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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Etiopia Socialistă

Inalții oaspeți români, primiți la Consiliul Suprem 
pentru campania de dezvoltare revoluționară națională

ȚĂRII, CIT Mai MULT CĂRBUNE!

Pe fondul unei activități rodnice
Preocupări multiple pentru 
îmbunătățirea realizărilor 

ia extracția cărbunelui
Măsurile întreprinse 

pentru dezvoltarea și mo
dernizarea mineritului 
carbonifer al Văii Jiului, 
adoptate din inițiativa 
și cu contribuția nemijlo
cită a secretarului gene
ral al partidului,' tovară
șul Nicolae Ceaușescu. se 
regăsesc și în mutațiile 
petrecute la mina Petri
la, în activitatea și re
zultatele acestei între
prinderi care deține o 
pondere însemnată în e- 
conomia muni Aptului. 
Colectivul minei a în
cheiat semestrul 1 cu o 
producție suplimentară de 
peste 19 000 tone de căr
bune, în condițiile rea
lizării integrale a lu
crărilor planificate la 
deschideri și pregătiri, 
pentru asigurarea din 
timp a viitoarelor fron
turi de lucru. In prezent, 
poziția bună a liniei de 
front active, tendința de

.___________________

creștere a volumului pro
ducției extrase cu tehno
logii avansate, acțiunile 
întreprinse pentru opti

mizarea transportului 
minier, raportul cores
punzător între persona
lul direct productiv și 
cel de întreținere și de
servire — toate acestea 
dovedesc preocupările 
stăruitoare ale colecti
vului pentru creșterea

potențialului productiv și 
îmbunătățirea producti
vității muncii, obiective 
pentru îndeplinirea căro
ra se acționează pe căile 
indicate de secretarul ge
neral al partidului. In
tr-tina din rodnicele vizi
te de lucru în Valea 
Jiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a poposit și 
în mijlocul colectivului 
minei Petrila, s-a intere
sat îndeaproape de mun
ca din abataje și, intr-o 
viziune cuprinzătoare, a 
indicat ca aici să se ac
ționeze mai ferm pentru 
continuarea acțiunilor in 
vederea concentrării ex
tracției și promovarea 
acelor tehnologii care dau 
cele mai bune rezultate? 
în funcție de particulari- •' 
tățile .straielor de căr
bune. Urmînd aceste o-

Miercuri dimineață. to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Men- 
gistu Haile Mariam, îm
preună cu tovarășa Wu- 
beanchi Bishaw, au efectuat 
o vizită la Consiliul Suprem 
pentru campania de dez
voltare revoluționară na
țională și planificare cen
tralizată.

înalților oaspeți români, 
întâmpinați cu aplauze pu
ternice. prelungite. le-au 
fost oferite mari și fru
moase buchete de flori.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înfă
țișate de către vicepre
ședintele consiliului, loco- 
tenent-colonel Addis Ted- 
la, aspecte ale 
organizării și activită
ții acestei instituții eco
nomice naționale, eviden- 
țiindu-se rolul ei hotărîtor 
în elaborarea principale
lor coordonate ale noii 
căi de dezvoltare a Etio
piei, în aplicarea amplu
lui program de recons
trucție economico-socială 
a țării.

Sînt prezentate princi
palele resurse naturale a- 
le țării, direcțiile de dez

voltare economico-socia
lă, accentul pus pe spori
rea producției industriale, 
dezvoltarea potențialului 
energetic, extinderea iri
gațiilor, creșterea șepte- 
lului.

Campania de dezvoltare 
acordă o importanță deo
sebită educării tuturor 
cetățenilor, asigurării să

nătății populației.
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu. mulțumind 
pentru informațiile oferi
te. a adresat călduroase 
felicitări conducerii con
siliului, și a urat deplin 
succes în întreaga sa acti
vitate.

Vizitarea întreprinderii ,,Textila Akaki“
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat întreprinderea 
„Textila Akaki“ — una 
dintre cele mai mari uni
tăți industriale etiopiene. 
Tu această vizită, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost însoțiți de Mengis- 
tu Haile Mariam. pre
ședintele Consiliului Mi
litar Administrativ Pro
vizoriu. președintele Co
misiei pentru «organizarea

Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia. coman
dantul suprem al armatei 
revoluționare a Etiopiei 
Socialiste, și tovarășa Wu- 
beanchi Bishaw.

Un mare număr de ce
tățeni aflați de-a 
marelui bulevard 
Africii", de pe

lungul 
„Calea 
platoul

Shewan, au ovaționat cu
multă căldură.

Drapelele României, a- 
lături de cele ale Etiopiei 
Socialiste, flutură de-a 
lungul întregului traseu

străbătut. La intrarea în 
întreprinderea „Textila 
Akaki", au venit în întâm
pinare cadre de conducere, 
conducători din întreprin
dere ai Comisiei pentru 
organizarea Partidului 
Oamenilor Muncii din E- 
tiopia și ai sindicatului. 
Mii de muncitori sînt ali- 
niați pe platou! din incin
ta întreprinderii și pe a- 
leile principale. O imensă 
fotografie îi înfățișează

(Continuare în pag. a 4-a)

. . -

Instantaneu <le muncă «lin cariera Cîmpu lui Neag. 
loto : Șt. NEMECSEK

fIn cinci I

în intimpiiiarea marii sărbâtiin
nalianalc și a Zilei minerw'ui

In primele 12 zi'e 
din iulie

7 000 tone 
peste plan 

din cariera
Cîmpu lui Neag

Puternic angajat în 
întrecerea socialistă pen
tru a da țării cit mai 
mult cărbune în cinstea 
Zilei minerului și a ma
rii sărbători naționale de 
la 23 August, colectivul 
carierei Cîmpu lui 
Neag a obținut rezultate 
deosebite în primele 12 
zile de lucru din luna 
iulie. Prin folosirea judi
cioasă a utilajelor din 
dotare și realizarea unor 
randamente superioare 
celor planificate, de la 
cariera Cîmpu lui Neag 
au fost trimise spre pre-

parația din Lupeni, în 
acest scurt timp de lucru, 
7090 tone de cărbune, 
peste sarcinile de plan.

După cum ne-a infor
mat prin telefon șeful de 
sector Ionel Ioan, 
o deosebită contri
buție au adus-o buldoze- 
riștii Cornel Andrișoară, 
Vasile Corbu și Constan
tin Cioc, excavatoriștii 
Mihai Grigoruță, Victor 
Pătrașcu și Mihai Muscă, 
precum și conducătorii 
auto Aurel Ușurelu, loan 
Pol, Antonică Dumitrescu 
și Dumitru Argint.

(Cuutinuare in Pas

Mobi izsre de excepție pentru punerea în funcțiune 
a puțului cu schip de la Lupen' 

înaltele cote ale hărniciei

Colectivele minelor Lupeni, Bărbăteni și Petrila 
și-au depășit preliminarul

Printr-o exemplară mo
bilizare a resurselor ma
teriale și umane, trei în
treprinderi miniere au re
ușit nu numai să realizeze 
ci și să-și depășească pro
ducția de cărbune prelimi
nată în Ziua de 12 iulie. 
Este vorba de I.M. Lu
peni. 1.M Bărbăteni și 
I.M. Petrila, care au ra
portat depășiri față de 
preliminare însumînd a-

proape 1000 tone de căr
bune.

