
'îl

$

ANUL XXXIX, NR. 9 595

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

SÎMBĂTÂ, 16 IULIE 1983 4 PAG. — 50 BANI

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zimbabwe 

Continuarea schimbului de vederi cu privire 
la dezvoltarea relațiilor româno-zimbabweene

Urtnînd drumul ascendent 
al mecanizării, 

al perfecționării oamenilor
La întrebarea „ce au 

însemnat cei 18 ani care 
au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului 
pentru colectivul minei 
Paroșeni am primit 
mai multe răspunsuri din 
partea unor mineri și ca
dre tehnice ale acestei 
unități carbonifere rela
tiv tinere a Văii Jiului. A- 
ceste răspunsuri au avut 
un numitor comun : sa
tisfacția și bucuria pen
tru marea șansă a minei 
pe care o reprezintă, de 
a fi fost inaugurată cu 
puțin timp înainte de 
Congresul al IX-lea, e- 
veniment ce a prefigurat 
o nouă epocă, cea mai 
rodnică în realizări, în 
întregul minerit al Văii 
Jiului, în destinele în
tregii țări.

Istoria minei coincide, 
așadar, cu istoria acestei 
noi epoci. Destinul minei 
poartă cu prisosință am
prenta amplelor deve

niri, a progresului profund 
și multilateral pe 
care l-au însemnat anii 
acestei epoci, numită pe

drept cuvînt, „epoca 
Ceaușescu". Coordonată 
principală a devenirii a 
fost mecanizarea, cu con
secințele ei : moderniza
rea și perfecționarea mun
cii, a tehnicii, a oameni
lor. în 1966, deci numai 
la un an după Congresul

IX, mina Paroșeni este 
vizitată de secretarul ge
neral al partidului ; tot 
în acel an, la mina Pa
roșeni se inaugurează 
primul abataj frontal. în 
1967, se introduce la 
Paroșeni prima combină 
de abataj ; în 1970 se 
dă în funcțiune primul 
complex mecanizat de 
susținere ; îi urmează 
alte combine de abataj 
și de înaintare, apoi mo
dernele transportoare cu 
benzi, alte utilaje. Mina 
Paroșeni devine prima 
și cea mai mecanizată 
mină din Valea Jiului, un 
veritabil pionier al meca
nizării lucrărilor din sub
teran.

— Au fost anii unui 
progres neîntrerupt, al 
maturizării colectivului 
nostru, al afirmării ei

I. DUBEK

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Robert 
Gabriel Mugabe, prim mi
nistru al Republicii Zim
babwe, au continuat în a- 
ceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de deplină înțe
legere și stimă reciprocă 
schimbul de vederi cu pri
vire la dezvoltarea relați
ilor bilaterale.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Robert Ga

briel Mugabe au examinat 
o serie de domenii con
crete ale colaborării dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zimba
bwe, reafirmînd dorința 
comună de a se depune în 
continuare eforturi pentru 
amplificarea raporturilor 
româno-zimbabweene, ps 
cele mai diferite planuri.

A fost manifestată do
rința ambelor părți de a 
se acționa pentru valorifi
carea cît mai largă a posi
bilităților existente, în ve-

Festivitatea conferirii unui

derea creșterii schimburi
lor comerciale, extinderii 
cooperării reciproc avan
tajoase, în domenii de în- 
seninătate deosebită pentru 
economiile celor două țări,

A fost exprimată deplina 
convingere că promovarea 
susținută a relațiilor ro
mâno-zimbabweene este 
în interesul ambelor țări 
și popoare, al progresului 
și prosperității lor, slujind, 
totodată, cauzei păcii, in
dependenței și cooperării 
internaționale.

înalt titlu
solilor poporului român

O festivitate vibrantă, 
plină de încărcătură emo
țională, cu semnificații 
deosebite pe planul rela
țiilor româno-zimbabwe
ene a avut loc în cursul di
mineții de vineri : tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu

le-a fost conferit titlul de 
Cetățean de onoare al o- 
rașului Harare, capitala 
Republicii Zimbabwe.

în frumoasa piață din 
fața clădirii care găzdu
iește Consiliul municipal se 
află un mare număr de 
locuitori ai orașului, care

poartă stegulețe reprezen- 
tînd drapelele de stat ale 
României și Republicii 
Zimbabwe.
Sosirea tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, îm-

(Continuare in pag. a 4-a)
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In intimpinarea marii sărbători 

a [liberării și a Zilei minerul 

Trei colective de mineri 
raportează

Brigadierul Gheorghe 
Bută (centru), șeful de 
schimb Petru Leucă, 
minerul Ion Apro și 
ceilalți ortaci ai lor
alcătuiesc o formație 
fruntașă a sectorului 
VIII al I.M. Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

La Petrila, noile linii de preparare 
au început să producă

1790 tone peste prevederile

23 August este 
pinat de minerii 
Jiului cu notabile 
zări în muncă. Ziua 
14 iulie a fost încheiată
cu o depășire a sarcinilor 
de plan de către trei în
treprinderi miniere, 
pășiri ce se ridică la
proape 1800 tone de căr
bune Pe primul loc con-

întîm- 
Văii 

reali- 
de

de-
a-

planului
tinuă să se mențină co
lectivul de mecanizatori 
de la Cîmpu lui Neag 
(plus 812 tone de cărbu
ne), urmați de minerii de 
la Lupeni, care au rapor
tat 
lor 
500 
na
tone de cărbune

o depășire a sarcini- 
de plan ale zilei de 
tone, și cei de la mi- 
Pa roșe ni — plus 478 

extras

la sfîrștul aceleiași zile.
Toate acestea constitu

ie răspunsul mineresc la 
Hotăririle Conferinței Na
ționale a partidului 
recentei Plenare a 
al P.C.R., de a spori 
ducția de cărbune, 
puns dat de mineri 
tone de cărbune 
plan. (Gh. O.)

Și
C.C.
pro- 
răs- 

in 
peste

Să înfăptuim exemplar indicațiile secretarului general

Acțiunea 
COCS W

pre- 
din 

avut Reporter în post fix
Joi, 14 iulie, 

a.c., la 
parația 
Petrila a 
loc un eveni
ment deosebit. 
Cea de-a doua 
dernizată pentru prepara
rea superioară a cărbune
lui a fost pornită în probe 
tehnologice în sarcină. Pri
ma șarjă de cărbune care 
a trecut fluxul modernizat 
de preparare a fost reali
zată de cei care în ultime
le zile și nopți au depus 
eforturi deosebite pentru 
punerea la punct a utila
jelor după rodajele în gol,

linie mo-

al partidului 1
Eficienta măsurilor e confirmată*

numai de creșterea producției

respectiv schimburile con
duse de maiștrii Constan
tin Ioniță și Eugen Mag
da. Pentru abnegația și 
hărnicia de care au dat 
dovadă merită cu prisosin
ță cuvinte de laudă pre
paratorii Romeo Curetean, 
Alexandru Covacs, Gheor
ghe Marcu, Ion Cozac, E- 
lena Buta, Mircea Tudor, 
Dumitru Probaje, Ștefan 
Ilotea, Mihai Dutcă, Ion 
Cioarcă, Dumitru Cornescu, 
precum și tinerii stagiari 
Francisc Elecheș, 
Fulea, Magdalena 
și Olimpia Farcaș, 
au trecut cu succes proba 
„de foc" a producției.

