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a Eliberării patriei
921 tone de cărbune, suplimentar 

sarcinilor de plan
în ziua de 19 august, minerii de la Lupeni au 

extras, suplimentar sarcinilor de pk.n, 522 tone de 
cărbune. în acest fel, plusul de la începutul lunii 
august realizat de acest harnic colectiv se ridică la 
2530 tone de cărbune cocsificabU. Pe aceeași nnie as
cendentă, angajat în recuperarea minusului și rea
lizarea sarcinilor de plan, se înscrie și colectivul I.M. 
Bărbăteni, care a depășit sarcinile de plan aferente 
zilei de 19 august cu 235 tone de cărbune.

Minerii și mecanizatorii de la cariera Cîmpu lui 
Neag se situează, prin succesele în muncă pe care le 
raportează în cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust, pe aceleași constante coordonate ale hărniciei 
și abnegației : în aceeași zi — 19 august — au fost 
realizate în plus față de sarcinile de plan 164 tone 
de cărbune, ceea ce înseamnă că, de la începutul lui 
august, producția realizată suplimentar de colectivul 
carierei se cifrează la 7633 tone de cărbune. (Gh. O.)

Intervenție 
promptă

Miercuri, 17 august, I 
ora 17,30. La stația de 1 
pompe lazul veclii a i 
preparației Coroești, i 
mașinistul Moise Vereș I 
observă o diminuare a ; 
debitului pe conducta i 
principală de alimenta- i 
re cu apă industrială, i 
Este anunțat, telefonic, ; 
dispecerul Tiberiu Gro- i 

i za.
...Ofițerul de serviciu 

din acea zi, sing. Vaier 
Irimuș, intuise că, pe 
undeva, conduc ta de i 
apă s-a fisurat. Dar i 
unde ? Trebuia veri
ficată întreaga lungime i 
— de la Valea Boance- i 
lor și pînă la prepara- 

; ție. Dar, unilelefon pri- 1 
i mit din Iscroni lâmu- i 

riște, pe oc, situația. j 
Undeva în spatele gării,; 
in grădina unui cetă- j 

i (can din Iscroni, din : 
pămint țîșnește apă...

G VULCANEANU

Brigada condusă de 
Costache Zaharia, din 
sectorul III al minei 
Vulcan, a extras su
plimentar sarcinilor de 
plan pe șapte luni din 
acest an 1665 tone de 
cărbune, realizind, in 
aceeași perioadă, pro
ductivități ce se ridi
că la peste 7 tone pe 
post.

Foto : Șt. NEMECSEK

Raport muncitoresc

Noi construcții
Alături de celelalte ca

tegorii de oameni ai mun
cii, constructorii din Va
lea Jiului raportează, în 
cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 August, 
fapte remarcabile. De la 
începutul anului pînă în 
prezent, constructorii din 
cadrul Grupului de șantie
re Valea Jiului al T.C.H. 
au construit 662 de apar
tamente. în Petroșani, 
Vulcan, Lupeni și Uricani 
au fost extinse noile bu
levarde, a fost predat be
neficiarului noul sediu al 
Liceului economic și de 
drept administrativ, s-a 
extins și modernizat Tea- 
tiul de stat din Petroșani.

Constructorii obiective
lor de investiții miniere 
au finalizat extinderea și 
modernizarea preparației 
din Petrila, care la ora 
actuală funcționează în 
probe tehnologice în sar
cină furnizînd cantități 
suplimentare de cărbune 
spălat pentru semicocs.
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(Continuare în pag a 3-a

Valea Jiului, pe coordonatele luminosului 

orizont de profunde prefaceri și împliniri 

socialiste, deschis de istoricul August 1914

ALBA DE GRĂITOARE
IMAGINI

ALE ÎNFLORIRII
ECONOMICO-SOCIALE

Petroșani, oraș reprezentativ pentru
viața și munca minerilor

Bulevardul Republicii, Petroșani

re- 
mu- 

ni se

în aceste zile din a- 
propierea marii noastre 
sărbători naționale 
ședința noastră de 
nicipiu. Petroșani,
înfățișează așa cum l-am 
clădit cu brațele și min
tea : un oraș modern, în 
care pulsează o trepidan
tă viață economică, so
cială și culturală.