Depășirile de plan, fapt 
deosebit de semnificativ, 
au fost realizate în prin
cipal în abatajele frontale 
în care se aplică tehnolo
gii moderne de lucru. Cea 
mai însemnată depășire — 
peste 800 tone de cărbune 
— a fost raportată din a- 
batajele minei Lupeni.

De la o zi la alta în pe
rimetrul dintre turnul pu
țului cu schip și prepara- 
ția din Lupeni, lucrul î- 
naintează cu spor în mod 
vizibil. Constructorii și 
montorii lucrea'ză la înal
te cote ale hărniciei. Ab
negația și iscusința le sînt 
a,me le în lupta cu nume- 
, oasele dificultăți care le 
stau în cale. Partea de 
construcție a fundației 
pentru stația de presorta- 
re și laboratorul de pre
levat probe s-a realizat în- 
tr-un timp record. Au fost 
turnați și stîlpii de beton 
armat din structura de 
rezistență a celor două 
culoare pentru benzile 
transportoare. Fundația 
pentru stația unghiulară

a fost săpată și betonată 
intr-o singură săptămînă. 
Autorii acestor ritmuri de 
lucru fără precedent pe 
șantierul 4 Lupeni al 
I.C.M.M. sînt constructo
rii din subordinea maiștri
lor Nicolae Dragoș și Geza 
Kiss. Lucrul nu încetează 
nici în timpul nopții. îm- 
părțiți în două schimburi 
de cite 12 ore, constructo
rii nu își permit decît scur
te pauze pentru a îmbuca 
la repezeală din merinde 
sau pentru a lua hjana 
caldă de la cantina din a- 
propiere. Pentru hărnicia 
de care dau dovadă, ani
mați de hotărîrea de a 
respecta angajamentul pri
vind pred ar-a la termen 
a lucrărilor -C lc-au fost 
încredințate merită u-

vinte de laudă oamenii din 
brigăzile conduse de Toma 
Achiriloaiei, Gheorghe Pa- 
valache, Emeric Fazakaș, 
Tudor Cărăvan, Iosif Bor- 
șodi, Ștefan Racz, Ion Ba
ba, excavatoristul Wilhelm 
Konert și macaragiul Ilie 
Ion, conducătorii auto 
Vasile Focșan, Eugen
Banyai și Ion Filip. Sche
lăria metalică pentru u- 
nul din cele două culoare 
destinate montării benzi
lor transportoare a fost 
ridicată pe poziție la cotii 
definitivă. A doua schelă
rie metalică, pentru cu
loarul I de benzi, s-a su
dat la sol și urmează să

Viorel STRĂUȚ

secunda
| Erau cinci sau șase j 
i pe cărare. Înaintau i 
i greoi, despicînd noaptea i 
i cu privirile lor nerăb- ț 
i datoare. Trebuiau să > 
; ajungă cu orice preț în ] 
ț vîrful muntelui. Acolo i 
i un om avea nevoie de ț 
ț ajutor... î
i Au ajuns la timp. O- i 
i perația de salvare s-a ' 
ț desfășurat cu multă i 
; precizie și calm. Doar ș 
i < îteva ceasuri trecuseră i 
i și cel în cauză se afla i 
ț în afara pericolului. -■ 
I Sînt secvențe obiș- \ 
i nuite din „filmul" vie- ț 
i ții membrilor echipaju- 1 
i lui „Salvamont" din Pe- i 
ț troșani, căci despre ei I 
i este vorba în aceste I 
i rînduri. O mînă de oa- j 
i meni cu... inimă marc, i 
i Faptele lor fac de ț 
i fiecare dată ocol. A- i 
i ceasta i-a făcut cunos- ț 
i cuți de oameni și frun- j 
i tași pc țară.
i Valeriu COANDRĂȘ
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INDIVID -
COLECTIVITATE

• Bărbați care onorează 
titlul de miner.

• Momentul alesei pre
țuiri a anilor îndelungați 
de muncă.

continuare in pag. a 2-a) laaassau — a stm
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ISANT ibsB] Profunde transformări înnoitoare în mineritul Văii Jiului

Imagini 
cu putere 

de exemplu

înaltele cote 
ale hărniciei

Gostat , unitate de prestigiu

La fel ca întreaga noastră economie națională, 
în cei 18 ani trecuți de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și mineritul Văii Jiului a cunoscut profunde 
transformări înnoitoare prin introducerea comple
xelor mecanizate de susținere, tăiere și transport a 
cărbunelui. La realizarea și transpunerea în practică 
a mecanizării proceselor tehnologice miniere, idee 
promovată și susținută îndeaproape de tovarășul 
Jiicolae Ccaușescu, secretarul general al partidului, 
un rol deosebit l-a avut Întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani, prin asimilarea în producția de serie 
a unor mașini și utilaje complexe, precum și cea mai 
tînără întoeprindere industrială economică din Valea 
Jiului — I.P.S.R.U.E.E.M., care, asigură reparațiile 
necesare. Text și foto: Ștefan NEMECSEK

Preocupări multiple
(Urmare din pag. I)

rientări de mare valoare 
aplicativă minerii, ingi
nerii, maiștrii și tehni
cienii întreprinderii au 
obținut rezultate tot mai 
bune, acumulînd o boga
tă experiență în valorifi
carea superioară a capa
cităților de producție, a 
dotării tehnice și forței 
de muncă.

în semestrul I al 
cestui an, au fost 
gistrate rezultate 
chiar foai*te bune, 
ploatarea stratului 
abataje frontale 
te cu susținere individua
lă și tavan de rezistență, 
în abatajele sectoarelor 
I, II și III productivita
tea medie obținută cu a- 
ceste tehnologii s-a situat 
la peste 13 tone pe post, 
fapt ce îmbogățește ex
periența minerilor și ca
drelor de tehnicieni în 
aplicarea podirii cu grinzi 
îngropate în vatră. Sti
mulați de rezultatele ob
ținute, minerii și specia
liștii sectorului IV pre
conizează ca și în peri
metrul sectorului lor să 
aplice, în stratul 3, po- 
direa cu grinzi îngropate 
în vatră care asigură ta
vanul de rezistență. A- 
vantajele acestei tehno
logii constau în faptul 
că îngăduie obținerea u-

de 
stratu- 
Aceste

rezultatele

rmare din pag. 1)

a- 
înre- 
bune, 

în ex- 
3 cu 

echipa-

nor avansări mai mari —• 
deci productivități su
perioare — și economii 
de material lemnos. în 
condițiile unor neregu- 
larități ale stratului, me
toda permite soluționa
rea „din mers" a tuturor 
problemelor create 
variația grosimii 
lui de cărbune, 
avantaje, și
bune obținute la produc
ția fizică au creat un 
climat favorabil extinde
rii tehnologiei care va 
însuma pînă la finele 
anului circa 80 la sută 
din producția acestui 
strat. Se are în vedere, 
totodată, extinderea me
todei și în abatajele stra
tului 5.