Venera 
Knebel 

care

Ieri, progra
mul probe
lor tehnologi
ce în sarcină 
a fost conti
nuat. La ora 

transportoa- 
din nou in 

preparatori, 
perioadă deo-

9,15, benzile 
re au pornit 
plin. Pentru 
a început o 
sebit de dificilă. Cele do
uă linii modernizate 
preparare, conform 
gramului de punere 
funcțiune, vor fi perfecțio
nate prin probe în sarcină 
pînă la atingerea parame
trilor de calitate prevăzuți 
în proiect. Amănunte cu 
privire la felul cum va fi 
organizată activitatea în

Viorel STRAUȚ

de 
pro- 

in

(Continuare in pag. a 2-a)

în cadrul acțiunii „Cocs ’83", ziarul nostru a 
publicat pînă în prezent o suită de materiale in care 
specialiști din C.M.V.J. directori și alte cadre de 
răspundere din întreprinderile producătoare de cărbu
ne cocsificabil au dat asigurări că sint create condiții 
de realizare a planuiui. In mare pai te ele au fost 
confirmate. Nu același luci u s-a întimplat și la m.na 
Uricani. Asigurările, promisiunile făcute la începutul 
lunii iunie nu s-au materializat in tone de cărbune 
cocsificabil la nivelul planului, mina inregistrînd 
minus de peste 20 000 tone in luna iunie.

Am revenit la Uncani în ziua de 14 iulie și 
tuația realizării planului este necorespunzătoare,
muiînd, un minus la zi, de peste 9000 de tone Sec
toarele I și III își realizează sarcinile de plan. Nu a- 
celași lucru se intimplă și la sectorul 11, sectorul 
celor două complexe mecanizate unde ponderea pro
ducției trage greu in totalul produ tiei pe m.nă. In
terlocutor ne-a fost, ca și altă dată, tova-ășul loan 
Stoi, președintele comitetuiui de sindicat, bun cunos
cător al problemelor minei.

or- 
au

un

si- 
cu-

zilele 
in 

zile 
știu 

să

— Tovarășe președinte, 
in urmă cu o lună spu
neați că disciplina nu este 
la nivelul dorit, tuni ați 
acționat pentru îmbună
tățirea ei ?

— Am rezolvat problema 
comenzilor pentru
de revizii și reparații 
sensul că se fac cu 3 
înainte ; deci oamenii 
din timp că trebuie
vină la lucru și le sînt a- 
sigurate cele necesare ac
tivității din subteran. Au 
fost constituite la sectoare 
echipe care se ocupă de 
supravegherea și întreți
nerea utilajelor. La secto
rul III care ducea lipsă

de electrolăcătuși, din 
dinul conducerii minei 
fost redistribuiți meseriași 
la acest sector de la sec
toarele V și VI. Ne con
fruntăm cu probleme în ce 
privește foile de boală. Nu 
se respectă în 
rile legislația 
deci și acum 
tăm cu multe
(de patru ori mai 
decit nemotivatele !). Tre
buie să se interzică cu de- 
săvîrșire eliberarea — 
către unitățile sanitare

Interviu realizat de 
Teodor RUSU

toate cazu- 
in 
ne 
foi

vigoare, 
confrun- 
de boală 

multe

de

(Continuare în pag. g 2-a)

Ja sfîrșit
Astăzi, la cluburile 
casele de cultură 

municipiu
• URICANI. La ora 

la clubul sindicatelor 
localitate este programată 
o seară cultural-distracti- 
vă pentru tineret. în ca
drul acțiunii, se va desfă
șura o dezbatere pe tema 
„Muncă, idealuri, creație 
— convorbiri despre secre
tul făuririi personalității" 
Apoi, seară fans.

• LUPENI. Clubul sin
dicatelor din localitate nu

săptămînă 
și-a programat pentru as
tă seară nici o acțiune 
politico-ideologică, cultu- 
ral-artistică sau distractivă. 
Nu mai sînt necesare ?

o VULCAN. Pentru 
tăzi, la ora 16, în 
sală de spectacole a 
bului este prevăzut 
spectacol „Laudă muncii", 
dedicat oamenilor muncii 
fruntași în producție din 
toate unitățile economice 
ale orașului. La spectacol,

Mircea BUJORESCU

as- 
noua 
clu- 

un

(Continuare in pag. n 3-a)
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AGENDA ȘCOLARA
• Sfirșit de an școlar, septembrie, 200 de tineri 

Elevii din clasele a IX-a (din liceele industrial 
și a Xl-a, cursuri de zi, Petroșani, matematică- 
și cei din clasele a IX-a, fizică, nr. 1 Lupeni) vor 
a Xl-a și a Xll-a, învă- participa, în două serii, 
țămînt seral, au încheiat la șantierul județean de 
ieri anul de învățămînt la hidrocentrala Rîul 
în licee. Cu acest prilej Mare — Retezat. Elevii 
s-au desfășurat și serba- de la Liceul economic 
rile tradiționale în lice- și de drept administrativ 
ele din Lupeni, Vulcan, vor munci în continuare 
Petroșani și Petrila. la pregătirea noului lo-
• Șantiere de muncă cal și la amenajările ex- 

