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Din primele zile ale semestrului II

teaqulu
SIMBATA, 7 IULIE 1984

Patru decenii ale devenirii noastre

PRODUCT» SUPLIMENTARE
Colectivele întreprinderilor miniere din 

Valea Jiului raportează noi și însemnate 
realizări. In cea de-a cincea zi de la în
ceputul semestrului II, la nivelul C.M.V.J., 
patru întreprinderi miniere au extras o 
producție suplimentară de peste 600 tone 
de cărbune. Cea mai mare cantitate de 
cărbune extras în plus față de prevederile 
preliminarului zilei de 5 iulie — 301 tone 
— au raportat minerii de la I.M. Lonea.

După primele cinci zile, față de prove

derile de plan la zi pe luna iulie, au rea
lizat producții suplimentare minele Pa- 
roșeni, Lonea, Uricani și Livezeni.

Producțiile suplimentare au fost reali
zate pe baza creșterii productivității 
muncii, îndeosebi în abatajele în care se 
aplică tehnologii moderne de exploatare. 
De la începutul anului, la nivelul 
C.M.V.J., a fost raportată o producție su
plimentară de aproape 26 000 tone de 
Tiuilă netă. (V.S.)

r Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei

C.C. al P.C.R., cu privire la realegerea
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în inalta funcție de secretar general

al partidului

Expresia voinței întregii națiuni
Asemenea 

nostru popor și noi, oa
menii mumii din cadrul 
brigăzii nr. 4 a întreprin
derii de 
trepriză, 
T.A.C.H, 
inimă și 
satisțj

întregului tovarășului Nicolae
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
partidului, strălucit 
triot și revoluționar 
și-a consacrat 
viață binelui și 
poporului român, dezvol
tării multilaterale a țării, 
constituie garanția sigu
ră a îndeplinirii istorice
lor hotărî ri ce vor fi a- 
doplate de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Comuniștii, toți oame
nii muncii constructori, 
alături de întregul nos
tru popor, în deplină și 
strînsă unitate în jurul 

Mihai POPESCU, 
maistru constructor prin
cipal, brigada nr. 4 Lu- 
peni a întreprinderii de 
antrepriză construcții 

Valea Jiului

pa- 
care 

intreaga 
fericirii
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construcții an- 
Valea Jiului a 
am aprobat din 
cu o deosebită

•tie Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului la 
Congresul ai XlII-lea. ri
dată cu aprobarea Hotă
rârii Plenarei C.C. al 
P.C.R. dăm glas recunoș
tinței noastre fierbinte, 
izvorîte din adîncul ini
milor, pentru tot ceea ce 
s-a înfăptuit în anii soci- 
lismului pe pămîntul 
străbun al patriei sub con
ducerea partidului. Noi, 
constructorii sîntem ferm 
convinși că reînvestirea (Continuare in pag a 2-a;

La I.M. Vulcan

I

si 
în 

func- aan

Saltul impresionant 
al comunicării dintre oameni

presărat cu greutăți, dar 
si cu satisfacții. Au luat 
ființă noi oficii poștale la 

mijloace Petrila, Lonea, Uricani. 
Cele mai noi, care func
ționează în clădiri deose
bit de moderne sînt cele 
de la Vulcan (intrat în 
funcțiune acum 6 ani) și 
cel de la Lupeni, care va 
fi dat în folosință anul 
acesta. Este în construc
ție un nou oficiu poștal 
la Petrila. Față de o că- 

’ , pardo
sită cu seînduri stropite 
cu motorină, sediile noi
lor oficii sînt realizări de 
neimaginat asum 40 de 
ani.

In alt domeniu de ac
tivitate, difuzarea presei, 
evoluția serviciilor este 
cu totul spectaculoasă. 
Dacă prin 1950, în Valea 
Jiului se difuzau 1000 de 
exemplare ziare și revis
te, tn 1984 numărul a- 
cestora a crescut de 100 
(una sută) ori. Ce dove
dește aceasta ? Dove-, 
dește pătrunderea presei, 
a ziarelor, revistelor, a 
altor publicații, prin ca
re cele mai noi realizări 
în domeniul științei și < 
tehnicii, valori ale cultu- 1 
rii naționale și universa- ) 

Mircea BUJORESCU |

Prin 1949, la Petroșani 
poșta ființa într-o came
ră insalubră, undeva în
tr-o clădire, cu 
rudimentare, o centrală 
telefonică manuală, un 
telegraf manual vechi, 
tip „Morse". Era singura 
poștă din Valea Jiului, de 
la Cîmpu lui Neag la 
Cimpa și de la Bănița la 
Polatiște. Abonați tele
fonici, vreo 150. în 1965, 
numărul abonaților tele
fonici a crescut de 10 ori măruță, undeva, 
fața de 1949. în 1934 creș
terea este de... 70 ori 1 în 
anul 40 al libertății 
demnității noastre, 
municipiul nostru 
ționează 3 centrale auto
mate (Petroșani, Lupeni 
și Vulcan) și alte centra
le de mare capacitate. 
S-â dezvoltat substanțial 
rețeaua de telegrafie. E- 
xistă, în anii noștri, o 
centrală telefonică auto
mată care servește patru 
centre „Gentex" — cu un 
număr foarte mare de a- 
bonați. Prin intermediul 
telexurilor, se realizează 
comunicații rapide și efi
ciente.

De la poșta improprie 
dîn 1949, pînă la moder
nele edificii ale oficiilor 
municipal șl orășenești 
de poștă și telecomunica
ții, a fost un drum lung. (Continuare in pag a 2-a)

Prin producțiile 
cărbune realizate pes
te sarcini,' brigada 
dusă de Constantin 
Purcariu contribuie din 
plin Ia succesele sec
torului VII al I.M. Vul-

con-

Două moduri diferite de a privi ritmicitatea
realizării sarcinilor de plan

Colectivul oamenilor mun
cii de la I.M. Vulcan a de
pus eforturi stăruitoare în 
primele șase luni din acest, 
an pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. 
Acest efort a fost încunu
nat de succes, extrăgîndu- 
se, suplimentar sarcinilor 
de plaii, peste 5500 tone 
de cărbune.

Dacă în primul trimes
tru planul a fost realizat 
ritmic, lună de lună, nu a- 
celași lucru s-a întîmplat 
și în trimestrul II, excep
ție făcînd luna mai.