în permanență, în ca
drul colectivului s-a ac
ționat pentru perfecțio
narea forței de muncă, 
potrivit indicațiilor tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Practica 
confirmat pe deplin
tețea orientărilor cu pri
vire la formarea mine- 
rului-tehnician și poli
calificarea muncitorilor, 
pentru a stăpîni în cele 
mai bune condiții 
jele din dotare.
Petrila a acumulat 
acest domeniu o i 
riență bună. Ies în

Alături de numeroasele 
unități comerciale din ca
drul pieței agroalimenta- 
re — Petroșani, magazinul 
nr. 19 „Gostat" (gestionar 
Nicolae Petrișor), aduce o 
importantă contribuție la 
aprovizionarea populației, 
în prima jumătate a aces
tui an magazinul a reali-

zat 
de
S-au desfăcut, în cele șase 
luni, 50 tone mere, 80 to
ne tomate, 60 tone castra
veți, 20 tone carne și pre
parate din carne, însemna
te cantități de varză, cea
pă, piersici, alte 
și fructe, diferite 
și alte produse. (T.V.)

un volum de vînzări 
peste 6,5 milioane lei.

legume 
băuturi

fie ridicată în aceste zile. 
Complicatele confecții me
talice sînt opera lăcătuși
lor și sudorilor de elită 
conduși de Francisc Heinz, 
de la I.P.S.R.U.E.E.M.

Marți, 12 iulie, aproape 
de ora prînzului, pe 
tierul de lingă puțul 
schip au început să 
picuri de ploaie. 
Vasile Hrișcu nu și-a 
trerupt însă activitatea, ca 
de altfel și ceilalți 
tructori prezenți la 
„Oamenii noștri nu 
tă să fie îmboldiți 
a-și face datoria", ne spu
nea cu justificată mîndrie 
sing. Teodor Beldeanu, șe
ful lotului de constructori, 
vorbind despre hărnicia 
constructorilor din subor
dine. Aceeași înaltă răs
pundere muncitorească 
o dovedesc și lăcătușii în 
subteran, 
țului cu 
zonturile 
lucrările 
chipare 
stadiu avansat, 
zent — ne-a relatat Anton 
Buzaș, șeful sectorului 
de investiții de la I.M 
Lupeni — lăcătușii montori 
din brigada lui Gheorghe 
Toma montează deja 
dajele pentru linia 
de a doua mașini de 
fracție. Practic, toate 
crările ce ne-au fost 
credințate pe traseele 
subteran le vom 
înainte de termenul 
lit inițial".

De astăzi, la cota 
Ungă puțul cu schip 
programată să înceapă 
montarea structurii de la 
stația unghiulară și ridica
rea 
Vi 
rul 
re. 
iul 
dovedesc prin fapte hotă
rîrea de a înfăptui pas cu 
pas graficul de lucrări fi
zice de care depinde pu
nerea în funcțiune a între- 
gii instalații la termenul 
prevăzut.

șan- 
cu 

cadă 
Sudorul 

în-

cons- 
lucru. 

așteap- 
pentru

pe verticala pu
schip, și la ori- 
400 și 300, unde 
de montaj și e- 

se află într-un 
„în pre-

ghi- 
celei 

cx- 
lu- 
în- 

din 
termina 

stabi-

+12,
este

tronsonului de confec- 
metalice pentru culoa- 
I de benzi transportoa- 
Oamenii de pe șantie- 
puțului cu schip își

din

activi- 
afirmă 
Pctri-

se 
mina 

colectivu- 
frunte o 

de

a
jus-

utila- '
Mina 
și în 
expe- 

i evi-

dență, de asemenea, pre
ocupările pentru stabili
zarea tinerilor care se 
încadrează în colectiv, 
începînd cu faptul că, în 
scurt timp, la două, trei 
luni după încadrare, sînt 
îndrumați spre cursurile 
școlii de calificare, apoi 
sînt sprijiniți în mod 
real să se integreze în e- 
xigențele muncii 
subteran.

Pe fondul unei 
tăți rodnice 
pregnant, la 
la, hotărîrea 
lui, avînd în
puternică organizație 
partid, de a spori mereu 
partea de contribuție a 
acestei unități la asigu
rarea cărbunelui necesar 
economiei naționale. Sar
cinile trasate la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., 
măsurile întreprinse pen
tru perfecționarea sis
temului de retribuire și 
întărirea autoconducerii 
au stimulat activitatea 
din abataje, minerii fi
ind hotărîți ca în semes
trul II al acestui an 
în continuare, pînă 
finele cincinalului, 
sporească frumoasele 
alizări de pînă acum, 

mai mult 
ritmului 

multilate-
i înflorirea 

socialiste.

contribuie tot 1 
la accelerarea 
de dezvoltare 
rală a țării, la 
patriei noastre

Și
la
să 

re-
să

T E L EXOTEL EX
• AMSTERDAM 13 (A- 

gerpres). Proba de săritu
ră în înălțime din cadrul 
concursului internațional 
de atletism de la Hengelo 
(Olanda) a fost 
de sportivul român 
Matei cu rezultatul 
2,24 m. Pe locurile 
toare s-au clasat 
Fields (S.U.A.) — 
și Patrick Steemans (Bel
gia) — 2,05 m.

• VARȘOVIA 13 (Ager-
pres). în runda a 3-a a 
turneului internațional 
feminin de șah de la 
Halzchowe (Polonia), maes- 
tra româncă Margareta 
Teodorescu, avînd piesele 
negre, a remizat cu polo
neza Bojena Sikora. Han
na Erenska a cîștigat la 
Margareta Perevoznic
(România).

Navomodelism

Danlela CIORTAN, două medalii de D.oiz 
la campionatele mondiale

cîștigată 
Sorin 

de 
urmă- 
Benn 

2,24 m

între 4—11 iulie, la baza 
nautică din Stara Zagora 
(Bulgaria), s-au desfășu
rat campionatele mondiale 
de navomodelism, care au 
cunoscut o participare im
presionantă, aproape 1000 
de sportivi din Europa, A 
sia, Africa și America. La 
întrecerile desfășurate sub 
egida Federației interna
ționale de navomodelism 
„NAVIGA" au luat startul 
17 sportivi din țara noas
tră, între care și 
zentanții Clubului 
„Jiul" Petroșani : Leontin, 
Daniela și Cristina Ciortan, 
Friederich și Tiberiu Csa
szar. Cele mai bune perfor
manțe ale tricolorilor 
le-au obținut junio-

repre- 
sportiv

rii din Valea Jiului, prin 
Daniela Ciortan, la clase
le modele teleghidate pen
tru evoluții F2A și aerogli- 
soare Bl. De asemenea, 
Cristina Ciortan a ocupat 
locurile IV la curse tele
ghidate FSRE 2 kg. și V 
la viteză teleghidate 
F1E+1 kg., în vreme ce 
Tiberiu Csaszar a primit 
diplome pentru locurile IV 
la teleghidate viteză ITV 
2,5 cmc și propulsate ci
vile EH. Așadar, în virtu
tea pasiunii 
în familiile 
campioni și

tradiționale 
cunoscuților 
record meni 

români Leontin Ciortan și 
Friederich Csaszar, navo- 
modelismul se bucură de... 
vînt prielnic din pupa.