patriotică. De astăzi, terioare (parcul care va 
și pînă la 15 septembrie, înconjura liceul).
elevii din licee încep ac- ® Expediții. Prin va- 
tivitatea pe șantiere de luarea lor instructivă și 
muncă patriotică. Aceas- educativă, expedițiile 
tă perioadă — in care se montane sau în alte lo- 
concentrează eficiența e- curi pitorești din țară 
ducațici prin muncă, pen- sînt îndrăgite de pionieri 
tru muncă — este stimu- și elevi. într-o astfel de 
lată de aniversarea a 35 expediție, organizată în 
de ani de la înființarea Deltă, a plecat ieri un 
primelor șantiere ale ti- grup de elevi (condus de 
neretului. în prima serie prof. Adina Staicu) de 
participă aproape 1400 la Școala generală nr. 5 
dc tineri în uniforme al- Petroșani.
bastre care vor munci la ® Cluburi ale vacanței, 
diferite obiective indus- în toată perioada acestei 
triale, social-gospodă- vacanțe de vară în ca- 
rești și sportive din mu- sele pionierilor și în șco- 
nicipiu. Organizați în 4 Iile generale nr. 6 Petrila, 
serii a cite 2 săptămîni, nr. 5 Vulcan, nr. 1 Lu- 
elevii din Petroșani mun- peni, funcționează du
cese la stadionul „Jiul" buri ale vacanței. Pe lin
și în construcții, cei din gă activitățile educative. 
Lupeni la serele din oraș, elevii practică diverse 
cei din Petrila la baza sporturi (fotbal, șah, te- 
sportivă din localitate, nis de masă, carting etc.), 
alții contribuind, alături ® Tabere. Luni dimi- 
de constructori, la obiec- neața, 130 de pionieri din 
tivele sociale din muni- școlile Văii Jiului vor
cipiu sau la strîngerea pleca, pentru două săp- 
plantelor medicinale. în tămîni, în tabăra orga- 
perioada 15 august — 15 nizată la Alba lulia.
V________________________ y

Intervenție promptă
O defecțiune ne- Oană și electromecanicii 

dorită a intervenit Ion Nica, Gheorghe Las- 
pe linia telefonică cu, Mircea N.edovanschi, 
Petrila-Lonea, în instala- loan Tătaru și o forma
ția de cabluri urbane și ț;e de la Teleconstructia 
interurbane. Pentru re- au d mari eforturi 
medierea operativa a de- . j.. .
fecțiunii, o echipă for- 5* 1 au fmalizat la timp lu- 
maiă din maistrul loan crarea. Felicitări ! (M.B.)

TOATE RELELE
în ziua de 14 iulie a.c. 

i de Eugen Muscariu s-au 
î legat toate relele. A fost 
i găsit pe bulevardul Re- 
i publici) din Petroșani 
i conducînd o motoretă 
i „Mobra" fără cască de 
1 proiecție. Verificările de 
i rigoare au demonstrat că 
: Eugen Muscariu condu- 
i cea fără permis o moto- 
: retă neînscrisă în circu- 
i lație în timp ce se afla... 
i sub influența 
; băuturilor alcoolice. Ră- 
I mine ca instanța de 
1 judecată să stabilească și 
i care dintre toate relele e 
; cel mai grav și ce con- 
| secmțe are. Și cînd te 
î gindești că o plimbare pe 
î jos îi făcea mult mai 
i bine din toate punctele 
î de vedere.

INDICATOARELE 
NU-S PANOPLII

Pentru șoferi, și în ge- 
1 neral pentru conducăto- 
: rii de autovehicule, indi- 
1 catoarele rutiere își au 
i limbajul lor, care trebu- 
i ie descifrat rapid și res-
i pectat fără comentarii, 
ț Știa acest lucru și Crîm- 
; pei Mihai, șofer Ia 
î T.C.M.M. Moldova Nouă, 
1 în drum prin Petroșani, 
î dar... Neluînd în seamă 
i indicatorul a pătruns cu 
i autobasculanta 24 B 4807 
î pe bulevardul Republi- 
; cii. Dacă se comporta 
= civilizat, parcă nu era 
î nimic deosebit, dar a a-

Eficiența măsurilor e confirmată 
numai de creșterea producției

(Urmare din pag. 1)

spitale și policlinici — de 
foi dc boală fără trimitere 
de la dispensarul nostru 
de întreprindere.

— Atît dumneavoastră, 
cît și directorul minei ați 
dat asigurări, prin ziarul 
nostru, că veți realiza sar
cinile de plan. Cărui fapt 
se datorește scăderea pro
ducției și in această lună?

— Afirm cu toată răs
punderea ; căderea pro
ducției nu se datorește pla
sării necorespunzătoare a 
posturilor în abataje deoa
rece numărul acestora este 
aproape de plan, lipsei de 
materiale, de piese de 
schimb, ci condițiilor ne
favorabile de zăcămînt. 
intercalațiilor de steril (mi- 
crofalii) ce au dus la greu
tăți în exploatarea stratu
lui 17—18, blocul II nord, 
unde este plasat complexul 
mare nr. 1. în aceste con

I
I
I 
II
I

a- ' \
SERVII LX DISF*OZIȚIA 1DUMNIxAVOASTRÂ

I

■ ATELIERUL de vul
canizare al Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" 
din Petroșani se mută, 
începînd din 20 iulie a.c., 
din Piața Victoriei, unde 
a funcționat, în fostul se
diu al secției autoservice 
de lingă patiseria „Mig
non".

H SECȚIILE de con
fecții pentru femei din 
strada N. Bălcescu din 
Petroșani și din cartierul 
„7 Noiembrie" — Petrila 

diții, cadrele tehnico-ingi- 
nerești ale minei au gîndit 
și aplicat o nouă tehnolo
gie de lucru. S-a trecut la 
pcrforare-pușcare (în loc 
de tăiere cu combina, și, 
bineînțeles, cu produc
ția înjumătățită), precum 
și la ancorare pentru a 
menține coperișul, a-1 con
solida, asigurînd pășirea 
secțiilor și elimina surpă
rile. Această tehnologie de 
lucru ne asigură o pro
ducție cît de cît bună și la 
acest abataj dotat cu com
plex mecanizat. Cînd struc
tura stratului va reveni la 
norma), am convingerea 
că ne vom realiza sarcinile 
de plan și vom întâmpina 
cu rezultate bune Ziua mi
nerului și sărbătoarea na
țională a poporului ro
mân.

Directorul minei, ing. 
Carol Schreter, în cursul 
dimineții de ieri ne-a pre
zentat greutățile apărute

sînt aprovizionate cu țe
sături imprimate de in 
din care execută co
menzi pentru populație. 
Practice și accesibile, con
fecțiile din țesături de in 
sînt mult solicitate. A- 
veți și dumneavoastră po
sibilitatea să folosiți ase
menea confecții.

■ PROGRAMUL de 
lucru, pentru servirea 
publicului, al Filialei 
Petroșani — CEC este, în 
zilele lucrătoare, de la

(Urinare din pag. I)

ca un veritabil nucleu 
de mineri-tehnicieni, re
levă comunistul Dumitru 
Mihai, azi prlm-maistru 
minier, un veteran al 
Paroșeniului caic a par
curs pas cu pas treptele 
de maturizare și afirma
re a minei, a oamenilor 
ei.