Ce aspecte îmbracă ne- 
ritmicitatea la mina Vul
can ? Care sînt cauzele ei? 
Despre aceasta am scris și 
am văzut că mina se con-

lucru productive, speciali
zate pe genuri de lucrări 
(abataje cameră și frontale).

fruntă cu niște greutăți, 
mai ales în transportul pe 
orizontală și verticală, care , . „ .. . , ............
se face discontinuu. Nu-i începem cu abatajele ca

să faci un meră, avînd în vedere că
ponderea cea mai mare la 
producția de cărbune se ex
trage de aici. Din multele 
brigăzi de „cameriști", ca
re și-au realizat ritmic sar
cinile de plan pe primul 
semestru, am ales pe cea 
a. lui Traian Borșa care 
lucrează pe stratul 3 în ca
drul sectorului V. Pe lingă 
ritmicitatea realizării lună 
de lună a planului, 
constatat ^i o depășire 
productivității muncii,

Gheorghe SPINU

atît de ușor 
transport de vagoneți la 
nivelul a zece , orizonturi. 
Realitatea este că mina dis
pune de linie de front pen
tru realizarea ritmică a pre
vederilor de plan, ceea ce 
solicită o intensă activita
te de transport.

Cunoscînd cauzele obiec
tive pe mină, am căutat să 
mergem mai jos, nu la ni
velul sectoarelor, ci al bri
găzilor, să vedem ce se în- 
timplă aici de unde cărbu
nele pornește către lumina 
zilei. Mina dispunînd de 
foarte multe formații de

am
a 

în

(Continuare in pag. a 2-a^ /
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Cele mai mari realizări 
în dezvoltarea economi- 
co-socială a patriei se
leagă indisolubil de â-
ceastă epocă ce 
amprenta gîndirii și cu
tezanței revoluționare ce-1 
caracterizează pe secreta
rul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însuflețiți de 
cele mai înalte sentimen
te de patriotism, 
niștii, studenții și 
le didactice din 
tul de mine din Petro
șani își exprimă cu 
plină mîndrie 
profunda 
Hotărîrea

al P.C.R. privind reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în funcția su
premă de secretar 

poartă ral al partidului la
de-al XlII-lea

In 
densă în împliniri 
ljste, la Institutul de mi
ne ș-a finalizat un an de 
învățămînt superior și au 
început pregătirile 
«rucomu- 

cadre- 
Institu-

de- 
comunistă 

adeziune la 
Plenarei C.C.

«■■•■■■■■■■■■a
In pag. a 2-a

gene- 
cel 

Congres, 
această perioadă 

soc ia-

pen- 
etapa următoare. Stu-

Prof. dr. ing.
Nicolae DIMA, 

secretar al Comitetului de 
partid, prorector al Ins

titutului de mine Petroșani

(Continuare in pag. a Z-a)
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Inmînarea insignei jubiliare
a Șantierului național ai

tineretului Canalul
Dunăre — Marea Neagră

B Rubricile „Stop !' 
informăm

B Din activitatea de Cru
ce Roșie

75 de ani
de existență.

a construcțiilor
de mașini
Valea Jiului

Emoționanta evocare 
a istoriei și vieții uzinei

Ieri după-amiază, în sa- tema: „Făuritorii utilaje- 
la Teatrului de stat „Va
lea Jiului" au început 
manifestările prilejuite de 
aniversarea a 75 de ani de 
atestare documentară a

- întreprinderii de utilaj 
minier din Petroșani. 
Dezvoltarea întreprinde
rii, de la înființarea pri- 
meior spații, în 1909, și 
piuă la actuala uzină mo
dernă constructoare de u- 
tilaj minier, a avut loc 
într-o permanentă legă
tură cu mineritul Văii Jiu
lui. Toate aceste semni
ficații au constituit subs
tanța unui simpozion cu

lor mițiiere din Petroșani
— 75 de ani în slujba mi
neritului românesc'1. Re
feratele „File din "istorie"
— ing. Valeriu Butules- 
cu, „Realizarea progra
mului prioritar de me
canizare a mineritului — 
obiectiv major al colec
tivului întreprinderii de 
utilaj minier"— ing. Mir
cea Munteanu și „Utila
jul minier— prezent și 
peispective în ideea creș
teri, productivității mun-

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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JUBILEUL 
unui vrednic colectiv 

muncitoresc

Râspiata
muncii

de brigadier

a secretarului 
partidului, to- 

Nicolae 
cel mai iubit

Joi, după-amiază, la Ca
sa de cultură din Petroșani 
a avut loc o emoționantă a- 
dunare festivă, prilejuită 
de înmînarea insignei jubi
liare a Șantierului național 
al tineretului Canalul Du
năre — Marea Neagră. Mă
reață ctitorie a anilor so
cialismului, realizată din 
inițiativa și prin gîndirea 
cutezătoare 
general al 
varășul
Ceaușescu,
fiu al națiunii noastre, Ca
nalul Dunăre Marea Nea
gră exprimă, fără puțință 
de tăgadă, cele mai înalte 
trăsături ale geniului cre
ator al poporului 
dovedind lumii 
aici, la poalele 
tot ceea ce ne 
este pe deplin 
Timp de aproape 
sub arșița soarelui dobro
gean sau sub tăișul ploilor, 
mii de constructori s-au 
dăruit pentru realizarea 
acestui mare obiectiv. Din
tre ei, mulți au fost tineri, 
brigadieri, urmașii celor 
de la Bumbești — Livezeni 
și Salva Vișeu. Tovarășul 
Virgil Sicoe. prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
al U.'I'.C a înmînat insig
na jubiliară la un număr 
de 30 activiști de partid șl 
a' U.T.C., cadre didactice, 
conducători de întreprin
deri și instituții, foști bri
gadieri participant la cons
trucția Canalului. Aseme
nea manifestări au loc, în 
aceste zile, în întreg jude
țul.

Bujor MIRCESCU

român, 
întregi că 
Ca-patilor, 
propunem 
realizabil.

8 ani.
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r In preocupările prioritare ale comuniștilor

Creșterea continuă a realizărilor 
în abatajele mecanizate

Expresia voinței 
întregii națiuni

(Urmare din pag. I)

■ •JChezășia
(Urmare din pag. 1) valorifica substanțele ini- 

-------------------------------- nerale utile, specialiști ne.
i na
na-

victoriilor noastre

în organizațiile de bază ale sectorului IV, de la 
mina Lupeni, au fost pe larg dezbătute în luna iunie, 
sarcinile ce revin comuniștilor din cele 4 mari aba
taje frontale, în vederea creșterii producției de căr- 

’.bune pe semestrul II al anului. Relatări pe această 
temă ne-a făcut recent, secretarul comitetului de 
partid pe sector, tehnicianul ALEXE FURDUI !