• PIESE RECUPERA
TE. Printr-o acțiune de 
muncă patriotică, uteciștii 
organizației nr. 6 de la 
I.M. Uricani au recuperat 
și transportat la atelier, 
pentru recondiționare, 30 
de turbine, 15 ml lanț 
TR-3 și 50 role de bandă 

I S au evidențiat în această 
I acțiune tinerii Constantin 
I Colț, Geta Boboloacă, Cor

f

nel Dinea, Ion Laza II și 
alții. (Gh. B.)

e NOI UNITĂȚI DE 
SERVIRE. La parterul 
blocului nr. 19 B, C, D, 
de pe principala arteră 
a orașului Vulcan, bule
vardul Victoriei, sînt în a- 
menajare spațiile în care 
vor fi deschise în curînd 
unitățile de marochinărie, 
mecanică fină, frizerie — 
coafură, manichiură-pedi- 
chiură, reparații radio- 
TV. și pictură ale Coope
rativei meșteșugărești „Stra
ja" din Lupeni.

• AMENAJĂRI LA STA
DIONUL DIN AN1NOASA. 
Vacanța fotbalistică este 
folosită de Asociația spor
tivă „Minerul" Aninoasa 
pentru efectuarea unor 
ample lucrări la baza de 
antrenamente și joc a di
vizionarei C din localitate. 
Sînt avansate igienizarea 
vestiarelor, înălțarea și 
repararea gardului împrej
muitor, revizuirea și re- 
condiționarea tribunei. 
Continuă, de asemenea, să
parea unor șanțuri prin 
care se va asigura drena- 
rea apei de pe terenul de

joc. Alături de formația 
de muncitori de la mină, 
la realizarea acestor lu
crări participă și jucătorii 
echipei „Minerul" Aninoa
sa. (V.H.)

• UN NUMĂR de zece 
membri ai cercului speo
logic „Piatra Roșie — Va
lea Jiului", în următoarele 
zile (16—17—18 iulie) se 
vor întîlni pe Muntele 
Găina, cu alte cercuri de 
profil — „Zarand" Brad, 
„Cepronin" Cluj-Napoca 
și din orașul dr. Petru 
Groza, în cadrul renumi
tului și tradiționalului tîrg

popular din Apuseni. (Ro
mulus Vențel).

• FILIALA PETROȘANI 
A O.J.T. primește 
scrieri pentru 
de 10 zile în U.R.SS. 
septembrie — 7 
cu itinerarul 
Kursk, Bratsk, 
Se primesc, de 
înscrieri pentru 
in R.D.G din zilele 
21—25 septembrie, 
informații, la telefon 41733.

• REPARAȚII. Forma
ția special constituită în 
cadrul E.G.C.L. Petroșani 
a efectuat pînă în prezent

în- 
excursia

(28 
octombrie) 

Moscova, 
Moscova, 

asemenea, 
excursia 

de 
Alte

lucrări de recondiționare a 
teraselor
9, 23, 
strada 
țiunea 
curile 
strada 
cum și
28 și 30 din strada 
torilor.

blocurilor
34, 43 și 35 de 
Independenței, 
va continua la

nr. 1, 2 și 13 
Independenței, 
la blocurile

Rubrică realizată
Toma ȚAȚARCA



JOI, 14 IULIE 1983 Steagul r o j o 3

In abatajul înclinat la 40 de grade, 
se mențin în frunteoamenii

abataj 
la 

amin- 
astea, 
Tur-

(

„La matale-n 
trebuie să ai magnet 
cizme". Cînd își 
tește de vorbele 
brigadierul Marin 
neanu zîmbește. Le spu
sese un reporter 
„Scînteii". în 
Asta din cauza 
rii mari. Aproximativ 35 
de grade la început, în 
partea de sus și aproape 
de jumătatea deschiderii u- 
nui unghi drept în par
tea de jos. Și, în ciuda 
acestor inconveniente, din 
abatajul acesta de pe 
stratul III al minei Lu- 
peni ies zilnic, în medie, 
aproximativ 400 tone de 
cărbune.

Marin Turneanu a pre
luat conducerea brigăzii 
în august anul trecut. 
Fusese șef de schimb la 
Ion Buduliceanu. Acesta 
plecase în vara lui '82 la 
sectorul VI. Conducerea 
sectorului s-a gîndit a- 
tunci că omul potrivit 
pentru a prelua cîrma 
acestui abataj dificil era 
Turneanu. Nu s-a înșe
lat. în 19 ani de minerit,

al 
martie, 
înclină-

lucrați la același sector 
II al Lupeniului, Tur
neanu, a avut de-a face 
doar cu astfel de condiții 
dificile. Și niciodată n-a 
ieșit înfrînt.

Am în față realizările 
brigăzii. Cam 1600 tone 
de cărbune peste plan în 
intervalul august — no
iembrie '82. „Și în luna

de cărbune în februarie, 
asta însemnînd o depăși
re a productivității mun
cii de 1000 kg pe post. 
Martie : 314 tone de căr
bune suplimentar sarci
nilor de plan. în lunile 
următoare, o falie și în
clinarea mare din aba
taj dijmuiesc realizările 
brigăzii. Se înregistrea-

înțeleg fără prea multe 
vorbe. Fiecare știe ce are 
de 
să 
în
de program, Marin 
neanu nu-mi zice 
Poate din modestie.

Marți, 12 iulie,
15,15.

făcut“. Că a trebuit 
rămînă de multe 
subteran peste

ori 
orele 
Tur- 

nimic.

Bârbațî care onorează titlul de miner

ora 
Asist la raportul 

maiștrilor și al șefilor de 
brigadă. „277 de tone 
de cărbune pe schimbul 
I, spune șeful de sector". 
„Plus 44 din siloz" — 
completează maistrul loan 
Sălăjan. „De ce?“. 
avut vagonete 
Și, să știți că la 
ție nu ne apar 
«plinele»". „Bine,

Momentul alesei prețuiri

a anilor îndelungați de muncă

Cu sentimentul
că și-a făcut datoria

decembrie îl între
băm pe Gheorghe Hălău- 
că, șeful sectorului. „S-a 
trecut la exploatarea pa
noului V. Au fost condi
ții grele, impuse de echi
parea abatajului, mon
tarea combinei, a trans
portorului, 
grinzilor", 
lună grea, 
Turneanu. 
rămas sub 
de tone". Semnul 
în dreptul realizărilor 
brigăzii lui Turneanu re
apare, pe caietul șefului 
de sector', în lunile Ur
mătoare. Plus 514 tone

stîlpilor și
„A fost, o
recunoaște și 

Atunci 
plan cu

am
700 

plus

ză totuși o depășire a 
productivității muncii cu 
aproape 300 kg de căr
bune pe post. Nici în iu
nie situația nu era 
roză. O jumătate 
abataj — închis pe 
lie. A trebuit să fie să
pat un nou suitor de a- 
tac. Echipat din nou a- 
batajul, „Și cum v-ați 
descurcat ?“, îl întrebăm 
pe șeful de brigadă. „Or
tacii nu s-au speriat. Mai 
văzuserăm noi din astea. 
Nu mă credeți poate, dar 
cu șefii de schimb Ion 
Suciu, Constantin Ciubo
tă și Pavel Coșmiuc, mă

mai 
din 
fa-

se 
rezolva", spune șeful 
torului. „Turneanu, 
stă întreb. „Plus 
tone peste sarcinile 
plan. Aproximativ 
de tone de cărbune 
plus de la începutul 
cestei luni" — mi se 
punde. O evidentă
terializare a priceperii și 
voinței de a nu da îna
poi. De a înlătura greu
tățile chiar și într-un a- 
bataj cu o înclinare 
peste 40 de grade.