Un alt interlocutor, din 
1969 la mină, minerul 
Mihai Șchiopu, șef de 
schimb în renumita bri
gadă a lui Francisc Fa- 
zakaș, ne spune cu mîn- 
drie : „Cînd am început 
să învăț meseria de mi
ner, am lucrat cu pușca- 
re, cu susținere indivi
duală ; am perforat, am 
lopătat, am cărat stîlpii 
individuali. Acum în a- 
batajul nostru, dotat cu 
combină, cu susținere me
canizată, avem randa
mente de 3—5 ori mai 
mari decît în abatajul 
clasic. Aceasta, datorită 
tehnicii noi, datorită pri
ceperii minerilor — a- 
proape toți policalificați 
— de a folosi eu pricepe
re această tehnică.

Noile linii de preparare 
au începui sâ producă

(Urmare din pag. 1)

această perioadă ne-a fur
nizat ing. Victor Chiabu- 
ru, șeful preparației Pe
trila'' : „Ax înd în vedere 
că mai sînt multe de pus 
la punct, pe parcursul a 
cîteva luni de zile la noile 
linii de preparare, care 
sînt încă departe de a 
produce Ia parametrii pro
iectați, începind de simbă- 
tă, 16 iulie, efectivele de 
pe două schimburi din ve
chea preparație vor fi tre
cute pe noile linii tehno
logice. Schimbul care ră- 
mîne în vechea preparație 

la sectorul II, la acest a- 
bataj de mare productivi
tate care au condus la ne- 
realizarea sarcinilor de 
plan. „Prin măsurile luate, 
prin tehnologia de lucru 
adoptată în aceste condi
ții, realizăm o fîșie pe zi, 
cu o producție de 400 to
ne de cărbune, iar cînd 
structura stratului va fi 
cea normală, vom realiza 
două fîșii pc zi cu o pro
ducție de 900 de tone, ce
ea ce va însemna realiza
rea producției zilnice și 
vom intra pe recuperarea 
minusului".

Sînt salutare măsurile 
luate de conducerea minei 
Uricani. Sperăm să se pro
ducă si îmbunătățirea struc
turii stratului in zilele ur
mătoare, iar toate acestea, 
să conducă la realizarea 
producției planificate dc 
cărbune cocsificabil, căr
bune de care siderurgia 
românească are atîta ne
voie.

7,15 la 13,30 și de la 14,30 
la 20. Se efectuează opera
ții de depuneri, restituiri, 
înscrieri autoturisme, 
conturi curente persona
le și ale organizațiilor 
de masă, încasări de im
pozite și taxe. Agenția 
CEC din cartierul Aero
port lucrează în zilele 
de luni, miercuri și vi
neri de la ora 8—15,30, 
iar în zilele dc marți, joi 
și sîmbătă de la 12 la 
19,30. La agenție se efec

Șeful de schimb a vor
bit cu satisfacție de bri
gada lui, de productivi- 
tățile de aproape 20 to- 
ne/post, de faptul că de 
cînd se știe ortac al lui 
..nea Feri", n-a fost nici 
lună, nici an ca brigada 
să nu aibă realizări de 
prestigiu. în acest an,

Drumul ascendent 
al mecanizării

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ

plusul se ridică deja la 
10 000 de tone. în conti
nuare — un semn bun, un 
record despre care a a- 
flat de la „Faptul zilei" 
întregul colectiv : în-
tr-una din zilele trecute, 
brigada s-a întrecut pe 
sine : a atins o producti
vitate de 42 tone pe post.

O realizare de vîrf, de 
excepție, pe măsura ma
turității profesionale și 
morale a brigăzii. O altă 
brigadă, a lui. Gavrilă 
Meszaroș, a tăiat în aba- 

va asigura prelucrarea 
sorturilor de cărbune e- 
nergetic".

Deci, practic, vechea 
preparație trece parțial pe 
„linia" secundară. întreaga 
producție de cărbune din 
estul bazinului carbonifer 
al Văii Jiului va fi prelu
crată la un nivel superior 
datorită extinderii și mo
dernizării liniilor de pre
parare. Faptul că peste 85 
la sută din dotările noilor 
linii tehnologice sînt pro
duse în întreprinderi din 
țară atestă potențialul 
tehnic superior atins de 
industria noastră de cons
trucții de mașini și utila
je. Constructorii din ca
drul șantierului 1 Petrila 
al I.C.M.M., care au fău
rit acest nou obiectiv, au 
trecut la lucrările auxilia
re din jurul preparației. 
Specialiștii de la
I.M.S.A.T. București, după 
cum ne-a informat ieri în 
camera de comandă ing. 
Aurel Florian, au trecut la 
realizarea celei de-a doua 
părți a programului pen
tru punerea în funcțiune 
iar lucrările se află „în 
grafie". Printre faptele no
tabile ale acestor oameni 
de înaltă competență pro
fesională notăm : în noap
tea dintre 14—15 iulie, o 
echipă condusă de ing. Dan 
Dincă și maiștrii Ton Bur 
și Aurelian Mihai au refă
cut complet circuitele de 
la linia de însilozare a 
cărbunelui.

Proiectanții, reprezen
tanții C.M.V.J. sînt prezenți 
zilnic la preparația Pe
trila pentru a rezolva o- 
perativ problemele pe care 
le ridică probele tehnolo
gice în sarcină. Probele la 
produsele finite indică de 
la o zi la alta procentaje 
tot mai bune, scăderea 
treptată a conținutului de 
cenușă. La Petrila, noile 
linii de preparare produc 
deși se află încă în probe 
tehnologice.

tuează numai operații * 
de depuneri și restituiri. I

E DUPĂ CE au fost ’ 
igienizate, fără întreru- 1 
perca activității, unită- | 
țile care desfac pîine și > 
carne din cadrul halelor I 
agroalimentare — Petro- ’ 
șani, în prezent se fac > 
lucrări de igienizare, re- • 
parare și completare a I 
mobilierului la unitatea I 
de pescărie.

■ DUMINICA, 17 iu
lie a.c., este deschisă pen- | 
tru servirea publicului, | 
între orele 8—20, Farma- . 
cia nr. 15 din Petroșani. I 
strada Republicii nr. 48. 

tajul ei mecanizat 6 fîșii. 
Și asemenea realizări de 
prestigiu au și minerii 
frontaliști ai lui Nicolae 
Andrașic, Nicolae Brutu, 
Constantin Ciobăneiu, și 
cei de la pregătiri, din 
brigăzile lui Peterfi, a 
lui Piesa, Cojocaru și 
Poșa, de la investiții — 

ai lui Cerceja, Lașzlo, U- 
luța sau Bakos.