Progresul 
trai pentru 
torii s-au 
abia după 
revoluționar 
August 1944, care a 
chis perspective noi 
de nebănuit în dezvolta
rea orașului, în munca

bunul 
locui-

Și
toți 

statornicit 
istoricul

de la
act
23 

des-
Și

și viața oamenilor. Vo
cația constructivă și hăr
nicia oamenilor 
au transformat 
șaniul care se 
ca întreaga Vale a Jiu
lui, pe cărbune, într7un 
oraș în care tot ce s-a 
făurit poartă amprenta 
unității dintre frumos și 
util.

Industrializarea 
lui — iată, prea 
ne mai amintește, 
pildă, actuala 
dere de utilaj 
începuturile ei, 
Ateliere centrale 
determinat 
structurale

muncii 
Petro- 

sprijină,

orașu- 
puțin 

de 
întreprin- 
minier de 

fostele 
a 

transformări 
în întreg

>

5
i

■

3

i

5

re- 
s-a

uni-

peisajul urban : s-a 
deschis mina Dîlja, 
deschis mina Livezeni și 
s-au înființat alte 
tăți economice
IPSRUEEM, întreprin
derea de tricotaje ș.a. — 
care contribuie la diver
sificarea activității eco
nomice nemijlocit le
gată de modernizarea 
tehnicii și tehnologiilor 
de extracție a cărbune
lui, de revoluționarea 
conținutului muncii mi
nerilor. în domeniul

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Un real succes al constructorilor
instalației puțului cu schip din Lupeni

Constructorii 
cu schip de ia 
și-au respectat 
mentul asumat in

puțului 
Lupeni 
angaja- 

între-
cerea socialistă in cins
tea marii sărbători na

le I și II pentru benzile 
transportoare, camera 
laboratorului de prele
vare a probeloi de căr
bune au prins deja con
tur clar.

maistrul Nieolac Dragoș, 
in această săptămînă, a 
contribuit din plin la în
cadrarea lucrărilor în 
graficul fizic de execu
ție. Lucrarea complexă a

ționale de la 23 August, 
marcind un nou succes
finalizarea structurii de 
rezistență a culoarului 
de benzi transportoare. 
Marți, 16 august, au 
fost turnate in cofraje 
ultimele cantități du be
ton la cola finală a 
structurii de rezistență 
de către constructorii din 
schimbul condus de 
maistrul Geza Kiss Sta
ția unghiulară, culoa;e

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER
X

Ample acțiuni de luptă 
antifascistă ale muncitorimii

din Valea Jiului

La fronturile de luciu 
îi reintîlnim pe harnicii 
constructor: am brigăzi
le conduse de Iosif Bor- 
șodi. Toma Achiriloaiei, 
Ion Mănăzăran, Emeric 
Fazakas, loan Popa șl 
Augustin Ștefan. Schim
bul II, coordonat de

sti ucturii 
dintre puțul 
preparație a 
zată datorită 
deosebite ale 
meni, intr-un 
cord de ma 
luni.

de rezistență 
cu schip șl 
fost reali- 
eforturilor 

acestor oa- 
timp re-

ptlțin de trei

Șeful' șantierului 1

Lupeni al I.C.M.M., sing. 
Carol Ridzi, ține să sub
linieze, vorbindu-ne des
pre hărnicia și compe
tența oamenilor dm sub
ordine, că încadrarea în 
graficul dc execuție s-a 
făcut in condiții dificile, 
in care paralel cu lucră
rile de construcții s-au 
desfășurat și complicate 
lucrări de montaje.

Venind in întîmpina- 
rea constructorilor, sînt 
la aceleași cote înalte ale 
hărniciei și oamenii din

V.S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe magistrala istoriei 
noastre naționale, August 
1944 se înscrie ca un mo
ment epocal, care a mar
cat o cotitură radicală în 
destinele țării, a deschis 
calea înfăptuirii celor mai 
înalte idealuri de liberta
te și dreptate socială spre 
care au aspi
rat și pentru 
care au luptat 
de-a lungul 
secolelor generații după 
generații, patrioții cei mai 
luminați forțele cele mai 
înaintate ale poporuiui 
nostru. Acest măreț act 
va rămîne veșnic întipă
rit în conștiința naționa
lă ca un' viu și puternic 
simbol al eroismului cla
sei muncitoare și întregu
lui popoi român, al spiri
tului revoluționar și de
votamentului fa*î de pa
trie al comuniștilor. " Vic
toria istorică din August 
1944 prezintă semnificații 
cu atit mai adinei cu cit 
a fost obținută împotriva 
celor mai tenebroase for
țe ale timpului, fascismul 
și varianta sa cea mai e- 
xacerbată, hitlerismul, 
pe care Partidul Comu-

l-ile de istorie

le-au stigmatizat în mod 
continuu, cu toată energia.