Gheorghe OLTEANU

„N-am 
goale, 
recep- 

toate 
va 

sec- 
cum 

62 
de 

170 
in 
a- 

răs- 
ma-

minier 
de la 
Lonea
la mină și

Gheor- 
sectorul 
este bi- 

a-

jurul 
petre- 
pomii 
plan-

de

Maistrul 
ghe David, 
III al I.M. 
necunoscut
casă. Despre el, ortacii lui 
nu au avut decît cuvinte 
de laudă. în cei 32 de ani 
de muncă, din care 25 ca 
maistru, și-a cîștigat sti
ma și respectul ortacilor de 
muncă. Pentru fiecare gă
sea o vorbă măcar 
îl ajute atunci cînd 
se găsea la necaz, 
deauna și-a onorat
pe care a avut-o și a fost 
muiți ani maistru princi
pal și chiar adjunct șef 
de sector, dar întotdeauna 
și-a făcut datoria așa cum 
îi stă bine unui comunist. 
La începutul acestei luni, 
cînd colegii de muncă și 
conducerea sectorului și » 
minei l-au sărbătorit
ocazia ieșirii lui la pen
sie, l-au cuprins regretele. 
Colegii de muncă i-au u- 
rat multă sănătate, și ani 
îndelungați de pensie.

De acum, fostul maistru 
specialist are timp 
mult 
dina

ca să 
omul 

întot- 
funcția

Brigadierul Petru 
Mândriși împreună cu 
șeful de schimb Mihai 
Mironeac și ceilalți or
taci ai lor alcătuiesc o 
formație fruntașă la 
sectorul II al minei U- 
ricani. Fiecare miner 
al formației acționează 
pentru realizarea pla
nului și întărirea dis- 
ciplin ei.

CU

cu ani în urmă în 
casei. Timpul îl va 
ce mai mult între 
fructiferi pe care i-a
tat de-a lungul anilor, lin
gă zarzavaturile și florile 
din jurul casei, care i-au 
fost, și îi sînt atît de dragi. 
Și la mină a lăsat multe 
„flori" în urma lui. Muiți 
dintre cei care au învățat 
tainele mineritului de la 
el, acum sînt oameni de 
nădejde, care conduc des
tinele unor brigăzi, ale u- 
nor schimburi.

Dar cel mai de preț bun 
care l-a lăsat în urma lui 
sînt cei doi fii — Florin și 
Claudiu, care lucrează la 
sectorul X al minei Lonea. 
Florin este lăcătuș și peste 
puțin timp va susține 
xamenu) de admitere 
învățămîntul superior, 
Institutul de mine,
Claudiu este electrician 
și frecventează cursurile
serale ale liceului indus
trial. Așadar, maistrul
Gheorghe David și-a făcut 
pe deplin datoria față de 
minerit.

e- 
în
Ia 

iar

mai 
să se ocupe de gră- 
pe care și-a format-o Gheorghe BOȚEA

0 conștiință dăruită mineritului
ABATERI GRAVE, 

t CONSECINȚE
PE MĂSURA

Un șirag de fapte incre
dibile, dar în același timp 
condamnabile, s-a petrecut 
în ziua de 28 iunie, la 
puțul Est al minei Live
zeni. Mai întîi, mecanicul 
mașinii de extracție An
draș Gub s-a prezentat la 
slujbă sub influența bău
turilor alcoolice. Apoi Fi- 
loteia Albotă, de meserie 
electrician la tabloul de 
distribuție, a introdus la 
locul de muncă o sticlă cu 
vodcă, pe care a consu
mat-o împreună cu meca
nicul și cu semnalistul de 
suprafață Iosif Takacs. I- 
responsabilitatea celor trei 
putea să aibă grave con-

Contraste
secințe pentru activitatea 
din subteran j iată de ce 
oamenii legii au interve
nit cu promptitudine. Să 
luăm însă în considerare 
faptul că Andraș 
se află la prima 
și că, tot în acest 
muncă, s-au mai
trai precedente grave. Ce 
are de spus conducerea mi
nei Livezeni? Oare, la a- 
cest nivel, nu se știe pînă 
acum că prevederile De
cretului 400/1981 nu sînt 
facultative ?

Gub nu 
greșeală 
loc de 
înregis-

MOTIVE... ONOMASTICE
Constantin Tufoi a ple

cat din Capitală, datorită

\i:gliii:nta.
Dorința de căpătuire ra

pidă, bineînțeles ilicită, ti 
' --- -- —” să

cu 
pen- 

Un

face pe unii indivizi 
comită infracțiuni 
repercusiuni grave 
tru soci etate, 
astfel de caz, pentru eluci
darea căruia au trebuit 
două luni de cercetări 
nuțioase, s-a petrecut 
noaptea de 26 spre 27 
prilie ac. O combină 
înaintare, depozitată în 
cinta minei Lonea, în fața 
biroului dispecerilor (!) a 
avut de suportat de pe ur
ma intervenției brutale a 
unui răufăcător. Ud utilaj 
românesc de mare 
citate, care 
ză cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii, un utilaj care cos
tă peste 6 milioane lei a 
fost descompletat ; din ne
fericire durata imobiliză
rii va fi foarte mare. în- 
trucît este distrusă insta
lația de comandă electro
nică. Au apărut cîteva în
trebări. Cum a fost posi-

mi- 
în
a- 
de 
in-

capa-
înmagazinea-

unor motive absconse și 
s-a încadrat la U.F.E.T. 
Petroșani. Aici și-a dat 
repede arama pe față, cre- 
zînd că în pădure operea
ză alte legi. Confundînd 
modul uman de comporta
re în pădure cu al răpitoa
relor, s-a înfruptat din a- 
vutul obștesc, motiv pen
tru care acum își așteaptă 
răsplata. A încercat Tufoi 
să se ascundă pe după... 
tufe, dar copacilor tineri, 
dacă ar fi avut conștiință, 
le-ar fi căzut frunzele de 
rușine aflînd cum 
făcut Tufoi

le-a
numele de rîs.