Prin munca, dăruirea 
și priceperea oamenilor 
minei, volumul produc
ției extrase a înregistrat 
un salt veritabil în cei 
18 ani ; ' productivitatea 
în abataje a crescut de 
5 ori. Inginerul Iosif 
Bocan, tînărul director 
al minei, precizează cu 
mîndrie că ponderea pro
ducției extrasă mecani
zat a ajuns la 65 la sută, 

Controloarele de calitate Viorica Mondoca și 
Dorina Filip de la I.F.A. Vîscoza Lupeni 
Ia datorie. Ele efectuează sortarea și împachetarea 
bobinelor în vederea expedierii acestora beneficiarilor. 

Foto : Șt. NEMECSEK

iar prin introducerea de 
noi complexe mecaniza
te de fabricație româ
nească, în '84 va atinge 
85 la -sută ; în 1985 mina 
își va atinge capacitatea 
maximă de extracție.

Sînt roadele firești ale 
mecanizării, ale dezvol
tării minei, ale perfec
ționării oamenilor ei. 
Valoarea fondurilor fixe 
ale minei reprezintă pes
te o jumătate de milion 
pe muncitor, ponderea 
minerilor-tehnicieni, po
licalificați și specialiști, 
a crescut la peste 80 la 
sută.

— Oamenii învață, se 
formează în rigorile or
dinii și disciplinei, pe 
măsura cerințelor tehni
cii, a sarcinilor sporite 
pe care le pune în fața 
mineritului secretarul ge
neral al partidului, ne 
spune Alexandru Bucea 
secretarul comitetului de 
partid al minei.

Destinul minei evo
luează cu certitudine, pe 
aceleași coordonate inau
gurate de Congresul IX: 
ale maturizării, perfec
ționării, ale afirmării.

vut o comportare necu- ; 
viincioasă, a refuzat pla- i 
ta amenzii contravențio- = 
nale ridicînd tonul că i 
„nu cunoaște orașul". Și i 
dacă nu-1 cunoaște poate i 
face ce vrea ? Nu mai i 
bine citea atent indica
toarele care-1 dirijau fără i 
greșeală pe drumul cel i 
bun.

VA RECOMANDAM
Zilele de vară nc în- | 

deamnă ca la sfirșit de 1 
săptămînă să pornim la i 
aiura. Intenția bună tre- i 
buie dublată insă de cu- i 
venita prevedere : res- i
pectarea vitezei legale, ș 
adaptarea permanentă i 
a manierei de conducere i 
la starea carosabilului ; 
și, nu în ultimă instanță, \ 
conducerea preventivă.

Și încă ceva : nu uitați, î 
copiii sînt în vacanță, se i 
joacă în apropierea ar- i 
terelor de circulație, mulți i 
au biciclete. în apro
pierea copiilor reduceți i 
viteza și folosiți de la i 
distanță cuvenitele mij- j 
loace de avertizare pen- 1 
tru a preîntâmpina even- i 
tualele neplăceri.+

Mîine, 17 iulie, au drept I 
de circulație autoturis- 1 
mele proprietate perso- | 
nală înmatriculate sub î 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției | 
municipiului Petroșani

... . ... -J
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18AFJI Minerii, beneficiari și participant
la valorile spirituale

(Urmare din pag I'

La bilanțul celor 18 ani, cultura socialistă, reali
tățile Văii Jiului ni se înfățișează, și in acest dome
niu, revelatoare. In cei mai fertili ani ai dezvoltării 
și înfloririi României socialiste s-au produs, și in 
\ alea cărbunelui, mutații profunde. O dezvoltare fara 
precedent s-a produs în cultura Văii Jiului, 
acești Prometei 
panți direcți la

minerii, 
moderni, fiind beneficiari și partici- 
valorile spirituale.

O simplă enumerare: 
Casa de cultură din 
câni, cinematografele 
tural“ din Lupeni și 
ceafărul" din Vulcan, 
de cultură din Petroșani, 
cele două cinematografe 
noi din reședința de muni
cipiu, sala modernizată a 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" și căminul cultural 
din Cimpa. Iată ce au în
semnat acești ani de cul
tură socialistă. Aceste e-

Uri- 
„Cul- 
„Lu- 
Casa

dificii de cultură. pentru 
mineri și familiile lor, sînt 
recunoașterea și prețuirea 
muncii eroice din adîncuri.

jude- 
faza

în cadrul actualei e- 
diții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
Valea Jiului s-a înscris cu 
peste 700 de formații ar
tistice, cuprinzînd mai mult 
de 7 000 artiști amatori de 
diferite vîrste și profesii. 
50 de formații au fost ca-

lificate pentru faza 
țeană și 16 pentru 
republicană.

+ în întregul municipiu, 
funcționează 40 de 
tehnico-aplicative 
cercuri de creație.

cercuri
61»

Peste 600 de 
liști fac parte din 
de brigăzi științifice.

specia- 
cele 63

Universitățile cultu- 
ral-științifice au cuprins 
în anul trecut de învăță
mânt 125 cursuri și 4700 
cursanți.

„Fotbal cu peripeții" de G. Negraru, o piesă pen
tru copii, mult aplaudată pe scenele din municipiu.

soliș-
populare

vor concura taraful, 
tii și dansurile 
de la club.

• PETROȘANI.
la ora
I.G.C.L., în cadrul 
lor sub genericul 
mondial", Casa de 
va organiza o expunere pe 
tema „Dezarmarea și 
cea, deziderate majore 
contemporanei tații”, 
rninică dimineața, la 
bliotecă. diminețile șoimi
lor patriei cu tema „Legen
dele Dunării albastre".

• PETRI LA. La ora 16. 
la Clubul sindicatelor din 
oraș, va avea loc o expu
nere pe tema ..Inedit în 
istoria muzicii românești", 
acțiune urmată de disco
tecă.

• LONEA. Iâi ora 18, 
clubul muncitoresc din lo
calitate în seria acțiunilor 
sub genericul „Tribuna i- 
deilor" va avea loc expu
nerea „Omul și tehnica în 
societatea contemporană".

15, la
Astăzi, 
sediul 

acțiuni- 
„Cadran 
cultură

pa- 
ale 

Du- 
bi-

.■ 1

O „bijuterie" arhitectonică, apărută de curind în Petroșani — sala mo
dernizată a Teatrului de stat Valea Jiului, inaugurată la aniversarea a 35 de 
ani de activitate a teatrului minerilor. l'oto : Șt. NEMECSEK

Notă

Apei la 
solicitudine

în sala de apel, „Colinda țării pentru minerii Văii 
Jiului" — o acțiune tradițională care crește calita
tiv de la o ediție Ia alta.