După cum se știe, sta
rea economică, socială și 
politică a țării, de tristă 
amintire în anii dictatu
rii militare — fasciste și 
a războiului antisovietic 
constituie cele mai întu

necate pagini 
din istoria 
României. Ca 
reacție a a- 

cestor stări, pe „muchie 
de cuțit", a crescut ne
mulțumirea generală si 
ura maselor muncitoare 
împotriva guvernului de 
dictatură și a Germaniei 
hitleriste, s-a dezvoltat și 
proliferat voința întregu
lui popor de a lupta cu 
toate forțele pentru a pu
ne capăt, pentru totdeau
na, situației, grele create.

în această circumstan
ță istorică dată, Partidul 
Comunist Român s-a 
ridicat cu hotărîre și fer
mitate pentru mobiliza
rea și unirea tuturor for
țelor patriotice naționale 
pentru răsturnarea dicta
turii fasciste, ieșirea din 
războiul antisovietic și

nist Român și celelalte 
torțe pali iotice, clarvăză
toare, ale țării noastre

Prof. Ion FRAȚILA

(Continuare in pag. a 3-a)



Valea Jiului, pe coordonatele lunii
și împliniri socialiste, des

SALBĂ DE GRĂ 
: ÎNFLORIRII ECC

In anii noștri de libertate și împliniri socialiste, munca minerilor s-a 
i schimbat prin introducerea mecanizării in subteran și modernizarea tehnolo- 
j giilor de lucru. Imaginea de mai sus (reprezentind abatajul mecanizat al bri

găzii lui Mihai Blaga de la Lupeni) este grăitoare in acest sens, exprimînd 
grija pe care partidul o poartă minerilor din Valea Jiului, asigurîndu-le con
diții optime de muncă și viață.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Baza materială a culturii s-a dezvoltat continuu în 
municipiu. Chiar în această vară, în Petroșani, s-a dat în 
folosință noul edificiu al Teatrului de stat „Valea Jiului" 
extins și modernizat (imaginea de mai sus).

Din ini 
cerii pa 
cretarulu 
Valea. 
I.U.M.P., 
bazele c 
mașini n 
Petroșani 
astfel o î 
tonă r 
cu conții 
la mec: 
neritului

Clișeul 
fățișează 
montării, 
câtușii 
ga, Vast 
și Ghc 
teanu, di 
taj, a t 
prir t 
bile -e 
troduse 
fluxul 
fabricare

Intre dotările social-edilitare cele mai recen
te din noul cartier „Bucura" al orașului Uricani 
se numără moderna clădire a noii școli gene
rale.

Spitalul municipal Petroșani 
niri, la indicația secretarului general

Ilustrația paginilor : 
Ștefan NEMECSEK

PetroȘaniul, ca toate celelalte 
localități ale municipului s-a îm
bogățit în acești ani cu un șir de 
noi obiective economice cum sînt 
cele de pe platforma industrială 
Livezeni. In fotografia alăturată : 
întreprinderea de tricotaje și 
I.I’.S.K.l .E.E.M. din zona Aeroport.

Orașul Petrila, ca toate localită
țile miniere, cunoaște în acești ani 
înnoiri și prefaceri economico-soci- 
alc fără precedent. Fotografia de 
mai sus înfățișează o imagine din 
noul cartier „8 Martie".

Imaginea alăturată, Bulevardul 
Victoriei, surprinsă în obiectivul a- 
paratului de fotografiat, este edifi
catoare pentru ampla dezvoltare 
urbanistică pe care o cunoaște ora
șul minerilor — Vulcan.



roșu 3

sulul orizont dc profunde prefaceri
is de istoricul August 1944

TOARE IMAGINI 
NOMICO-SOCIALE
i condiț
ii, a se
ral, în 

la 
u pus 
îcției de 
!. I.V.M. 
devenit 
autoh- 

mtativă, 
de bază 

ca mi- 
inesc. 
turat în- 
îomentul 
latre lă- 
rghe Ji- 
hiorvase 

Mun- 
ția raon- 

dintre 
li» mo
li- e in- 
urînd în 
ilogic de

nstruit în acești ani bogați în împli- 
artidului.

Deosebit de re
prezentativ pentru 
ampla și continua 
dezvoltare a bazei 
materiale a comer
țului, în Valea Jiu
lui, a comerțului în 
sine, este marele și 
modernul magazin 
universal „Jiul" dat 
în folosință Ia Pe
troșani în toamna a- 
nului trecut.