redactată de 
VULPE,

cu

Rubrică 
Ion 

sprijinul organelor 
miliție

de

lung șir de ani —
28 la număr — nu- 
maistrului minier

Cu acest gîncl a ve-

„cuib“ a! infracțiunii
tuturor, 

cofre- 
combi- 
datoria

bil ca, sub ochii 
cineva să sustragă 
tul de comandă al 
nei ? Cum își fac 
cei îndrituiți cu paza ? Cum
a reușit infractorul să pă
răsească incinta cu sacul 
de piese ? Cum le-a va
lorificat ? S-a observat în-

ani, era muncitor necali
ficat. Provine dintr-o fami
lie de oameni serioși, iată 
însă că gîndul pricopselii 
ilicite i-a tulburat mintea. 
Așadar, la adăpostul nop
ții, profitînd de lipsa de a- 
tenție față . de bunurile 
obștii, netulburat, s-a apu-

Anchetă socială
ț/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZVZZZZZZZZZZZZZz

să că a operat un ageamiu 
în electronică, întrucît a 
distrus instalații sensibile, 
ultramoderne ; în dorința 
de a fura sîrma, distru
gea... relee, tranzistori 
etc. Timp de două luni, 
pistele de urmărire s-au 
d .vedit puțin generoase, 
pînă cînd, într-o zi, hoțul 
a căzut în capcană—

Multe din circumstanțe
le infracțiunii par incre
dibile. Hoțul, Florin Mihai 
Gherasim, în virstă de 17

cat să dezmembreze tabloul 
de comandă. Nu prin deșu- 
rubarea pieselor, ci prin 
smulgere. Ne întrebăm : ce 
făceau în acest timp șefii 
și ortacii săi de muncă ? 
Observat de Ilie Sas, 
muncitor mai vîrstnic, 
loc să fie admonestat,
cesta îi cere cîteva casete 
„diD acelea frumoase". 
Surprins, dar bucuros că 
nu s-a dat alarma, M FG.

4i oferă tranzistori, ca
bluri, relee, cu care prac
tic nu avea ce face. Apoi,

un 
in 
a-

peste 
mele
Nicolae Cristea a fost ros
tit cu stimă și respect în 
colectivul 
rîndurile 
activitate.
pectul și
tia și încrederea celor din 
jur, și-a cîștigat prestan
ța prin abnegația și serio
zitatea cu care s-a dăruit 
acestei profesii
— meseriei de

De tînăr, de cînd pe 
plaiurile natale din Slăni- 
cul Prahovei, îl frămînta 
gîndul de a-și face un rost 
în viață, și-a propus un 
singur țel : să se facă mi-

de muncă, In 
ortacilor săi de
Și-a atras res- 

prețuirea, simpa-

bărbătești 
miner.

cu sacul de piese în spina
re, hoțul a ajuns acasă, 
dar în astfel de condiții 
infracțiunea de furt cali
ficat în dauna avutului 
obștesc are consecințe gra
ve pentru activitatea mi
nei, dar și pentru cel care 
nu a luat în seamă aver
tismentul legii. MotiV pen
tru care își va primi pe
deapsa meritată. Intrigă în
să climatul de iresponsa
bilitate, de totală 
rență a celor care 
seamă bunurile 
care „închid 
în fața unor grave 
antisociale. Tot așa 
pasibili ar fi stat 
era vorba de bunurile 
proprii ? Iată de ce aceas
tă nouă derobare de la le
ge trebuie să pună în gar
dă organizația de partid, 
organizațiile de tineret ș 
sindicat, a O.D.U.S de la 
mina Lonea pentru a se 
asigura educarea oameni
lor muncii în spiritul apă 
rării avutului obștesc 1

nor. 
nit în Valea Jiului. Școala 
meseriei a urmat-o 
ambiție și tot astfel 
norat titlul de miner 
locurile de muncă din 
teran, — acolo unde 
fost nevoie de el, de 
bun organizator al 
tății, de un destoinic 
noscător al 
miniere, de un specialist 
al lucrărilor de investiții.

Muncind cu răspundere 
și învățînd cu sîrg, per- 
fecționîndu-se continuu, a 
urcat treptele ierarhiei 
profesionale, ajungînd 
îndeplinească funcția 
maistru minier. Ultimii 
ani de activitate ca mais
tru minier la mina Paro- 
șeni, comunistul Nicolae 
Cristea și i-a consacrat u- 
nui dublu țel - 
pentru mai mult 
și formării 
noilor încadrați. Sub 
drumarea lui competentă, 
au învățat și s-au desăvîr- 
șit în meseria de miner

cu 
o- 
la 

sub- 
a 

un 
activi- 

cu- 
tehnologiilor

a

să 
de
13

bătăliei 
cărbune 

profesionale a 
în-

muiți tineri care azi con
duc schimburi sau brigăzi, 
îndeplinesc funcții-chcie 
în procesul productiv.

îndelungata-i activitate 
ca miner și ca maistru, 
meritele sale avute în nu
meroșii ani de muncă i-au 
fost pe deplin recunoscu
te și prețuite în colectivul 
sectorului IV al minei Pa
roșeni. Lin moment 
ferință al prețuirii 
gii sale activități 
erate mineritului, 
rii producției de cărbune 
l-a constituit plecarea în 
pensie. La Ieșirea din ul
timul șut, maistrul minier 
Nicolae Cristea a fost în
tîmpinat de conducerea 
sectorului IV investiții al 
I.M. Paroșeni, de colegii 
de muncă cu flori, cu u- 
rarea de viață lungă. Do
vezi ale recunoașterii și 
prețuirii anilor îndelungați 

muncă.

de re- 
între- 

consa- 
creștc-

indife- 
au în 
obștești 

ochii" 
abateri 
de im- 

dacă 
lor

Text si foto : 
Ovidiu PĂRAIANU

Andrei APOSTOL

Moment emoționant la mina Paroșeni. Maistrul 
Nicolae Cristea este întîmpinat cu flori la ieșirea din 
ultimul său șut.
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în Etiopia Socialistă

Acțiuni pentru pace, 
împotriva înarmărilor nucleare

Vizitarea întreprinderii 
Akaki“

La primăria orașului
„Textila Addis Abeba

(Urmare din pag. 1)

Nicolae 
Mengistu 

Minute în 
cu însuflc- 

se 
condu- 
socia- 

pen-

pe tovarășii 
Ceaușescu și 
Haile Mariam, 
șir se aplaudă 
țire, se aud urale,
scandează numele 
cătorului României 
liste, se ovaționează 
tru colaborarea și priete
nie dintre țările 
Pe mari eșarfe < 
roșie stă scris: 
venit, tovarășe 
Ceaușescu !“, 
prietenia dintre popoarele 
român și etiopian !”. Cei 
prezenți flutură stegulețe 
române și etiopiene.

înalților oaspeți români 
le sînt înfățișate apoi is
toricul fabricii și realiză
rile acestei unități econo
mice îndeosebi după actul 
naționalizării din 1975.

Sînt prezentate, totoda
tă. planurile de moderni
zare a întreprinderii, mă
surile preconizate pentru 
pregătirea muncitorilor, a 
cadrelor de specialiști.

în aplauzele celor pre
zenți a luat cuvântul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general 
Partidului Comunist 
mân, președintele 
blicii Socialiste 
Cuvîntul 
partidului 
tru a fost 
mal mare 
liniat în repetate 
cu puternice aplauze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șî tovarășul 
Mengistu Ilaile Mariam 
și-au strîns călduros mîi
nile, în timp ce miile de 
oameni ai muncii situați 
pe platformă scandau nu
mele României și Etiopiei, 
urări pentru prietenia din
tre țările și 
noastre, pentru 
pentru pace.