Reverberații

Astăzi si mîine, la Alba lulia| -------------- :---------------------------------------- I

Faza republicană a Festivalului 
național „Cîntarea României" I

Nc-am obișnuit ’ ca la 
această rubrică să răs
pundem condeierilor din 
Vale care se adresează zia
rului nostru, trimițîndu-ne 
creații literare proprii. Le 
mulțumim pentru încrede
re și îi asigurăm că ne 
aplecăm întotdeauna cu
atenție asupra încercări
lor lor. Iată însă că, din
tre aceștia se detașează un

nume—EUGENIA ROMAN 
— din Petrila, care 
cu perseverență încearcă 
să ne convingă de disponi
bilitățile sale creatoare. 
Pentru truda sa, pentru 
frumusețea gestului aple
cării asupra hîrtieî, pen
tru înaltul visului și pro
funzimea gândului, nu ne 
facem decît datoria publi- 
cîndu-i aceste versuri.

După evoluțiile bune, apreciate de ju- 
I riilc fazelor republicane desfășurate la 

Mediaș, Cluj-Napoca și Sighișoara, as- 
I tăzi și mîine, ultima fază republicană la 
I Alba lulia. în vechea urbe transilvană, 
* va evolua montajul literar-muzical co- 
I regrafie „Sete de lumină". Este vorba de 
I un text realizat de poeta Maria Dincă, 
’ inspirat din munca și viața minerilor, 
I din vechile tradiții revoluționare ale 
I oamenilor adâncului. Montajul, apreciat 
■ la fiecare din fazele festivalului, întru- 
| nește toate condițiile unui spectacol mo- 
idern, în care sînt cuprinse o gamă lar

gă de procedee artistice, precum și e- 
I feete speciale de sunet, lumină,

și cinematografice. Alături de recitatorii I 
Mirela Roșea, Siomara Tolvay, Marcel * 
Clita și Nicolae Terentică, în spectacolul | 
realizat de George Negraru evoluează • 
solistul folk \ irgil Stratulat și formațiile | 
de dans contemporan și dansuri popu- ' 
lare, care asigură partea coregrafică, în- I 
tr-o viziune modernă realizată de prof. ’ 
Nicolae Zăblău. La buna desfășurare a | 
spectacolului își dau concursul pentru i 
realizarea umbrelor chinezești, a petelor • 
de culoare și lumină, la sonorizare, Ti- | 
beriu Bordula și Ion Cimpoieru.

Dorim acestei a 7-a formație a Casei • 
de cultură din Petroșani, prezentă Ia 1 
faza republicană, mult succes ’ i

Cu justificată amără
ciune, mai mulți tineri 
din satul Jieț, care lucrea
ză în întreprinderile mi
niere din Petrila, Lonca 
și Petroșani ne sesizează 
faptul, deloc îmbucurător, 
că la așezămîntul lor cul
tural nu se mai desfășoară, 
de ani de zile, o activi
tate cultural-distraetivă 
atractivă. Necazul acesto
ra este cu atît mai... ne
caz, dacă ne gîndim că, o- 
dinioară, la Jieț a existat 
o tradiție a formațiilor 
artistice care promovau 
folclorul jicnesc autentic, 
reușind să se afirme din
colo de granițele munici
piului și județului. Dorin
ța tinerilor este atît de 
arzătoare, îneît și-au ex
primat hotărârea să con
tribuie la dotarea așeză
mântului cu materiale de 
practică culturală și spor
tive. Cine de pe raza ora
șului Petrila se încumetă 
să îmbrățișeze entuzias
mul și pasiunea molipsi
toare ale acestor tineri, 
care, hotărât lucru, merită 
să-și petreacă timpul li
ber într-un mod plăcut și 
instructiv ?

Pagină realizată de
Mircea BUJORESCU :
_______________________________

IZVOARE
I 

Am ascultat izvoarele plingind de jale 
Și glasul mării pe-nserat l-am ascultat ; 
Am ascultat păduri eîntind agale, 
Un cîntec trist, cu murmurul ciudat.

I 
Am ascultat și iarba de pe șesuri 
Și glasul firului proaspăt cosit ;
Am ascultat Ia malul mării versuri, 
Și doina veche și un dulce cîpt.

Am rătăcit printre păduri umbrite 
Și am cules nectarul florilor de cîmp ;
Am alergat pe munți cu piscuri — nalte 
Și am zburat ca șoimul peste timp.

Am rătăcit pe plaiuri de baladă, 
Cu brazii și cu munții am cîntat, 
Am alergat cu fluturii prin iarbă 
Cu cîrduri de cocoare am zburat.

Din glasul depărtat și enigmatic 
Am învățat să plîng și să visez 
Din vraja plaiurilor românești 
Am invățat să cînt și să iubesc.

" 1 
Eugenia ROMAN ș

Pledoarie pentru coregrafie

Ia 
al
• 

de
al

• NICOLAE ZĂBLĂU, 
născut acum 27 ani 
Sighișoara, cetățean 
Văii Jiului din 1977 
Profesor coregraf, cu 
finitivat • Absolvent
Liceului de coregrafie 
din Cluj-Napoca. • Des
pre coregrafie, Ia timpu
rile trecut, prezent și vi
itor. • Premii în „Cânta
rea României".

Este tînăr, brunet, de 
statură mică, cu ochi

sclipitori. Cînd a venit cu 
puțină încredere în Va
lea Jiului, aici se făceau 
dansuri populare, dar la 
voia întâmplării, fără o 
îndrumare specială, sau 
cu coregrafi „de import" 
care veneau greu și... 
„scump". începutul a 
fost greu. La Școala 
populară de artă l-a gă
sit pe inimosul [ 
Gicu Popa. Și a 
aici. Venea de la 
samblul „Rapsodia 
mână" al U.G.S.R., unde 
se face dans, nu glumă. 
Și-a început munca 
todic. La clasa de 
suri populare, apoi 
dans contemporan, 
ființau pe lîngă Casa de 
cultură din Petroșani a 
adunat, în acești ani, pes
te 40 de tineri din între
prinderile și 
municipiului, 
ții sînt acum 
altor formații.