Lupcniul, vechea 
așezare minerească, 
trăiește prezentul 
unor înnoiri radica
le, reprezentativ în 
acest sens fiind noul 
centru civic al ora
șului (in imaginile 
de mai jos) aflat în 
plină construcție.

INTERVENȚIE 
PROMPTA

(Urmare-din pag I)

Anunțat la domiciliu, 
maistrul principal Ioan 
David sosește in cel mai 
scurt timp Ia preparație. 
Se pregătesc tronsoanele 
de conductă care să în
locuiască pe cele fisurate, 
între timp, mașina de ser
viciu îi aduce de acasă pe 
șeful de echipă Ilie Dră- 
goescu, sudorul Vasile 
Năstase, lăcătușii Rudolf 
Drotzinger, Constantin 
Simion și excavatoristul 
Emil Păcurarii. începe o 
adevărată cursă contra- 
cronometru.

In jurul orei 22, totul 
era pregătit. întreaga e- 
chipă, căreia i se alătură 
mașiniștii Nicușor Caraga- 
ță și Nicolae Micloș este 
gata pentru intervenție. 
Subinginerul Vaier Irimuș 
se deplasează cu autotu
rismul personal piuă pe 
defileu, la Valea Boance- 
lor, pentru a închide ven- 
tilul principal al conduc
tei. La locul avariei, in
tervenția putea începe.

Mai întîi s-au săpat cam 
3 in. A fost depistată por
țiunea de conductă distru
să. Mai apoi a fost rîndul 
aparatelor de sudură ; a 
fost degajată conducta fi
surată și înlocuită cu o 
alta nouă. Cînd zorile di
mineții și-au< făcut apari
ția, intervenția se termina
se. în acea noapte, pro

cesul tehnologic din pre
parație s-a desfășurat nor
mal. S-au luat măsuri pen
tru folosirea rațională a 
apei industriale de pe cap
tarea secundară.

„O intervenție ca orica
re alta", îmi spusese. cu 
modestie, maistrul prin
cipal Ioan David, secreta 
rul comitetului de partid 
din preparație. Dar ca
re dezvăluie semnificații 
profunde, am adăuga noi.

I Petroșani, oraș reprezentativ
(Urmare din pag. I)

I construcțiilor s-au rea- 
. Uzat mari prefaceri care 
I ni se înfățișează astăzi 
Icu tot atîtca contribuții 

la realizarea unui stil 
I specific în arhitectură

și urbanistică. Astăzi, nu- 
| mai în cartierul cel mai 
5 mare al orașului trăiesc 
| tot atîția locuitori cîți 

avea Petroșaniul în 1938, 
un ziar al timpului pre- 
cjzînd că erau 17 000. fn 
ultimii ani, Petroșaniul 
cunoaște perioada cea 
mai fertilă în edificarea 

- unui oraș modern ; sis- 
, tematizarea și construc- 
• țiile sociale elegante din 
| zona centrală, amenaja- 
■ rea arterelor de circula- 
' ție, noile spații comer- 
I ciale — dintre care se 
, detașează magazinul u- 
’ niverșal „Jitii" și maga-
I zinele „Hermes" — a
■ fost însoțită de dezvol-
| tarea științei și învăță-

mîrrtului, artei, culturii și 
sportului (noul stadion 
„Jiul" fiind considerat 
de cunoscători ca unul 
dintre cele mai frumoa
se din țară). In Petroșani 
se află două instituții 
reprezentative — Insti
tutul de mine, prestigi
oasă școală superioară a 
mineritului, ce va ani
versa în această toamnă 
35 de ani de existență în 
Valea Jiului ; Teatrul de 
stat „Valea Jiului" — 
ale căror edificii îneîntă 
ochiul și stimulează gîn- 
direa, imaginația cons
tructivă. Sînt tot atîtea 
repere pentru întreaga 
dezvoltare a învățămîn- 
tului și activității cul
tural-educative din oraș.

în plină înflorire eco
nomică, socială, științifi
că și culturală, Pctro- 
șaniul este astăzi un oraș 
care sintetizează însăși 
viața nouă din așezările 
minerilor Văii Jiului.