Iuga, Ilie Petre și Mihai 
Bucătaru, această briga
dă asigură funcționarea 
fără stagnări a susținerii 
mecanizate de 
SMA-2 fabricată la 
Petroșani, recent 

prin ei a tuturor forțelor dusă în abataj, 
sectorului, în vederea ob
ținerii unor realizări cît 
mai mari. Preocuparea 
noastră de bază este de 
a asigura, în fiecare aba
taj, valorificarea la ma
ximum a dotării moderne 
de care feeneficiem. Bri
gada condusă de Cons
tantin Popa _ realizează 
zilnic viteze medii de ?- 
vansare de 1,25 ml și ran
damente de peste 20 tone 
pe post. Printr-o Diină 
coordonare a schimburi
lor de către minerii Ion

Ritmicitatea realizării 
sarcinilor

— In spirit constructiv, 
dezbaterile care au avut 
loc în adunările genera
le ale organizațiilor de 
bază, în luna iunie. au 
fost orientate spre mobi
lizarea comuniștilor, și

a-

e- 
îii

(Urinare din pag. 1)

medie cu peste 2000 kg 
post. Ce caracterizează 
cest colectiv, format din 
de ortaci? In primul rînd, 
disciplina muncii. Sînt luni 
în șir cînd pe fișa de cap 
a fiecărui muncitor din 
cadrul acestei brigăzi nu se 
înregistrează nici o nemoti
vată. Cînd vorbim de dis
ciplină, nu trebuie să mai 
vorbim de organizare, hăr
nicie și conștiință. Aces
tea vin de la sine. Care a 
fost răsplata muncii lor ? 
Cîștiguri depășite în medie 
cu peste 100 lei. pe post; la 
nivel de miner cu catego
ria a V-a.

Pentru a avea p imagi
ne mai clară despre disci
plină, am supus analizei și 
brigada lui Constantin 
Curea (lucrează pe același 
strat). Minerii acestei bri
găzi au reușit și ei, pe pri
mele șase luni, să-și depă
șească ritmic, sarcinile de 
plan ba chiar și producti
vitatea muncii, dar răspla
ta muncii lor nu s-a ridi
cat la nivelul celei con
duse de Traian Borșa. Câș
tigurile au fost mai mici 
cu 60 lei pe post decît la 
Borșa sau, cum este cazul 
lunii mai, chiar cu 90 lei. 
De ce asemenea diferențe? 
Pentru că, în formație Sînt 
mulți ortaci care sînt cer
tați cu disciplina. Lună de 
lună se înregistrează în 
medie cîte 20 de nemotiva
te, cu vîrfuri de 32 și chiar 
39, cum este cazul lunilor 
aprilie și mai. Și atunci? 
Planul se stabilește pen
tru toți membri brigăzii, 
deci și pentru cei care fac 
nemotivate. Cei mulți mun
cesc pentru a-și realiza pla-

pe 
a- 
32

tipul
I.U.M. 
intro-

Și celelalte formații, cu 
o singură excepție, ob
țin realizări bune în ex
ploatarea susținerilor me
canizate și combinelor de 
tăiere. Din relatările in
terlocutorului am reținut 
Că brigăzile conduse de 
Teodor Boncalo și Aurel 
Mantia se mențin la nive
lul unor productivități 
medii de 14—15 tone pe 
post, depășind viteza de 
avansare planificată. Ex
cepție de la ritmul obiș
nuit al sectorului nu face

decît brigada condusă de 
Paul Grasu, care a intrat 
într-o zonă cu infiltrații 
masive de apă. In acest 
abataj se acționează cu 
multă răspundere pe ba
za programului elaborat 
de conducerea sectoru
lui, pentru depășirea 
cestor dificultăți.

In urma analizelor 
xigente, întreprinse
organizațiile de partid, și 
pe bază propunerilor și 
angajamentelor asumate 
de mineri, comitetul de 
partid al sectorului îm
preună cu conducerea 
tehnică au stabilit pentru 
lunile iulie și august un 
obiectiv deosebit de mo
bilizator. Dorința mine
rilor este de a adăuga la 
plusul realizat pînă în 
prezent, noi cantități de 
cărbune, astfel ca secto
rul să întîrnpine ziua de 
23 August cu o producție 
suplimentară de 20 000 
tone și să mențină un 
ritm constant de depășire 
a planului pe tot parcur
sul anului. (I.M.)

partidului, a secretarului 
său genera], sîntem ferm 
hotărîți să ne mobilizăm 
mai puternic, pentru reali
zarea exemplară a sarci
nilor de plan, pentru a în- 
lîmjina cu noi și mărețe 
fapte de muncă cele două 
mari evenimente politice 
ale acestui an din viața 
poporului român, avînd 
certitudinea că reînvesti- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
partidului constituie ex
presia voinței întregii na
țiuni, constituie chezășia 
înfloririi patriei pe calea 
socialismului și comunis
mului

denții se află în ultimele cesari în dezvoltarea 
zile ale practicii în produc- petuoasă a economiei 
țic, sursă inepuizabilă de ționale. 
perfecționare morală și pro
fesională a învățămîntului. 
însăși această concepție a 
integrării armonioase a 
procesului de învățămînt 
cu practica economică ; și ; 
cercetarea științifică a fost 
elaborată de secretarul ge
neral al partidului nostru, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, deschizînd noi 
orizonturi de perfecționa
re, menite să pună în va
loare energia creatoare a 
cadrelor didactice din Ins
titui de mine, a tineretului 
studios și de a asigura ^spe
cialiști cu temeinică pre
gătire pentru a extrage și

Aprobînd din toată 
ma, în deplin consens cu 
voința întregului partid și 
popor, Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R., cadrele di
dactice și studenții din Ins
titui de mine sînt hotărîți 
să obțină, în cinstea ma
rilor evenimente politice 
ale acestui an — a 40-a a- 
niversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă Și anti- 
imperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului —, 
noi rezultate în calitatea 
pregătirii viitorilor speci
aliști în minerit.

ini-

de plan
nul și alții se gîndesc doar 
la cîștig.

Așadar, iată două brigăzi, 
două moduri de a privi lu
crurile, două atitudini față 
de muncă și valorile ei 
care contrastează vizibil. 
Este normal ca ortacii dirt* 
brigada lui Constantin Cu
rea să muncească mai mult 
(și în locul celor care fac 
nemotivate) și să cîștige 
mai puțin? Firește că nu. 
Desigur, la brigada lui 
Borșa a învins omogenita
tea, coeziunea colectivului, 
care de multe ori „atîrnă" 
mai greu decît tăria brațe
lor. Acesta este de fapt 
suportul succeselor brigă
zii, cauza care determină 
realizarea ritmică a planu
lui. Asupra acestor aspec
te trebuie să reflecteze or
tacii dirt brigada lui C. 
Curea, aspecte asupra că
rora vom reveni.

Muncitoarele Ioana 
Ciofu și Etelca Crișan 
de la Fabrica de mobilă 
din Petrila.
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Din activitatea de Cruce Rosie

în slujba sânâtâțiî omului
Pe lîngă spitalul orășenesc 

din Petrila funcționează de 
aproximativ 15 ani școala 
de surori de Cruce Roșie cu 
o durată de doi ani. Re
cent a avut loc aici exa
menul de absolvire al unei 
noi promoții de surori de 
Cruce Roșie. In fața co
misiei de examinare, cele 
22 de eleve au dovedit o 

. bună pregătire teoretică 
și practică în acordarea 
primului ajutor în împre
jurări urgente, însușin- 
du-și cunoștințele medica
le predate. Un număr de 
12 eleve au primit note de 
10, iar media clasei a fost 
de 9,50.