profesor 
i rămas 

An- 
Ro-

me- 
dan- 

Ia 
care

instituțiile 
Absolven- 

instructorii 
Clasa de

balet este în anul V. In 
fiecare an, a participat, 
cu formații în festivalul 
muncii și creației „Cîn
tarea României". în e- 
diția trecută au apărut 
și primele roade, două 
dintre formații, cele de 
dans clasic și dansuri 
populare au fost laurea
te. în actuala ediție, aria 
formațiilor instruite 
lărgit ; laureatele 
înmulțit, obiceiul 
ric „Nunta în
Jiului" de la Institutul de 
mine, Școala generală nr. 
2 Lupeni, cu dans te
matic, Școala generală 
nr. 5 Petroșani cu dans 
de societate, cea din Is- 
croni (cu dansuri popu
lare) și de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani, cu 
dans clasic. Aceasta, în 
condițiile cînd în anii 
precedenți nici o forma
ție școlară n-a fost lau
reată. Rezultatele bune

s-a 
s-au 

folclo- 
Valea

pot continua, pentru că 
la fazele republicane au 
fost calificate alte forma
ții i balet 
cu spectacolul „1 
nare", ansamblul 
tece și dansuri 
gul“, montajul 
muzical, toate de 
sa de cultură au 
grafia semnată de Nico- 
lae 
bui 
R.P 
blul 
ția la 
colului cu piesa „Domni
șoara Julie", de la Tea
trul de stat Valea Jiului, 
cu două dansuri suedeze 
de epocă și multe altele. 
Toate acestea denotă 
pasiunea Iui Nicolae Ză
blău pentru 
dar sînt și o 
pentru această 
artă care este 
Să-i urăm drum bun 
artă alături de elevii

contemporan 
.îngemă- 
de cîn- 
„Parîn- 
literar- 
la Ca- 

core-

Zăblău. Ar mai tre- 
amintit turneul din 
Bulgaria cu ansam- 
folcloric, contribu- 

realizarca specta-

coregrafic.
pledoarie 
frumoasă 

dansul 
în

sT 1

î
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în Republica Zimbabwe 
Festivitatea conferirii unui înalt titlu 

solilor poporului român
(Urmare din pag. 1)

preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, prilejuiește o 
manifestare vibrantă. Toți 
cei prezenți aplaudă cu 
mare însuflețire, sublinlin- 
du-șl bucuria cu strigături 
specific africane. O fanfa
ră interpretează melodii 
ritmice de o frumusețe 
deosebită, în timp ce gru
puri de băieți și fete exe
cută spectaculoase dansuri 
folclorice de foarte veche 
tradiție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invi
tați să ia loc, alături de 
primul ministru Robert 
Gabriel Mugabe și tovară
șa Sally Mugabe, în tribu
na special amenajată pe 
treptele edificiului Primă
riei.

Asistența, în picioare, 
ascultă imnurile naționale 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Zim
babwe.

Ia cuvîntul primarul o- 
rașului, T. A. Gwata, du
pă care secretarul primă
riei dă citire papirusului 
semnat de toți membrii 
Consiliului municipal 1

Se conferă titlul de ce
tățean dc onoare al orașu
lui Harare, tovarășului 
Nfcolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului 
Comunist Român, președin
te al Republicii Socialis
te România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim- 
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste Româ

nia, ca recunoaștere a 
deosebitelor și onorabile
lor eforturi politice, diplo
matice, morale și materia
le depuse pentru eliberarea 
și ajutorarea Zimbabwe.

Prin aceasta ii declarăm 
pe Nicolae Ceaușescu șl 
Elena Ceaușescu cetățeni 
de onoare ai orașului Ila
ra re.

Dat sub sigiliul comun 
al orașului Harare, în cea 
de-a cincisprezecea zi a 
lunii iulie, 1983.

în aplauzele puternice 
ale celor de față tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați să semneze în 
Cartea de onoare. Ei pri
mesc felicitările oficiali
tăților zimbabweene pentru 
acest titlu de înaltă dis
tincție, fiind primii cetă
țeni străini cărora le-a 
fost conferit.

Este invitat să ia cuvîn
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntul se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
fost urmărit cu deosebită 
atenție și subliniat în re
petate rînduri cu aplauze.

Răsună din nou cîntece 
despre poporul zimba- 
bweean, despre lupta 
sa pentru independență, 
despre prietenia româno- 
zimbabweeană.

Festivitatea se încheie 
într-o atmosferă de mare 
însuflețire. Se aplaudă cu 
putere, se scandează pen
tru România și președin
tele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru priete
nia dintre țările și popoa
rele noastre, pentru pace 
în lume.

La ferma agrozootehnică Kintyre
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
în cursul dimineții de vi
neri ferma agrozootehnică 

, Kintyre, aflată la aproxi
mativ 30 km de Harare.

Distinșii oaspeți sînt 
așteptați și salutați cu cor
dialitate de Geoff Calme- 
yer, directorul fermei a- 
grozootehnice Kintyre. El 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, în timp 
ce sînt vizitate diferite 
sectoare, principalele as
pecte privind organizarea 
activității în fermă în ul
timii ani. Ferma — infor
mează directorul — are o 
suprafață arabilă de apro
ximativ 1000 hectare. Ea 
este profilată în special 
pe zootehnie și are 650 de

bovine. Furajarea raționa
lă cu concentrate se stabi
lește electronic pentru fie
care animal în parte. Pro
ducția medie anuală de 
lapte este de 6000 de litri 
de fiecare vacă furajată, 
iar unele vaci dau peste 
10 000 de litri.

în ceea ce privește efi
ciența activității în zo
otehnie, gazdele subliniază 
că raportul între venituri 
și cheltuieli în cazul pro
ducției de lapte este de 
șase la unu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt In
formați că cea mai mare 
parte a terenului arabil 
este irigat cu ajutorul u- 
nor pompe puternice, care 
extrag apa necesară din- 
tr-un lac din apropiere. 
Producțiile ce se realizea

ză la hectar se ridică Ia 
700 kg la grîu și 2500 kg 
la soia.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeți ai satului din 
apropiere, unde trăiesc a- 
gricultoril care lucrează în 
cadrul fermei.

în incinta școlii — inau
gurată, recent, în prezența 
ministrului învățămîntu- 
lui — se află adunați toți 
elevii, care, împreună cu 
profesorii lor, cîntă cu în
suflețire : „Bun venit to
varășului Nicolae 
Ceaușescu !“, „Bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu", 
vocile lor împreunîndu-se 
cu cele ale părinților și 
fraților mai mari, care au 
sosit aici, purtînd pancarte 
cu numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

O fetiță se apropie de 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și, cu voce emoționată, o 
roagă să primească din 
partea lor, a tuturor elevi
lor școlii, un mare buchet 
de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu semnează 
în cartea de onoare a șco
lii.

Cu mîinile ridicate, toți 
cei prezenți cîntă
„Trăiască președintele
Ceaușescu „Trăiască
prietenia și solidaritatea 
dintre România și Zimba
bwe !“.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, răspunzînd a- 
cestor vibrante manifes
tări, urează tuturor copiilor 
spor la—învățătură, să 
crească într-un Zimbabwe 
liber și independent.