I

?
I
I

I
I

I
I
I
I

Un succes al
(Urmare din pag. I>

cadrul sectorului de in
vestiții al minei Lupeni, 
care au raportat, înain
te de termenul stabilit 
inițial, că au finalizat, în 
cinstea zilei de 23 Au
gust, toate lucrările de 
echipare subterană a pu
țului cu schip și pe ga
leriile pe care va fi con
centrat fluxul cărbune
lui direct în prepirație. 
Pe verticala de sub tur
nul puțului cu schip sini 
gata montate ghid «iele, 
podurile de rezidență 
dozatoarele, silozul. Pe 
orizontul 400 este termi
nat culbutorul dublu, 
s-au montat complet 
lanțul' compensator și 
banda transportoare.

censiructorihr
Pentru acest succes, me
rită cuvinte de laudă mi
nerii din brigada com
plexă condusă de Gheor- 
ghe Tonta. lăcătușii' din 
subordinea maistrului 
principal specialist Aurel 
Crainic, energeticienii 
lui Carol Honing, mon
turii din brigăzile condu
se de Nicolae Precup, Io
sif. Materna și iulian 
Schafs.

Instalația complexă a 
pulului cu schip din in
cinta minei Lupeni, se 
apropie cu pași vertigi- 
noși de momentul pune
rii in funcțiune, datori
tă muncii acestor oa
meni harnici, care prin 
fșpte de vrednicie de
monstrează că știu să-și 
respecte cuvintul dat.

Ample acțiuni de luptă antifascistă 
ale muncitorimii din Valea Jiului

(Urmare din pas t)

alăturarea României coa
liției antihitleriste.

O radiografie atentă a 
stării de spirit, a fenome
nului mișcării antifascis
te și antirăzboinice, care 
a cuprins muncitorimea 
Văii Jiului, ne oferă posi
bilitatea unei analize a- 
tente a fenomenului la 
care ne referim, materia
lizat în forme concrete de 
manifestare. Ne gîndim 
la grevele, sabotajele sub 
diferitele lor forme : ab
sența conștientă de la 
muncă, scăderea ritmului 
de lucru — mai .ales în 
timpul camuflajelor, le
gături prietenești de aju
torare a prizonierilor so
vietici mobilizați la muncă 
in Valea ‘ Jiului, editarea 
și răspîndirea de afișe și 
manifeste, absentarea în 
masă de la conferințe an
ticomuniste, munca poli
tică antifascistă dc la om 
la om, memorii etc. Astfel, 
la 15 aprilie 1941, munci
torii mineri de la mina 
Est din Petrila declară 
grevă, refuzînd să intre 
în mină. Vestea încetării 
lucrului la Petrila s-a răs- 
pîndit repede și în cele
lalte localități miniere 
din Valea Jiului. Și în a- 
cest mod, făcînd dovada 
solidarității muncitorești 
și animați de dorința co
mună de a-și îmbunătăți 
soarta, metalurgiștii de 
la Atelierele centrale din 
Petroșani și minerii din 
Aninoasa și Lupeni au 
încetat lucrul, declarînd 
grevă. în dimineața zilei 
de 26 aprilie 1941, din or
dinul Comandamentului 
militar ăl Văii Jiului, se 
impune starea de obligati
vitate la muncă.

Ca replică dată teroa- 
rei dezlănțuite împotriva 
greviștilor, sub conduce
rea comuniștilor, munci
torii mineri ocupă locu
rile de muncă — formă 
de luptă superioară a pro
letariatului care dă o no
tă în plus gradului de 
maturizare politică a cla
sei muncitoare din țara 
noastră. La 29 aprilie 1941, 
într-un raport al susnu- 
mitului Comandament
militar al Văii Jiului, se 
recunoaște faptul că- dacă 
greva „va continua să dăi
nuiască, poate să aibă con
secințe dezastruoase" pen, 
tru producția de cărbune 
atît de necesară ducerii 
războiului. In consecință, 
autoritățile iau noi mă
suri pentru „liniștirea 
spiritelor revoluționare", 
în perioada 30 aprilie — 
4 mai au fost arestați xși 
trimiși în judecată de că
tre Trțbunalul militar al 
Corpului 7 armată Sibiu, 
71 „instigatori**.