Noua serie de surori 
Cruce Roșie va fi de

ruinul de bă.rîni din locali
tate. Noua promoție evi
dențiază totodată stăruin
țele depuse de cadrele me- 
dico-sanitare de la spitalul 
Petrila pentru instruirea 
celor 22 de eleve, multe din

de 
un 

real folos cadrelor medico- 
sanitare, ele devenind ins
tructori ai populației din 
cartierele orașului , Petrila. 
Vor efectua activitate de e- 
ducație sanitară pe teme 
ca: alimentația rațională, absolventele seriilor ante- 
consumul abuziv de alcool, 
tutun și medicamente, creș
terea natalității, pericolul 
avortului pentru sănătatea 
femeii. Vor ajuta, de ase
menea, cadrele ' medico-sa- 
nitare în acțiuni de profi
laxie prin vaccinări, la re
crutarea donatorilor ono
rifici de sînge și asigurarea 
asistenței medicale la că-

rioare contribuind la îngri
jirea oamenilor bolnavi 
internați. în spitalele din 
Valea Jiului.

Dr. Maria BA LEA, 
medic primar interne, 

director al școlii de 
surori de Cruce Roșie — 

Petrila

In ziarul nostru din data 
de 23 iunie a.c., la această 
rubrică, reaminteam con
ducătorilor auto că viteza 
maximă legală de depla
sare în localitățile Văii Jiu
lui este de 40 km/oră. Ma
joritatea conducătorilor au
to se conformează. Din pă
cate însă aparatul radar, 
care și-a făcut apar 
săptămîna trecută în m 
nicipiul Petroșani, a înre
gistrat și cîțiva conducă
tori auto care se grăbeau, 
depășind viteza legală. Ia
tă numerele de înmatricu
lare a autovehiculelor ca
re au fost înregistrate de 
aparatul radar circulînd cu 
o viteză mai mare de 40 
km/oră»- 1 HD 6173, 1 HD 
4934, 1 HD 3638, 1 HD 540, 
1 HD 8570, 1 HD 1039, 
1 HD 9380, 3 HD 2146,
21 HD 5901, 21 HD 480,
31 HD 1922, 31 HD 3545, 
iar conducătorul autoturis
mului 1 HD 4197 observînd 
aparatul radar și circulînd 
cu o viteză mai mare decît 
cea legală a încercat să 
scape prin acționarea pu
ternică a frînei de serviciu 
în apropierea acestuia. în
cercarea lui a fost tardivă, 
fiind sancționat ca și cei
lalți contravenienți.

TUȚA.. FURAT DE 
SOMN-

(Urmare din pag. I)

le pătrund în rîndul ma
selor, contribuind la for
marea omului nou.

Graiul cifrelor relevă 
elocvent evoluția poștei 
și telecomunicațiilor în 
Valea Jiului. Alte compa
rații. Dacă în anul 1956, 
volumul corespondenței 
era de 200 000 scrisori pe 
lună, acum, acestea se 
ridică la peste 2 milioa
ne. Dacă numărul colete- 
ldr era de 1200, lunar, a- 
cum a ajuns la 36 000. Im-

existau 1600 abonamente 
TV. în anul celui 
XIII-lea Congres, numă
rul acestora este de 28 000, 
deci a crescut de peste 17 
ori. Bineînțeles, în para-

.. .... pidă, doar sîntem in se- 
de-al ■■ colul vitezei ! Pentru a- 

ceasta, un colectiv de oa
meni, rămași pentru noi 
anonimi de cele mai mul
te ori, depune strădanii.

Saltul impresionant 
al comunicării dintre oameni

lei, numărul lucrătorilor 
din poștă și telecomuni- 

cuma ajuns la 36 000. Im- ; cații: a crescut, în Valea
presionant 1 Oamenii noi Jiului, de peste 10 ori
...........  ‘ ’ față de 1949.

...Oamenii simt nevoia 
de comunicare. Este o 
caracteristică a secolu
lui XX. O comunicare ra-

ai noii societăți simț 
nevoia de comunicare, A 
apărut televiziunea. în 
anul celui de-al IX-lea 
Congres, în Valea Jiului

Dirigintele Oficiului mu
nicipal de poștă și tele
comunicații, Marin Bă
lan remarcă dintre colec
tive pe cele din 
(condus de Maria 
șanu), Aninoasa, 
vul de telefoniste
Petroșani (supra veghe-

EXPOZIȚ1E. După cum 
ne informează tovarășa 

- Francisca Ionașcu, res
ponsabila cinematografe
lor „Paringul" și „7 No
iembrie", astăzi, la ora 10, 
în holul cinematografului 
„Paringul" din Petroșani 
se va deschide o expozi
ție de desene în acuare
lă realizate de copiii de 
la căminul I.U.M.P. Ex-

poziția are tematica „Co
piii lumii doresc pacea" 
și face parte din manifes
tările prilejuite de îm
plinirea a 75 de ani de e- 
xistență a I.U.M.P. (V.S.)

APARIȚIE EDITORIA
LA. Sub. egida Editurii 
tehnice a apărut o intere
santa carte pentru ener- 
geticieni. Este vorba de 
„Exploatarea centralelor 
electrice — probleme spe
ciale", al cărei, autor este 
ing. Petru Laurențiu. 
Lucrarea este un util în-

drumător practic necesar 
personalului care asigu
ră exploatarea și 
ținerea centralelor 
trice și termice. (V.S.)

ÎN ATENȚIA ABONA- 
ȚILOR TELEFONICI. La 
prezentarea abonaților 
pentru achitarea facturii 
telefonice din luna iulie, 
abonații sînt rugați să vj- 
nă și cu buletinul de i- 
dentitates Achitarea fac
turii se va face numai pe 
baza buletinului de iden
titate a titularului abo
nat la postul telefonic.

