 13 grade, iar la 
Paring de plus 3 grade. 
Minima a fost de plus 4 
grade la Petroșani și de 
minus 2 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea se menți
ne răcoroasă, mai ales 
noaptea. Cer variabil. Izo
lat. în cursul după-amie-' 
zii se vor semnala aver
se slabe dc ploaie. Vînt 
slab pînă la moderat. 
Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între plus 14 
și plus 19 grade, minima 
între plus 3 și plus 7 grade, 
mai scăzută Ia munte.

îm-
li-

ra- 
bom-

ETA și-a revendicat 
atacul terorist din orașul 

Bilbao

MADRID 7 
— Atentatul 
mis săptămîna 

s

(Agerpres), 
terorist 
aceasta 
pani 

soldat
intre care 
fost

Mica publicitate
VÎND casă, 

Aninoasa str. 
nr. 120. (497)

informații
23 August

VÎND radiocasetoh n 
SHARP nou, Aleea Vi
itorului, bloc A 5, ap. 28, 
Vulcan. (491)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Sonia, fiul Adrian, tata, frații, cumnații, 
nepoții, anunță cu adîncă durere încetarea din viață 
fulgerătoare și prematură a celui care a fost un bun 
soț și tată

LOY ALFRED (BELLI)
înnjormîntarea va avea loc duminică, 8 mai, ora 

15,00 dc la domiciliu — Aleea Florilor Bl. 1, se. 5,ap. 
1. Petroșani (499)

COLECTIVUL biroului topo-geo-tehnic al I.M. 
Aninoasa participă , u adîncă durere, alături de fami
lia îndoliată la suferința pricinuită de pierderea ce
lui care a fost un bun coleg și prieten

LOY ALFRED

LONDRA 7 (Agerpres). 
— în luna aprilie, numă
rul șomerilor în Marea 
Britanie a scăzut ușor, a- 
jungînd la 3 169 879, adică 
13,3 la sută din populația 
activă. însă scăderea se 
datorează numai modifică
rii modului de calculare a 
șomajului, relatează agen
ția AP. Potrivit agenției, 
nu mai sînt luați în calcul 
bărbații de peste 60 de 
ani rămași fără lucru, ceea 
ce a dus la reducerea ci
frei totale cu 26 400 și se 
va solda, în iunie, cu scoa
terea de pe listele de șo
maj a altor 60 000. O altă 
modificare a modului de 
calcul a dus anul trecut

liste- 
puțin

la excluderea de pe 
le de șomaj a cel 
100 000 de persoane.

Purtătorul de cuvint în 
problemele forței de mun
că al opoziției laburiste, 
Eric Varley, a acuzat gu
vernul conservator că mis
tifică listele dc șomaj și, 
în plus, a amînat publica
rea lor pînă după alege
rile locale de joi.

•4r
DUBLIN 7 (Agerpres). — 

în ultimele zile, 
1 000 de muncitori 
dezi și-au pierdut 
le de muncă, dintre 
500 dc salariați ai 
„TELECTRON1 
a corporației

nale americane ITT. 
trivit statisticilor
le, în prezent, numărul 
șomerilor din Republica 
irlanda a ajuns la 189 000, 
ceea ce 
ximativ 
populația

Po
of icia

co
in 

o 1 
cu 
doi

revendi- 
militară a 
separatiste 
informea- 

Pres-

(500)

SOȚIA și copiii anunțăm că se împlinește un an de 
cînd ne-a părăsit centru totdeauna iubitul nostru 
sot si tată

OTOMEGA AUREL
Nu 1 vom uita niciodată. (470)

reprezintă apro-
15 la sută din 
activă a țării.

7 (Agerpres). — 
aprilie numărul 

din R.F.G.

peste 
irlan- 

locuri- 
care 

firmei 
filială

multinațio-

BONN 
în luna 
șomerilor din R.h.G. a 
ajuns la 2 254 000, se spu
ne într-un raport al De
partamentului federal al 
muncii. în afara acestora 
sint înregistrați și 764 000 

șomeri parțiali în total, 
șomajul afectează. în 
R.F.G„ 9,2 la sută din 
populația activă a țării.

orașul 
Bilbao și 
trei morți, 
polițiști, a 
cat de ramura 
organizației 
basce — ETA.
ză agenția France 
se.

într-o declarație 
tă presei, președintele 
guvernului spaniol, Feli
pe Gonzalez, a subliniat 
că atentatul — care a Stîr- 
nit indignarea opiniei pu
blice spaniole — repre
zintă o agravare a cruzi
mii și a degenerării uma
ne. In același timp, el 
constituie „o escaladare a 
terorismului în scopul per
turbării alegerilor muni
cipale și regionale de la 
8 mai", a conchis Gon
zalez,

făcu-

FAMILIA Șaucă reamintește cu tristețe împli
nirea a 5 ani de la decesul scumpei noastre mamă 
și bunică

HAIDU EI.1SABETA
(482)

FAMILIA lonescu anunță împlinirea unui an de 
la dispariția celei mai bune mamă, soacră, bunică și 
străbunică

BERCEANU ANA
Amintirea ei va rămînc scumpă și de neuitat.

(498)

RcDACflA $1 ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. N. 8ălcescu - 2, leielocne 4 16 62 (secretarial), 4 16 63. 4 24 64 (secții) TIPARUL s îipogrofio Petroșani, str. N. Batcescu - 2