în semestrul II al anu
lui 1942, cazurile de pără
sire a lucrului devin tot 
mai frecvente. La 3 august 
1942, de pildă, autoritățile 
raportau, cu neliniște fap
tul că minerii părăsesc 
minele și pleacă în alte 
părți ale țării, nețimnd 
seama de faptul că aceas
tă zonă este militarizată. 
Introducerea zilei de mun
că de 12 ore, prin ordinul 
Comandamentului militar 
al Regiunii miniere Pe
troșani din 9 'august 1943, 
a stîrnit noi și vehemente 
proteste ale minerilor. 
Pentru reprimarea orică
ror rezistențe din partea 
acestora, autoritățile au 
dispus — în luna august

— aducerea în Valea Jiu
lui a încă patru companii , 
de poliție și jandarmi. 
Autoritățile semnalau fap- : 
tul că agitații puternice au ! 
avut loc în vara anului 
1944 în toate centrele , 
muncitorești din Valea Jiu- : 
lui. Astfel, la 22 iunie 1944, 
Comisariatul dc poliție 
din Petroșani informa or, ; 
ganele centrale — „co
muniștii au dese întilniri : 
în diverse case conspira-' 
tive și discută sarcinile j 
ce le stau în față în vi- ' 
itoarele luni**. La 22 Au
gust 1944, în rapoartele or
ganelor de represiune din 
această regiune se arată . 
că : „muncitorii așteaptă ’ 
cu nerăbdare căderea gu
vernului (Antonescu), o 
parte din ei sînt chiar ga- , 
ta să comită acte de sa
botaj pentru a grăbi pră- , 
bușirea acestuia. Ura îm
potriva regimului și a răz
boiului crește in fiecare > 
zi".

Efervescența revoluțio
nară care a caracterizat 
starea de spirit a munci
torimii din Valea Jiului 
în vara anului 1944 a- 
testată de numeroasele
documente ale vremii, ex
plică in mare măsură că 
muncitorimea de aici în

țelegea condițiile politice, 
social-cconomice interne.
precum și sensurile. eve
nimentelor politice petre-
cute în evoluția 
lui.

războiu-

Numeroasele act iuni pro-
testata re și revendicative
organizate aici s- au inte-
grat nemijlocit în lupta
generală a întreg ..iui po-
por împotriva e:iploatării
capitaliste, a dicta turii mi-
litaro-f asciste și ;a războ-
iului
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zicruziLirziTezi în lu/mc
MOSCOVAManifestări consacrate 

Zilei de 23 August
Cu prilejul unor manifestări, ca și în ample ar

ticole și comentarii consacrate României socialiste, 
peste hotare sînt evidențiate bogatele semnificații ale 
apropiatei aniversări a istoricei zile de 23 August.

MOSCOVA 20 — Tri
misul Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite : In ca
drul manifestărilor orga
nizate în U.R.S.S. în cins
tea zilei de 23 August, la 
Erevan a avut loc o adu
nare festivă.

L.P. Manaserian, șe
ful secției Informații și 
relații externe a C.C. al 
P.C. din R.S.S. Armeană, 
președintele Filialei ar
mene a Asociației de Prie
tenie Sovieto-Română 
(APSR), și Traian Du
da-;, ambasadorul țării 
noastre în Uniune^ Sovie
tică au vorbit despre im
portanța istorică a actului 
de la 23 August 1944, rea
lizările remarcabile obți
nute de poporul român 
în anii care au urmat e- 
liberării, evoluția ascen
dentă a legăturilor tra
diționale de prietenie și 
colaborare dintre partide
le, popoarele și țările 
noastre

*
VARȘOVIA 20 (Ager

pres). — La ambasada 
României din Varșovia a 
fost organizată o conferin
ță de presă.

Despre importanța zilei 
de 23 August a vorbit Ion 

Calendar septâmînal
(22—28 AUGUST 1983)

22 AUGUST — La Taef (Arabia Sau-
dită) vor începe lucrările ce
lei de-a -VlII-a sesiuni la nivel 
ministerial a Consiliului de 
Cooperare al Golfului.

— între 22-26 august, la Delhi, se 
va desfășura o conferință re
gională asupra dezarmării, or
ganizată de O.N.U. ; participă 
20 de țări din Asia și zona Pa
cificului.

— Vizita oficială, la Atena, a 
premierului suedez Olof Pal
me (22-24).

— Vizita în Republica Sud-Africa- 
nă a secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
pentru convorbiri în problema 
Namibiei.

23 AUGUST — La Bruxelles, se va
desfășura reuniunea de lucru a 
Pieței Comune în problema re
formei bugetare.

24 AUGUST — Conferință internațio
nală în problema spațiului cos
mic, sub egida Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Ameri
ca Latină (CEPAL) Santiago — 
Brazilia.