între-
elec-

Dumitru Tuță, conducă
tor auto la C.D.E.E., în unt 
din nopțile trecute a fost 
'programat de serviciu 
mașinile de la garajul în 
treprinderii. Prezentîndu. 
șe obosit la serviciu dc 
noapte a adormit, lăsînc 
mașinile în voia soartei 
Organele de miliție, tre. 
cînd pe la garaj, au în 
cercat să vadă dacă aceste; 
Sînt asigurate pe timpu 
nopții; nu mică le-a fos 
surpriza cînd au găsit toa 
te mașinile cu ușile deschi 
se, iar paznicul dormea., 
buștean. Nu a auzit cînd 
organele de miliție au por 
nit o mașină și au pleca 
cu ea. Dimineața, cînd a 
observat lipsa mașinii, ; 
reclamat „furtul", dar ni 
s-a prezentat personal li 
miliție pentru a-și rezolv; 
situația ci prin oameni 
săi de „încredere", 
el de ce...

toare, Eugenia Dragotă 
și Ioana Svichitl). Ni s-a 
vorbit frumos despre 
poștași și parcă l-am ză
rit, din bloc în bloc, pe 
comunistul Petre Steles- 
cu, un om care, de peste 
30 de ani, duce, în tolba 
sa, gîndurile semenilor 
săi. Interlocutorul nostru 
ne-a vorbit despre pers
pectivă. Se preconizează 
automatizarea centrale
lor din orașele Uricani și 
Petrila, precum și extin
derea centralelor din 
Vulcan, Lupeni și Petro
șani, înfăptuiri care vor 
conduce, neîndoielnic, la 
....... ___ .. i comuni
cări rapide și eficiente, la 
servicii ireproșabile' pen
tru oamenii muncii din 
Valea cărbunelui.

Vulcan realizarea unei 
Predo- 
colecti- 
de lă

S-A DESCHIS TABĂ
RA de vară a Salvamon- 
tului din Lupeni, de la 
lacul Bucura din Retezat, 

amenajarea taberei 
sezon turistic de 
contribuit toți 
echipei, precum 

salvamontiști- 
alpiniști. inimoși, 

intre în 
salvarea

La 
din noul 
vară au 
membrii 
prietenii 
lor, și ei 
gata oricînd să 
acțiune:. pentru 
semeftilor. (I.D.)

Ieri du-
că-

SPECTACOL, 
pă-amiază, locatarii 
minului de nefamiliști al 
minei Dîlja au petrecut

12

I I

Ști;

plăcute clipe de destinde
re în timpul liber. In 
mijlocul lor s-a aflat ta
raful de muzică populară 
al Casei de cultură Pe
troșani, susținînd un reu
șit spectacol care s-a 
bucurat de aprecierea au
ditorului. (Gh. Popescu, 
coresp.). -

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

I
*

Duminică, 8 iulie 
drept de circulație 
rismele proprietate 
sonală înmatriculate 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată
sprijinul Biroului circulați 

al Miliției municipiului 
Petroșani

a.c., ai 
autotu

per 
sul

cu
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UTILAJE MODERNE 
pentru mai mult

Pentru ca munca mine- tă a cărbunelui, 
rului să fie mai rodnică și 
să răspundă în măsură din 
ce în ce mai mare cerin
țelor economiei naționale, 
prin cantități sporite de 
cărbune, pentru reducerea 
efortului fizic, la indicația 
conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășu
lui Njcolae Ceaușescu, s-a 
trecut la asimilarea utila
jelor de mare complexita
te, indispensabile mineri
tului modern, sarcină de o- 
noare cu un pronunțat ca
racter novator preluată de 
colective de ingineri și teh
nicieni.

Cu clarviziunea specifi
că, cel mai iubit fiu al 
poporului a analizat pro
fund situația dotării teh
nice a minelor din Valea 
Jiului, precum și posibili
tățile de realizare de că
tre industria constructoare 
de mașini a utilajelor teh
nologice moderne, la nive
lul tehnicii mondiale de 
vîrf. Vizita de lucru efec
tuată de secretarul gene
ral al partidului, în noiem
brie 1977 în întreprin
derea de utilaj minier Pe
troșani, a trasat sarcina 
creșterii producției de căr
bune și mecanizarea pro
ceselor de extracție, a pus 
bazele Programului pen
tru mecanizarea și dotarea 
în industria extractivă mi
nieră, al cărui scop era 
asimilarea în cel mai scurt 
timp a utilajelor necesare 
mecanizării susținerilor în 
abataje, precum și a utila
jelor de tăiere mecaniza-

______________  Astfel s-a 
născut ideea fabricației la 
Petroșani a complexelor 
de tip SMA-1 Și SMA-2. 
A fost ,o muncă plină de 
dificultăți și inedit. Prin 
colaborarea dintre proiec- 
tanți, constructori de ma
șini și mineri s-au realizat 
prototipurile și seria zero, 
în domeniul tăierii meca
nizate au fost asimilate 
combinele de abataj CA-1 
și CA-2 echipate cu trans
portoare de producție ro
mânească. Prototipurile au 
promovat cu succes 
bele de anduranță, 
du-se astfel trece la 
ducția de serie.

Cu ocazia celei de-a doua 
vizite de lucru în uzină, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a apreciat po
zitiv rezultatele obținute 
de colectivul oamenilor 
muncii din întreprindere. 
In condițiile unui grad de 
înnoire de 90 la șută, oa
menii muncii din între
prindere și-au unit toate 
forțele realizînd în perioa
da de pionierat a susține
rilor mecanizate, adică în
tre anii 1979 și 1981, un 
număr de 132 secții SMA-1, 
978 secții SMA-2, 11 com
bine CA-1, 16 combine
CA-2 și 8 instalații de u- 
mectat strate.

Paralel cu acțiunea de a- 
similare a unor utilaje noi, 
competitive pe plan mon
dial, atenția organizației 
de partid, a conducerii teh
nice a întreprinderi» s-a 
îndreptat și asupra moder
nizării utilajelor din pro-

pro- 
putîn- 

pro-

Grija față de om
S-a scris în repetate rînduri despre importanța 

covîrșitoare pe care o au condițiile de muncă asupra 
bunei desfășurări a procesului de producție, modul 
în care influențează asupra productivității muncii 
și calității produselor finite.

Din cele relatate de sing. Emil Stan, șeful com
partimentului protecție a muncii, în ultima vreme 
s-au adus îmbunătățiri substanțiale microclimatului 
prin punerea la punct a ventilației (naturale și arti
ficiale) în locurile cu gaze nocive. Muncitorii care 
lucrează aici primesc gratuit, lapte și alte antidoturi 
pentru creșterea rezistenței organismului lor.'

Noua stație centralizată de acetilenă cu cele do
uă generatoare de 10 mc/oră au înlocuit definitiv .mi
cile generatoare portative incomode și nesigure. Din 
același program de măsuri face, parte verificarea pe
riodică a instalațiilor electrice a elementelor de legă
tură cu cablu și lanțuri standardizate, precum și a 
aparatelor de măsură și control aflate în dotarea sta
țiilor de compresoâre, acetilenă și oxigen, a depozi
telor de carburanți și lubrifianți.

In sectoarele calde personalul este supus unor 
examinări și testări periodice în vederea depistării e- 
ventualelor boli profesionale în faza incipientă.