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul eroilor
Vineri dimineață, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a depus 
o coroană de flori la Mo
numentul eroilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, sosesc pe 
Warren Hills, colina unde 
se află monumentul, înso
țiți de președintele Canaan 
Sodindo Banana și Janet 
Banana. Se află aici, pen
tru a întîmpina și saluta

pe distinșii oaspeți, primul 
ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Gabriel 
Mugabe și tovarășa Sally 
Mugabe.

Garda militară aliniată 
pe platoul de la baza mo
numentului prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în acordurile 
unui marș interpretat de 
tVompeți, urcă tAptele ca
re duc spre monument și 
depune o coroană de flori.

în continuare, tovarășul 
Robert Mugabe prezintă

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu semnifi
cația acestui monument, 
fazele legate de realizarea 
sa.

Monumentul se află pe 
drumul național care du
ce către orașul Bulawayo, 
la o distanță de 10 km de 
capitală. Construcția sa a 
început în anul 1981 și 
este încă neterminată, lu
crările aflîndu-se în plină 
desfășurare.

înainte de a se începe 
construcția actualului com
plex, aici au fost transfe
rate osemintele principa
lilor doi lideri ai mișcării 
de eliberare națională — 
Ernest Tongogara și Her
bert Chitepo.

La încheierea ceremo
niei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de pri
mul ministru, Robert Mu
gabe, și tovarășa Sally 
Mugabe, se îndreaptă că
tre sediul Primăriei ora
șului Harare.
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Ședința Seimului
R.P. Polone

VARȘOVIA 15 (Agerpres). 
La Varșovia s-au desfășurat 
lucrările ședinței Seimului 
R.P. Polone. Au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, 
a Iți conducători de partid 
și de stat polonezi.

Seimul a aprobat rapor
tul guvernului privind re
alizarea bugetului de stat 
și a planului de credite, 
precum și balanța de plăți 
pe anul 1982. Seimul a a- 
probat, de asemenea, acti
vitatea guvernului pe pe
rioada respectivă.

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării
COPENHAGA 15 (Ager

pres). La Silkeborg (centrul 
Peninsulei Iutlanda) au 
fost inaugurate „Reuniu
nile păcii ’83".

■T
HELSINKI 15 (Agerpres). 

Peste 500 de fizicieni 
finlandezi și-au pus sem
năturile pe Apelul pentru 
încetarea imediată a pro
iectării, experimentării și 
producției tuturor tipuri
lor de arme nucleare și de 
mijloace pentru transpor
tul acestora.

13,00

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Viraj periculos; 
Unirea : Marele vals, I-II.

LONEA : Buletin de 
București.

ANINOASA : ABBA.
VULCAN — Luceafărul: 

La capătul liniei.
LUPENI — Cultural : 

Marele șarpe.

18,35
18,50
19,00
19,20

19,40
20,10
20,25

I 
Î 
I 
I

TV.

20,35
20,50

La sfîrșit de săptă- 
mînă (I).
Reportaj '83 — I- 
lustrate din Amara. 
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II).
Teleenciclopedia. 
Discorama.
I.L. Caragiale. Des
pre cometă.
pretează 
Piersic.
Dansați cu 
Film serial.
vardul Paulista.
Meridianele umo
rului și cîntecului. 
Telejurnal. Sport.
Nocturnă muzica
lă.

Inter-
Florin

noi.
Bule-

11,00
11,05

12,25

Telex.
Film artistic. 
Iul lui Polly.
Ora de muzică.

Copi-

21,30

22,40
22,50

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I
I 
I f

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului 

Petroșani
Încadrează

— manevranți de vagoane Ia secția de pre
parare Petrila, secția de preparare Coroești și 
Uzina de preparare Lupeni.

I.C.M.M. Petroșani»
cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11

RECRUTEAZĂ :

• absolvenți treapta I de liceu (băieți), pî- 
nă la vîrsta de 19 ani împliniți la data de 15 
septembrie 1983, pentru a fi înscriși la școala 
profesională de mecanici utilaje și șoferi cu 
durata de 1 an și jumătate și 1 an, în localită
țile Aiud și Timișoara.

Actele necesare înscrierii vor fi completa
te de solicitanți la biroul personal învățămînt- 
retribuire al întreprinderii.

Relații suplimentare la biroul personal — 
telefon 42670, interior 41.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, tele

fon 42305 (seara), Petro
șani, strada Aviatorilor 
30/14. (790)

VÎND garaj. Funicula- 
rului nr. 32. Informații Pe
trila, telefon 324.

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Hepcal Dorel, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (786) '

PIERDUT certificat de 
absolvire a cursului de e- 
lectricieni de mină, pe nu
mele Mija Ion, seria F nr. 
234720, eliberat la 14 iunie 
1977 de Școala de califica
re a I.M. Uricani. 11 de
clar nul. (797)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mol

dovan Uda, eliberată de 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. O 
declar nulă. (791)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dumitru Gelu, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (793)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diaco- 
nu Dumitru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (794)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele NCcio- 
iu Dumitru, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (795)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răscol 
Leontina, eliberată de Fa
brica de pîine Petroșani. 
O declar nulă. (796)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, amintește că se împlinesc 2 ani de la de
cesul bunului ei soț

COROI CORNEL
Nu-1 voi uita niciodată. (785)

Familia Dicu mulțumește colectivului de muncă 
de la C.C.S.M. Petroșani, prietenilor și vecinilor, tu
turor celor care au fost alături de noi în dureroasa 
despărțire de neprețuitul nostru soț și tată 

ing. DICU ALEXANDRU
Chipul lui scump și sufletul nobil le vom păstra 

veșnic în inimile noastre. (787)

Familiile îndurerate mulțumesc tuturor celor care 
au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită 
de pierderea celui care a fost

SALAMON ERVIN (ERNEST)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (788)

Colectivul Spitalului orășenesc Lupeni, anunță 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost

SALAMON ERV1N
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (789)

Mama, surorile, unchii și mătușile, amintesc că 
s-au scurs 6 luni de la decesul fulgerător al iubitului 
lor fiu, frate și nepot

HR1STACHE DÂNEL
Rugăm pe cei ce l-au cunoscut și iubit să verse 

o lacrimă în amintirea lui. (792)

Familia reamintește că se împlinesc 5 ani de cînd 
ne-ă părăsit pentru totdeauna cel care a fost bun soț, 
tată și bunic.

BALOGH FRANCISC. (802)

’fDACHA Șl ADMINISTRAȚIA « Petroșani, iti. N. Sâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (sec|ii].HPARUU _» lipogtafiQ Petroșani, str. M Bâiceșcu e 2