25 AUGUST — Sărbătoarea națională a
Republicii Orientale a Uru- 
guayului.

— Reuniunea miniștrilor de exter
ne din țările membre ale „Gru
pului de la Contadora" cu omo
logii lor din state din America 
Centrală în problema acțiunilor 
de pace în zonă (Ciudad de Pa
nama ; 25—26 august).

26 AUGUST — „Ziua Namibiei". Se îm
plinesc 17 ani de la declanșa- 
rea luptei armate a poporului 
namibian, sub conducerea Or
ganizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (SWAPO), îm
potriva ocupării ilegale de că
tre Africa de Sud. '

— Lansarea rachetei vest-europe- 
ne „ARIANE" (CAYENNE). ..

27 AUGUST — Alegeri pentru Camera
Reprezentanților în Nigeria.

— Marșul „Pace, muncă și liberta
te", organizat la Washington 
pentru a marca împlinirea a 20 
de ani de la acțiunea „Pentru 
pace și muncă", în fruntea că
reia s-a aflat Martin Luther 
King.

28 AUGUST — Al XXIV-lea Congres
latino-american al siderurgiei, 
consacrat promovării noii or
dini economice și financiare 
internaționale (Rio de Janeiro). 

(Agerpres)

Cozma, ambasadorul țării 
noastre in Polonia.

Au participat reprezen
tanți ai Secției externe 
a C.C. al P.M.U.P., ai Mi
nisterului Afacerilor Ex
terne, ai Ministerului 

Culturii și Artei, oameni 
de cultură, artă, ziariști.

★
HAVANA 20 (Agerpres) 

— O seară dedicată marii 
sărbători a poporului ro
mân a avut loc la clubul 
municipal Vedado, din Ha
vana, al Comitetelor de 
Apărare a Revoluției 
(CDR).

Cu acest prilej, amba
sadorul țării noastre în 
Cuba, Gheorghe Dumi- 
t rac he, a vorbit despre 
semnificația înfăptuirii, 
sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a ac
tului istoric de la 23 Au
gust 1944, evidențiind, to
todată, etapele parcurse 
de poporul român în 
construcția societății so
cialiste, aspecte ale acti
vității internaționale a
partidului și statului nos
tru, precum șl relațiile de 
prietenie și cooperare 
dintre România și Cuba.

Expoziție 
dedicată aniversării 
creării P.M.S.D.R.
MOSCOVA 20 — Tri

misul Agerpres, Mihai 
Fabian, transmite : Sub 
auspiciile Muzeului de 
istorie „V.I. Lenin", Aso
ciației de prietenie So
vieto-Română (APSR) și 
Muzeului de istorie a Parti
dului Comunist, a M scă
rii Revoluționare și De
mocratice din România, la 
Moscova a fost deschisă o 
expoziție consacrată ani
versării a 90 de ani de )a 
crearea primului partid 
politic al clasei munci
toare din țara noastră — 
Partidul Social-Democrat 
al Muncitorilor din Româ
nia.

Cu prilejul feștivității 
de deschidere a expoziției, 
A.G. Tukanova, prim-vice- 
președinte al Conducerii 
Centrale a APSR, și Ion 
Mielcioiu, ministru consi
lier al ambasadei Români, 
ei la Moscova, au rostit 
alocuțiuni, în care au fost 
relevate importanța creă
rii primultlî partid poli
tic al clasei muncitoare 
din România, țelurile pe 
care acesta și le-a propus, 
drumul glorios de luptă 
și victorii al Partidului 
Comunist Român, continu
atorul tradițiilor revolu
ționare ale P.S.D.M R.

Plecarea

Lucea fa
in acțiu-

Cultural :

FILME
21 AUGUST

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sindromul I-II; 
Unirea : Ochi de urs.

LONEA : Viraj pericu
los.

ANINOASA :
Vlașinilor.

VULCAN —
rul : B.D. intră
ne.

LUPENI — 
întunericul alb.

URICANI : Omul Pu
ma.

22 AUGUST
PETROȘANI 7 No- 

I iembrie : Mult mai de 
: preț e iubirea ; Unirea : 
; Minorii.
î LONEA : Sindromul
i I-II.
: VULCAN — Lucea- 
i farul : Secretul jurna- 
I lului intim.

LUPENI — Cultural : 
i Favoriții noștri răsfă- 
i țați.

URICANI : Ordin, nu 
i deschideți focul I

IN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO 1

Conducătorii auto sînt informați că în ziua de ; 
21 august 1983 pot circula toate autoturismele pro
prietate personală, indiferent de numărul de înma
triculare. cu soț sau fără soț, al autoturismului.