Intr-un cuvînt, grijă față de oamenii muncii, față 
de condițiile în care aceștia ÎȘi desfășoară activitatea.

cărbune
ducția curentă și de asimi
lare a importului de com
pletare. Data de 2 sep
tembrie 1982 constituie o 
zi memorabilă în istoria 
construcțiilor de utilaj mi
nier. Pentru a treia oară 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu onorează între
prinderea, a stat de vorbă 
cu muncitorii, a vizitat ha
lele de producție, expoziția 
organizată în incinta uzi
nei. Și de data aceasta a- 
precierile au fost pozitive, 
indieîndu-se direcțiile ce 
trebuie urmate, ridicarea 
ștachetei exigenței, execu
ția în construcție modulară 
și continuarea acțiunii de 
asimilare a noi utilaje 
capabile să sporească pro
ductivitatea muncii mine- 

. rilor. V ■ ■
Urmînd cu însuflețire 

chemarea lansată de secre
tarul general al partidului, 
harnicul colectiv de oa
meni ai muncii din între
prindere a executat în pe
rioada 1982—1984 un nu
măr de 66 secții SMA-PH-1, 
335 secții SMA-PH-2 și 13 
instalații mobile de per
forare IMP-2. In totalitate, 
în perioada amintită Uzina 
a livrat întreprinderilor 
miniere o cantitate de 
29 682 tone utilaj minier și 
12897 tone piese de schimb. 
Toate aceste succese au fost 
înregistrate pe fondul trans
formării structurale a Uzi
nei prin realizarea unui vo
lum sporit de investiții, 
prin munca entuziastă, pli
nă de răspundere a colec
tivului întreprinderii an
gajat ferm în materializa
rea exemplară a progra
mului de mecanizare 
mineritului.

r

OMAGIU MUNCII
OAMENI DIN LINIA INTÎI. Oameni pentru care 

munca este actul cel mai firesc al existenței lor. Oa
meni al căror unic crez este demnitatea muncii de zi 
cu zi, Cu ochii ațintiți -pe cuțitul strungului automat, 
cu brațul prins în eterna încleștare cheie-șurub, cu 
incandescența metalului topit reflectată în frunțile a- 
sudate, zi de zi, lună de lună, an de an.

In cele aproape 2000 de repere ale unei combine 
de abataj se reunește munca turnătorului și lăcătu
șului, a strungarului și frezorului, a sudorului și e- 
lectricianului. Delimitările profesionale dispar, se 
pese" intr-un amestec omogen undeva în spatele pro
dusului finit.

Cînd o "combină începe să taie drum nou 
încremenitele păduri geologice, cînd fluviul negru de 
cărbune ia drumul marilor cocserii, efortul unitar al 
muncitorilor se sudează miraculos, căpătînd dimensi
uni fabuloase. ■ : ■ - : '

I narea arcuita a susținerii, pe poieea jam «« u
: transportorului strălucește triumfal sudoarea muncii 
] voastre. ' , .

CONSTRUCTORI! Pe tambura combinei, pe spi
narea arcuită a susținerii, pe poteca fără de sfîrșit a

Uzina, ieri și azi

Sînt mîndru de secția mea
Nu prea știu să potrivesc cuvintele. Am îmbă- 

trînit aici, în secție, în lupta cu încăpățînarea rece a 
metalului. Constat cu nostalgie cum — invers ca la 
om — secția de construcții întinerește sub povara a- 
nilor, strălucește puternică și viguroasă, încărcată de 
bijuteria unei dotări tot mai moderne. Cînd văd sec
țiile susținerilor echipate, gata să primească botezul 
adîncului, jucînd sub văpaia orgii de lumini a sudo
rilor, cînd văd mașinile de debitat tăind după șablon 
hărți bizare în tabla de 20, gîndul îmi fuge la timpuri 
îndepărtate cînd lăcătușul transpira ore în șir aplecat 
deasupra pilei. O bucurie lăuntrică mă cuprinde chiar 
dacă bruma a prins să bată în anii vieții mele, chiar 
dacă mai am puțin pînă la pensie. Sînt mîndru de 
uzina mea, astăzi la oră de cumpănă istorică. Vă 
spune acest lucru Un martor ■ al creșterii și înălțării 
uzinei, îmbătrînit aici în lupta cu încăpățînarea rece 
a fierului. .

Dumitru LUPU, 
maistru, construcții metalice 

„Coloana" existenței noastre
antiteza dintre turnăto
ria nouă și cea veche. Sub 
povara amintirilor 
sim hala veche și 
cu încredere în cea 
In hala veche, în 
visul brâncușian a primit 
aripi nemuritoare din 
fontă, țîșnind spre infinit, 
ca un Luceafăr spațial. 
Mioriță în trei dimensi
uni, simbol al perenității 
neamului. In hala nouă 
tUrnăm astăzi elementul 

din grandioasa cploa- 
a existenței noastre.

Turnătoria reprezintă o 
parte distinctă din ființa 
uzinei și o parte din via
ța mea. Am petrecut ani 
mulți aici, printre for
me și modele și-am privit 
fascinat „Niagara" clocoti
toare a cuptorului. M-am 
obișnuit atît de mult cu 
mirosul fierbinte, dulceag 
al aerului specific turnă
toriei, încît în timpul li
ber aproape că îmi lip
sește.

Nu cred că există în 
uzină un exemplu capa
bil să ilustreze cu
multă elocvență saltul 
devenirii noastre decît

pără- 
pășim 
nouă. 
1938,

75 
nă

Emoționantă 
evocare 

(Urmare din pag. I)

cii în unitățile miniere" 
— ing. Dumitru Jula (Fili
ala Petroșani a CCSITUM 
Satu Mare) atf constituit o 
expresivă sinteză a evo
luției uzinei a cărei» 
dezvoltare a avut loc în afe 
ceste patru istorice decenii: 
de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944.

Sînt zile sărbătorești pen
tru actualii 
muncii de la 
șani. Am 
ochi umezi
ție cînd s-au 
din istoria mai veche a Ini» 
treprinderii care . cunoaște» 
acum o impetuoasă dezvol*(. 
tare și implicare în procd-* 
sul de modernizare a teh
nicii în minerii 
Etapa actuală de dezvoltare^ 
mai fertilă pentru între
prinderea care sărbătorești 
te trei sferturi de veac, a» 
fost stimulată de vizitele.; 
tovarășului N i c o 1 a p 
Ceaușescu, secretarul g«-r 
neral al partidului exprim 
mîndu-și încrederea în ca
pacitatea creatoare, în 
hărnicia și inventivitatea 
oamenilor muncii.

In încheierea simpozio- 
nului, participanții au ur
mărit un spectacol de tea».] 
tru dedicat fruntașilor îi* 
producție. Actorii Teatru» 
lui de stat „Valea Jiului* 
au susținut o reprezentație i 
cu piesa „Un bărbat și mai . 
multe femei".

oameni ai 
I.U.M. Petro, 

v ă z u ț 
de emo- 

evocat paginț

Ștefan MARIN, 
turnător

mai
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pi'imit, pre-
a

seamă în dczvol-

Primul ministru al guvernului român 
si-a încheiat vizita oficială in
ANKARA 6 (Agerpres). pentru mesajul

— Președintele Republicii ședințele Kenan Evren 
Turcia, Kenan Evren, l-a rugat să fie transmise, pre- 

Nicolae 
Ceaușescu un cordiă'l salut 
de prietenie și cele mai 
bune urări dc sănătate, fe
ricire personală și succes.