Distinșii oaspeți români 
sînt invitați să cunoască Ia 
locul de producție pe mun
citorii întreprinderii. Pe 
aleile mărginite de flori, 
de un colorit plin de far
mec, mii și mii de lucră
tori, bărbați și femei, ma
joritatea purtînd îmbră
cămintea tradițională spe
cifică, albă, aplaudă fără 
întrerupere, agită în semn 
de prietenie stegulețe, e- 
șarfe multicolore.
* Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu,

noastre, 
de culoare 
„Bine ați 

Nicolae 
„Trăiască

al 
Ro- 

Repu- 
Româuia. 

conducătorului 
și statului nos- 
urmărit cu cea 

atenție și sub- 
rînduri

popoarele 
socialism,

c o 1 a e 
tovarășa 
răspund

16,30

FILME 17,40

16,00
16,05

■

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viraj periculos; 
Unirea : Marele vals, I-II.

PETRILA: Ali-Baba și 
cei 40 de hoți, I-II.

LONE A i Nimic nou 
pe frontul de vest, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
La capătul liniei.

LUPENI — Cultural : 
Marele șarpe.

URICĂNI : Minorii.

TV.
E
E

C

11,00
11,05
11,35

Telex.
Pași de viață lungă. 
Film serial. Bule
vardul Paulista. 
Album coral.
Ecran de vacanță

1 a e 
în 

dis- 
texti

mîna, le 
muncă.

vizitei, 
c o I a e 
tovarășa 
au sem- 

onoare 
sublini-

i

cu căldură acestei foarte 
frumoase manifestări.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu se oprește 
mai multe rînduri și 
cută cu muncitori 
liști, le strînge 
urează spor Ia

La încheierea 
tovarășul N
Ceaușescu și
Elena Ceaușescu 
nat în Cartea de 
a întreprinderii, 
ind : „Ne-a făcut plăcere 
să vizităm întreprinderea 
„Textila Akaki", să cu
noaștem activitatea și pre
ocupările oamenilor mun
cii din această întreprin
dere cu frumoase tradiții 
revoluționare, cărora Ie 
adresăm un cald mesaj de 
prietenie și colaborare din 
partea textiliștilor, a mun
citorilor din România 1 
Felicităm întregul colec
tiv pentru realizările sale 
și îi dorim să acționeze și 
pe mai departe în spirit 
revoluționar, pentru a 
face ca poporul etiopian 
să obțină succese tot mai 
mari în construirea celei 
mai drepte societății — 
societatea socialistă”.

La plecare, membrii co
lectivului întreprinderii 
„Textila Akaki" au făcut 
o entuzîasmantă manifes
tare de prietenie tovară
șului Nicolae 
șî tovarășei
Ceaușescu, conferind 
tei înalților oaspeți 
mâni Ia această întreprin
dere atributele unui eve
niment deosebit — moment 
de neuitat.
semnificații 
prieteniei 
ne.

Ceaușescu 
Elena 

vizi- 
ro-

cu
în

ronfâno-etiopie-

profunde
cronica

Tovarășul 
Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, 
de tovarășul Mengistu Hai
le Mariam și tovarășa Wu- 
beanchi Bishaw, au făcut, 
miercuri Ia amiază o vizi
tă la Primăria orașului 
Addis Abeba.

Și aici, ca pretutindeni, 
unde s-a aflat de la sosi
rea în Etiopia Socialistă 
șeful statului român a fosl 
salutat cu deosebit entu
ziasm și bucurie.

La intrarea în clădirea 
primăriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cv 
cordialitate, cu profunda 
stimă, de membrii Consi
liului municipal.

în acordurile unor cîn- 
tece din folclorul local 
de o frumusețe aparte, dis
tinșii oaspeți sînt conduși 
la etajul modernei 
diri unde-și are 
măria capitalei

Tovarășul N 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu sînt 
vitați in -Sala de consiliu 
Primarul orașului, Zawde 
Teklu, face o prezentare 
a municipiului Addis A- 
beba. Sînt înfățișate pe 
larg preocupările munici
palității, un accent deose
bit 
tea 
al 
Se

Nicolae 
și tovarășa 

însoțiți

clă- 
scdiul pri- 
etiopiene.
i c o I a e 

tovarășa 
in-

fiind pus pe âctivita- 
Consiliului Generai 

Asociațiilor Cetățenești, 
relevă că printre ac-

în tre
se 

naționalizarea tere-

la nivelul 
de bază oră- 
populație în
de locuitori. 
Nicolae

tovarășa Elena

c o 1 a e 
tovarășa 
au sem- 
onoare.

țiunile importante 
prinse după revoluție 
află 
nurilor urbane și a locuin
țelor. Au fost formate, tot
odată. organizații politice 
și administrative ale ma
selor populare 
unor unități 
șenești, cu o 
tre 250—500

Tovarășul 
Ceaușescu,
Ceaușescu sînt invitați în 
sala de festivități a Pri
măriei, unde un ansamblu 
folcloric a prezentat un 
reușit program de cântece 
și dansuri populare și re
voluționare etiopiene.

Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
nat în Cartea de

I.uîndu-și rămas bun de 
la gazde, președintele 
Nicolae Ceaușescu a trans
mis felicitări pentru rea
lizările obținute de Con
siliul Municipal și succes 
în activitatea de viitor.

La ieșirea din clădirea 
primăriei, locuitorii capi
talei etiopiene au salutat 
cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Acestor manifestări de 
dragoste și prețuire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
le răspund cu prietenie.

Ceremonia semnării protocolului 
privind

economice
Miercuri seara, a 

loc la Palatul 
din Addis Abeba, 
nronia în 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Republicii 
nia, și tovarășul Mengis- 
tu Haile Mariam, 
ședințele Consiliului 
litar Administrativ 
zoriu al Etiopiei Socialis-

avut
Național 

, ccre- 
cadrul căreia, 

Nicolae 
președintele 

Socialiste Româ-

pre- 
Mi- 

Provi-

20,00
20,20

20,30

21,10

22,30

Telex.
Ecran de 
Arabella.
Studioul 
lui.
Franța — 
în vest.
Telejurnal.
Tineri în 
nereții — 
patriotice 
luționare.
Fotograme din rea 
litate.
■ nterviuri, 
transmisiuni 
te, muzică. 
Film artistic, 
bloul. Producție 
studiourilor 
ceze.
Telejurnal.

vacanță

tineretu-

Călătorie

țara ti- 
cîntece 

și revo-

Reportaje, 
relatări, 

direc-

Ta- 
a 

fran-

memento

>
i

I
i

i

i

i

dezvoltarea cooperării 
și tehnice româno-etiopiene

te, au semnat protocolul 
privind dezvoltarea coope
rării economice și tehnice, 
a schimburilor comerciale 

, între Republica Socialistă
România și Etiopia Socia
listă.

La solemnitate au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membrii de
legației române, persoa
ne oficiale etiopiene.