Liceul industrial minier 
Petroșani
ANUNȚA

Toți elevii Liceului industrial minier Petroșani 
se vor prezenta la școală in data de 22 august, 
ora 8, pentru comunicări urgente.

Autobaza C. M. I. J.
Petroșani

încadrează:

— conducători auto
— mecanici auto
— tinichigii auto
— sudori auto
— electricieni auto
— vopsitori auto
— buldozeriști
— excavatoriști
— mecanici întreținere și reparații utilaje 

terasiere.
încadrarea și retribuirea se fac conform 

prevederilor Legii nr. 12/1971 și a Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
unității din strada M. Eminescu nr. 22, zilnic 
între orele 14—15.

TV.
21 AUGUST

8,00 Din marea carte 
a patriei.

8.30 Flori de cîntec — 
muzică populară.

9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,30 Viața satului.
11,15 Estrada în Au

gust.
11.45 Lumea copiilor.
12,55 Telex.
13,00 Album duminical.
18.40 Micul ecran pen

tru cei mici..
19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntecul și poezia 

care ne-au însoțit 
istoria.

19.45 Reportaj '83.
20,00 Film artistic :

„Citadela sfărîma- 
tă“.

21.50 Pe aripile dansu- I 
lui.

22.30 Telejurnal.

22 AUGUST

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
16,05 Cîntec nou în țară 

nouă.
16,35 Teatru pentru pio

nieri și școlări 1 
„Cifrul".

17,15 Tineri soliști ai 
muzicii românești.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Patria omeniei — 

patria libertății.
20.45 Măreață zi de Au

gust.
21.45 Film artistic :

„Ultima frontieră".
Producție a Casei' ■ 
de Filme Patru.

23,00 Telejurnal.

Mica
publicitate

VÎND autoturism Dacia 
1300 zero km și garaj. In
formații strada Spiru Ha- 
ret 9/27 Lupeni. (910)

VÎND prin licitație în 
ziua de 7 septembrie 1983 
casă două camere în corn. 
Aninoasa, sat Iscroni, nr. 
324. Informații, Petrila 
strada N. Bălcescu nr. 8/1
(912)

VÎND urgent Dacia 1300, 
stare excepțională, preț 
convenabil Paroșeni — Jiu 
nr.. 187. (916)

Cu ocazia căsătoriei u- 
răm tinerei familii BOCA 
ȘTEFAN și FELICIA mul
tă sănătate, fericire și „Ca
să de piatră". Zorela, Au
rica și Cornel. (904)

PIERDUT ecuson nr.
6 996 eliberat de Prepara
ția Petrila. II declar nul.
(913) i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vitez 
Petru, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nu
lă. (915)

ANUNț DE IAMIL1E

Colectivul de colegi 
de la secția automati
zări a I.U.M. Petroșani, 
cu regret anunță îm
plinirea a doi ani de 
la dispariția celui care 
a fost un bun coleg

URS MARIUS

(911)

A. II. I. L Petroșani
Strada Iscroni, nr. 3

încadrează direct sau prin transfer:
— electricieni auto
— sudori
— mecanici auto
— strungari
— conducători auto, categoria D

Retribuirea se va face conform De
cretului 57/1974, republicat și Legii 
12/1971.

Informații suplimentare la biroul per
sonal al unității, telefon 43328—43622.

Fabrica de mătase lupeni
recrutează:

Absolvenți ai treptei I de liceu, băieți și 
fete pentru meseria de mecanic-țesător, la șco- 

—Iile profesionale Hunedoara și Tg. Mureș.

Se asigură cazare și masă pe timpul șco
larizării.

De asemenea, încadrează absolvenți ai li
ceului pentru meseria de ajutor maistru me
canic-țesător.

Relații suplimentare se dau zilnic, la se
diul întreprinderii, telefon 501, între orele 
7—15.

întreprinderea 
mecanică Sadu 

cu sediul in comuna Bumbești-Jiu 
județul Gorj,

ÎNCADREAZĂ URGENT:

■ mecanic ajutor locomotive LDH și 
psiholog

Doritorii sînt rugați să se prezinte cu ac
tele de calificare și carnetul de muncă la ser
viciul personal al întreprinderii.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA-. Petroșani, str. N. Bălcescu - 2, leleloone 4 16 62 (secretariat), 1 16 63, 4 24 64 (sectii).TIPARUl : Tipografia Petroșani, its. N Bălcescu - 3