In cursul’ convorbirii au 
fost evocate cu profundă 
satisfacție raporturile bu
ne de prietenie și ștrînsă 
conlucrare statornicite în
tre România și Turcia', în
deosebi ca urmare a întîl- 

' nirilor care au' avut loc în 
anii 1982—1983 între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
șî președintele Kenan E- 
vreri. S-a subliniat că, con
vorbirile avute șl docu
mentele importante sem
nate cu aceste ocazii au re
prezentat și reprezintă mo-

primit, vineri după-amiază, ședintelui
la Istanbul, pe primul mi- ~
nistru al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a- 
flat în vizită oficială în 
Turcia, la invitația guver
nului acestei țări.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia a fost transmis pre
ședintelui Republicii Tur
cia, Kenan Evren, un salut 
cordial, împreună cu 
mai bune urări 
ta te și fericire, 
și prosperitate 
turc prieten.

Exprimînd vii

mente de
tarea prieteniei și colabo
rării . multilaterale romă- 
no-turee. Cu , acest prilej 
s-a exprimat dorința de e 
se continua și aprofunda 
dialogul rorhâno-turc la 
nivel înalt, . în Vederea 
impulsionării relațiilor tra
diționale de prietenie și co
laborare dintre cele 
țări și popoare. In 
cadru s-a transmis 
ședintelui Kenan Evreu in
vitația președintelui Nicolae 
Ceausescu de a efectua o 
vizită oficială în Republi
ca Socialistă România,

două 
acest 

pre-

cele 
de sănă- 
de progres 

poporului

mulțumiri

Totodată, se menționea
ză că se află în curs de re
alizare obiective în dome
niile industriei, energeti
cii, transporturilor și 
viciilor publice.

BAMAKO 6 (Agerpres) 
— La încheierea actualului 
an școlar, peste 32 000 de 
tineri și tinere din Repu
blica Mali au absolvit 
cursurile colegiilor, liceelor 
și școlilor tehnico-profesi- 
onale. In acest fel, un nu. 
măr însemnat de locuri de 
muncă din diferite sectoa
re ale economiei au fost o- 
cupate de cadre speciali
zate proprii.

Introducerea — deocam- 
■Ț _ în

tr-un număr însemnat de 
școli primare, a învățării 
limbii naționale, este con
siderată o etapă de mare 
însemnătate în lupta pen
tru înlăturarea sechelelor 
epocii coloniale.

BUJUMBURA 6 (Ager
pres). — In Burundi au fost 
obținute rezultate impor
tante în dezvoltarea eco
nomiei și, în principal, a 
agriculturii, în cursul ce
lor 22 de ani care au tre
cut de la proclamarea in
dependenței țării..

Recent, în diferite regi
uni burundeze au fost cons
truite o serie de obiective 
economice menite să pună 
în valoare resursele solu
lui și subsolului, precum 
și centre social- 
culturale. Ziarul „Le 
Renoveau du Burundi", ca
re apare la Bujumbura, e- 
numeră printre obiective, 
le date în funcțiune o im
portantă centrală hidroe
lectrică, un sistem modern ' dată experimentală 
de alimentare cu apă a 
principalelor centre urba
ne, o fabrică de prelucrare 
a cafelei, numeroase școli, 
spitale și policlinici, alte 
clădiri destinate activită
ților sociale și educative.

ser-

★

Primul ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, s-a 
înapoiat, vineri seara, în 
Capitală, din vizita oficia
lă întreprinsă în Republi
ca Turcia, la invitația pri
mului ministru al acestei 
țări, Turgut Ozal.

încheierea lucrărilor celei de a doua sesiuni 
a conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa

STOCKHOLM 6 (Ageri' 
preș). — După două luni 
de dezbateri, au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a do
ua sesiuni din acest an a 
conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa, convocată pe baza 
hotărîruor adoptate de re
uniunea gcneral-europea- 
nă de la Madrid ca parte 
integrantă a procesului 
C.SC.E, In cursul acestei 
stsivni, pe masa conferin
ței s-au aflat cele . patru 
documente existente, jntre 
ca"e se află și cel prezen
tai încă din luna ianuarie 
de țara noastră. Un- pas 
înainte a fost înregistrat 
prin evidențierea de că
tre marea majoritate a sta
telor participante a impor
tanței pe care o are găsi
rea și identificarea, în ca
drul conferinței de la 
Stockholm, a unor noi căi 
de întărire, în continuare, 
a obligației statelor de a

nu recurge la forță sau la pat activ — pentru crearea 
unei structuri de lucru ca
re să permită trecerea ra
pidă la negocierea și adop
tarea măsurilor de încrede
re și securitate propuse, 
n-a putut fi realizat uu 
consens în acest sens. A- 
ceastă chestiune rămîne o 
sarcină prioritară la relua, 
rea lucrărilor conferinței, 
la 11 septembrie ac.

amenințarea cu forța în ra
porturile lor reciproce. Dez. 
baterile din cadrul sesiu
nii s-au desfășurat totuși, 
în ansamblu într-o atmos

feră constructivă, nepolemi
că. In ciuda eforturilor 
intense depuse de nume
roase state mici și mijlocii, 
neutre și nealiniate — și 
la care România a partici-

ACȚIUNI IN FAVOAREA PĂCII

„Țelul nostru este dezarmarea
OTTAWA 6 (Agerpres). sprijinul propunerii de în

ghețare a arsenalelor nu
cleare ca un prim pas spre 
limitarea și reducerea subs
tanțială a armamentelor 
nucleare în lume.

— Organizația canadiană 
pentru pace intitulată „Țe
lul nostru este dezarma
rea" a anunțat inițierea li
nei campanii naționale în

Avertismentul
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Un nou studiu care atrage 
atenția supra efectelor de-

unui studiu

li

Absolvenții școlilor din Berlinul occidental — 
T ; confruntați cu lipsa locurilor de calificare

. profesională
BERLINUL OCCIDEN

TAL 6 (Agerpres), — Du
pă cum a făcut cunoscut un 
purtător de cuvînt al sin
dicatului din domeniul e- 
ducației din Berlinul oc
cidental, 53 la sută dintre 
absolvenții de anul acesta

raș nu au încă un contract 
pentru un loc de calificare 
profesională. Deosebit de 
afectate de această
ție sînt absolventele școli
lor de 10 ani, dintre 
numai 36 la sută pot

situa-

care
~____ conta

ai școlilor generale din o- ferm pe un loc de ucenicie.