După 
plauzele 
președintele. 
Ceaușescu și 
Mengistu Haile 
ți-au strins mîinile 
căldură, s-au felicitat 
ciproc.

a-semnare, în 
celor prezenți 

Nicolae 
președintele 

Mariam 
cu 
rc-

■ir
în aceeași zi s-au înche

iat convorbirile oficiale 
dintre cei doi șefi de stat.

Mica publicitate
INFORMĂM publicul că 

s-a redeschis atelierul foto 
(Select) în cartierul „Car- 
pați“*' (vizavi de complexul 
alimentar). (774)

SCHIMB apartament 
două camere Deva cu si
milar Petroșani, zonă cen
trală. Informații Petrila, 
telefon '362. (781)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dimof- 
te Elena, eliberată de

I.A.C.C.V.J. 
declar nulă.

PIERDUT 
serviciu pe 
vanu loan, eliberată
I.M. Paroșeni. O 
nulă. (779)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2066, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (782)

O

ANUNȚ DE FAMILIE

Petroșani.
(778)
legitimație
numele Bîrjo- 

de 
declar

de

CU multă tristețe amintim că s-a scurs un an de 
cînd ne-a părăsit bunul nostru soț, tată și bunic 

Dr. ing. PETRU ROMAN
Mereu va fi în amintirea și în sufletele noastre. 

(746)

MOSCOVA 13 (Ager- 
pres). La 12 iulie carava
na de cicliști din U.R.S.S., 
S.U.A. și din alte țări, 
care participă la „Cursa 
Păcii '83“, a ajuns la Le
ningrad. Cu acest prilej, 
în marele oraș de pe Ne
va a avut loc un miting 
consacrat luptei pentru 
pace și dezarmare.

*
ROMA 13 (Agerpres) 

întâlnirea internațională 
împotriva amplasării de 
rachete nucleare ameri
cane „Cruise" desfășura
tă în localitatea italiană

Comiso, a reafirmat hotă- 
rîrea reprezentanților miș
cărilor pentru pace din 
Italia și alte state vest- 
europene de a intensifica 
lupta pentru pace și dez
armare, împotriva încer
cărilor de a transforma 
Europa occidentală într-un 
arsenal nuclear american, 
în cadrul întîlnirii a fost 
elaborat un program de 
acțiuni internaționale pen
tru a protesta împotriva 
construirii la Comiso a 
unei baze militare unde 
urmează să fie amplasate 
rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de 
acțiune.

Răsfoind presa străină

„SOARTĂ INCERTĂ"
(TIME — S.U.A.)

Vorbind de o „cople
șitoare transformare care 
dă naștere Noii Economii", 
revista arată că, în pre
zent, în S.U.A. „există o 
economie pe două niveluri 
marcată de transformări 
rapide și de izbitoare 
contraste. în timp ce in
dustria manufacturieră 
tradițională cedează în 
fața competiției străine, 
companiile de înaltă teh
nicitate în plin avînt o- 
cupă un loc de frunte 
prin inovații. Deși sute 
de mii de muncitori ma
nuali de la liniile de a- 
samblare își pierd sursa 
de existență, ingineri de 
înaltă calificare pot să 
aleagă între diverse sluj
be bine plătite".

Deci penti-u muncitorii 
cu calificare obișnuită — 
majoritatea covîrșitoare a 
muncitorilor — perspecti

vele sînt departe de a fi 
strălucite. „Industrii grele, 
ca aceea a automobilului, 
siderurgia, cauciucului și 
construcțiilor navale, care 
erau sinonime cu măreția 
industrială americană, sînt 
într-un declin rapid" — 
scrie „Time", adăugind i 
„Circa 21 000 muncitori 
din fabricile de automobi
le, adică 19 la sută din 
forța de muncă a acestei 
industrii, sînt concediați*.

In siderurgie, care lu
crează cu numai 42 la su
tă din capacități, 19 000 
sînt fără lucru. Desigur, 
principala cauză a acestei 
nenorociri este efectul tem* 
porar al celei mai rele re
cesiuni de după 1929—1933. 
în plus însă, ordinea eco
nomică s-a schimbat și e- 
conomia S.U.A. n-o să mai 
revină la statutul său de 
dinainte de recesiune.

LA VARȘOVIA — in
formează agenția PAP — 
a avut loc o ședință a 
Biroului Politic al Comi
tetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez. Examinînd si
tuația social-politică din 
țară. Biroul Politic a 
constatat că apelul Comi
tetului Executiv al Con
siliului Național ‘al Miș
cării Patriotice de Renaș
tere Națională, adresat 
Consiliului de Stat și Gu
vernului R.P. Polone, de 
a ridica starea de asediu 
și de a face posibilă în
toarcerea la muncă și la 
viața publică a celor care 
au încălcat prevederile 
decretului privind starea 
de asediu, corespunde in
tențiilor și pozițiilor 
P.M.U.P. și este îndreptat 
spre normalizarea deplină 
a vieții social-politice din 
Polonia.

LA HAVANA A AVUT 
loc Plenara C.C. al P.C. 
din Cuba, în cursul căreia 
a fost analizată dezvoha-

rea economică și socială 
a țării pe anul 1982 — in
formează agenția cubane
ză Prensa Latina.

LA BEIJING S-A DES
FĂȘURAT prima ședință 
a celei de-a doua faze 
a convorbirilor chino- 
britanice în problema Hong 
Kongului — anunță agen
ția China Nouă. Cele do
uă delegații au convenit 
să nu divulge conținutul 
convorbirilor — a declarat 
ziariștilor președintele de
legației guvernamentale 
chineze, Yao Guang, ad
junct al ministrului afa
cerilor externe, adăugind: 
convorbirile sînt utile și 
constructive și vor fi re
luate în zilele 25—26 iu
lie, la Beijing.

POTRIVIT DATELOR 
STATISTICE publicate la 
Oslo, în prima jumătate 
a acestui an prețurile cu 
amănuntul au crescut în 
Norvegia în medie cu 9,4 
la sută în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele mai mari 
creșteri de prețuri s-au 
înregistrat la alimente, 
transporturi, prestări ser
vicii.

Caniculă
LONDRA 13 (Agerpres) 

O căldură neobișnuită, a- 
predată drept cea mai 
mare din ultimii șapte ani 
s-a declanșat pe aproape 
întreg teritoriul Marii Bri
tanii Populația insulară, 
neobișnuită cu tempera
turile prea ridicate, supor
tă greu canicula, dar cea 
mai mare neliniște o pro
voacă — după cum rela
tează agenția Reuter — 
pericolul de incendii.

BONN 13 (Agerpres). 
.Valul de căldură care s-a

abătut asupra unor zone 
din R.F. Germania, în ul
timele zile, cînd mercurul 
termometrelor a urcat pes
te 33 grade Celsius, a 
provocat moartea a 10 
persoane în orașul Frank
furt pe Main. Din cauza 
căldurii — relatează agen
ția Reuter — asfaltul șo
selelor s-a topit în ase
menea măsură îneît circu
lația pe unul din podurile 
de peste rîul Main a fost 
suspendată, _
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