FILME
I PETROȘANI -

iembrie: Atenție la gafe; 
Unirea: Artista, dolarii și 
ardelenii; Parîngul: Dom
nișoara Noorie.

LONE A: Povestea că
lătoriilor.

ANINOASA: 
neobișnuită.

VULCAN — 
rul: Ringul.

LUPENI —
Ringul.

URICANI: Alo,
zează străbunica..

Capcană

Luceafă-

Cultural:

ateri-

TV
13,30 Telex. 13,35 

sfîrșit de săptămînă (par

țial color). 16,45 Săptămî- ‘ 
na politică. 17,00 închide- I 
rea programului. 19,00 ’ 
Telejurnal (parțial color)- | 
19,20 Noi și copiii noștri. 
19,40 Țara mea î 
cu flori (color). Melodii
populare. 19,55 Teleenci- 
clopedia. 20,25 Film: „Se
cretul cifrului". Produc
ție a studioului cinema- j 
tografic București. Regia . 
Lucian Bratu. Prima par- I 
te. 21,10 Meridianele u- . 
morului și cîntecului (co- I 
lor). 22,10 Telejurnal j 
(parțial color). 22,25 
hanul melodiilor (color).
23,00 Inch'derea progra
mului.

noștri. ■
meleag |
......... 1

I
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Flagelul șomajului în țările
LONDRA 6 (Agerpres). rilor înregistrați oficial în

— Numărul șomerilor din Belgia este, în prezent, de
Marea Britanie a atins, in 494 270, ceea ce reprezintă
luna iunie a acestui an, uri 11,8 la sută din totalul
nou nivel-record, respec- populației active a țării —
tiv 3 036 200 de persoane — se arată într-un raport al
12,6 la sută din populația Ministerului muncii, citat
activă. Potrivit statistici
lor oficiale, armata celor 
aflați în căutarea unui loc 
de muncă a sporit, luna 
trecută, cu 8 300 de per
soane, dar cifra nu inclu
de absolvenții din acest ăn
— care se ridică la 123 573 
de tineri — și nici munci- . 
torii sezonieri.★

BRUXELLES 6 (Ager
pres). — Numărul șome-

de agenția France Presse.

BRUXELLES 6 (Ager
pres). — „Șomajul cons
tituie principala problemă 
căreia trebuie să-i facă fa
ță cei 10", a declarat, în 
fața Comisiei C.E.E. de la 
Bruxelles, noul președin
te al Consiliului ministe
rial al Pieței -comune, mi
nistrul de externe irlandez, 
Peter Barry.

occidentale
Trecînd în revistă prio

ritățile guvernului de la 
Dublin (Irlanda exercită, 
începînd de lâ 1 iulie a,c„ 
președinția C.E.E. în urmă
toarele șase luni), minis
trul irlandez a declarat că 
Piața comună trebuie să 
găsească mijloacele de a re
duce deficitele bugetare în 
1984—1985, fără a repune 
în cauză politica comuni
tară, să încheie „în mod 
rapid" negocierile de a- 
derare a Spaniei și Portu
galiei la C.E.E., ,„dacă este 
posibil la sfîrșitul lunii sep
tembrie".

relatea-

docu.
supra-

zastruoase ale unui atac 
nuclear a fost dat publici
tății la Londra. El a fost e- 
laborat de „$coala pentru 
studii asupra păcii" de la 
Universitatea Bradford, sub 
îngrijirea cercetătorului 
George Crossley, 
ză agenția Reuter.

Potrivit acestui 
ment, majoritatea
viețuitorilor Unui atac nu
clear asupra Marii Britanii 
ar deceda într-un interval 
de 2—3 ani. «Un atac nucle
ar impi'cînd utilizarea u- 
nor arme de ordinul a 200 
megatone, adică de 10 000 
de ori mai puternice decît 
bcmba atomică lansată la 
Hiroșima, ar provoca dis
trugerea totală a agricultu
rii Marii Britanii.

IUGOSLAVIA ȘI PO
LONIA se pronunță pen
tru promovarea cooperării 
bilaterale în spiritul prie
teniei lor tradiționale, pe 
baza principiilor respectu
lui reciproc, independen
ței, egalității în drepturi, 
suveranității, și neameste
cului în treburile interne 
— se arată în comunicatul 
publicat la încheierea vi
zitei efectuate în Polonia

de Milka Planînț, președin
tele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugosla- 
via, ia invitația lui Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C, al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

PRINCIPALELE CINCI 
bănci comerciale canadie
ne și-au majorat rata pri
mară a dobînzii de la 13 
la 13,5 la sută transmite a- 
genția UPI. Măsura a fost 
adoptată după ce banca 
națională („Bank ok Ca
nada") și-a sporit rata do
bînzii de la 12,36 la 12,76 Abilitate și nu-și stabili-

la sută — cel mai ridicat 
nivel înregistrat în peri
oada de după 1982, preci
zează agenția. UPI menți
onează că ratele dobînzii 
în Canada sînt mai mari 
decît cele din S.U.A., pen
tru a împiedica exodul 
din țară al capitalurilor că
tre vecinul din sud.

zează ratele dobînzilor la 
un nivel mai redus — a 
declarat, la Ciudad de Me
xico, Luis Anderson, se
cretarul regional al Orga
nizației Internaționale a 
Muncii pentru America 
Latină. In context, el a 
subliniat că problema da
toriilor externe nu afectea
ză doar economiile țărilor 
în curs de dezvoltare, ciȚĂRILE LATINO-AME- deopotrivă și sistemul eco- 

RICANE nu vor fi în mă- '• • ■ -
sură să ramburseze datoria 
lor externă, atîta vreme cît 
băncile internaționale nu 
dau dovadă de o mare fle-

Întreprinderea de 
UTILAJ GREU SI DE TRANSPORT 

PENTRU CONSTRUCȚII 
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ATELIER VULCAN
cu sediul în Vulcan, strada Republicii nr. 4, 

județul Hunedoara, 
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Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

bună. Telefon 41059, Pe
troșani, între orele 17—20. 
(2265)

VIND Moskvici 408, sta
re bună, preț convenabil. 
Vulcan, strada Perilor ar. 
o. (2267)

r VIND urgent, convena
bil, casă, trei camere, cen
tru, Petroșani, 6 Martie nr. 
3. (2270) . •

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu. 
mele Lașcu Ion, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(2266)

PIERDUT contract de 
închiriere - pe numele Jozsa 
Zsigmond și Jozsa Maria, 
eliberat de E.G.C.L. Petro
șani. II declar nul, (2269)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, copiii și nepoții amintesc împlinirea unui 
an de Ia trecerea în neființă a aceleia care a fost o 
bună soție, marnă și bunică

; NICULESCU ELENA ■' -
Neuitată vei fi în inimile noastre. (2268)
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