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ȚĂRII, QT MAI MULT CĂRBUNE!

decenii ale devenirii noastre La Vulcan se pregătește un nou covor floral.
Foto: Șt. NEMECSEK

Ceferiștii, 
în primele 

rîuduri
Ceferiștii de la stația 

C.F.R. Petroșani întîm- 
pină marile evenimente 
politice ale anului, cu 
importante depășiri la 
majoritatea indicatori
lor eeonomico-Iinanciari. 
In cele șase luni care 
au trecut din acest an, 
au fost expediate în plus 
7500 tone-mărfuri, ' iar 
timpul de staționare al 
r agoanelor aflate Ia în
cărca re-descârca re a fost 
redus cu 1,5 la sută. To
najul brut pe fiecare i 
tren de marfă a fost de- f 
pășit cu 1,2 la sută, iar i 
încărcătura statică, care i 
reflectă utilizarea va. î 
goanelor- de marfă a fost | 
depășită cu 1,6 la sută, | 
Totodată viteza corner. | 
cială a trenurilor de ț 
marfă a fost îmbunată- i 
țită cu 1;1 la sută. Iri | 
primul semestru au mai ș 
fost reparate și redate 
pentru' a fi încărcate 580 
vagoane convenționale, 
peste sarcinile de plan.

Cărbune peste plan
Colectivele întreprinderilor miniere din Valea 

Jiului raportează noi și însemnate succese în bătălia 
pentru a da țării cit mai mult cărbune în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială 
și națională antifascistă și autiimperialistă și a Con
gresului al XlII-lea al partidului. Importante cantități 
suplimentare de cărbune față de preliminarul zilei 
de 9 iulie au raportat minerii de la I.M. Vulcan, I.M. 
Uricanî, LM. Livezeni, I.M. Lonea și I.M. Paroșeni. 
Prin mai buna organizare a muncii pe schimburi din 
abatajele LM. Vulcan au fost extrase în 9 iulie, 126 
tone de cărbune peste sarcinile preliminarului, iar de 
Ia I.M. Urlcr au fost raportate 111 tone de cărbune 
peste plan. Cea mai mare producție peste sarcinile de 
plan de la începutul lunii iulie a fost extrasă de mi
nerii de la Lonea — plus 1453 tone de cărbune. Pe pri. 
mele locuri In întrecerea socialistă pentru mai mult 
cărbune se situează minerii din brigăzile conduse de 
Ștefan Alba (I.M. Petrila), Gavrilă Mesaroș (IJM. Pa
roșeni), Grigore Mândruț (I.M. Lonea) și Ștefan Karpi 
(IM. Uricani). (V.S.)
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Urgențe în investițiile anului 1984

Scadențe pe
Pe șantierul viitoarei in

cinte a întreprinderii mi
nere Lupeni Sud sînt con
centrate însemnate mijloa
ce materiale și umane pen
tru respectarea termenului 
de punere în funcțiune a 
primelor capacități de pro
ducție. Constructorii din 
cadrul brigăzii nr. 4 Lu
peni a întreprinderii de 
antrepriză construcții și 
montaje miniere Petroșani 
depun eforturi susținute 
pentru asigurarea frontu
rilor de montaj, pentru fi
nalizarea lucrărilor de 
construcții prevăzute în pla
nul fizic. Ca urmare, față 
de prevederi, la nivelul 
brigăzii nr 4 Lupt ni. du 
.z primul nestru h. se

OAMENI Șl DESTINE
în anii împlinirilor socialiste

în minerit, valoarea omului 
are o unitate de măsură 
mai precisă

— De brigada lui Ion 
Nicolae se vorbește la U- 
ricani ca despre formația 
cu cea mai înaltă produc
tivitate din abatajele ca
meră ale minei. Produc
tivitatea de 10, 11 și chiar 
de peste 11 tone de căr
bune pe post este temelia 
depășirilor constante ale 
brigăzii, ale celor peste 
1000 tone cărbune extrase 
suplimentar pe semestrul 
I. Și aceasta într-un aba. 
taj „clasic", tradițional, 
un abataj cameră unde 
cărbunele se extrage cu 
prețul confruntării di
recte a omului cu stratul 
de cărbune. Mai simplu 
spus, cu prețul dăruirii și 
priceperii minerești. Este 
de acord brigadierul Ion 
Nicolae ?

—■ Mai simplu, aș spune, 
cu prețul muncii cinstite, 
responsabile...

ca oriunde"
— De ce să-i zicem 

„muncă cinstită", de ce 
nu pur și simplu mun
că ?

— Pentru că, după pă
rerea mea, în mjnă mun
ca definește mai bine va. 
loarea omului și are o u- 
nitate dc măsură mai pre
cisă decît în oricare altă 
parte — tona de cărbune. 
Prin tona de cărbune to
tul se măsoară exact, 
precis — competența, pu
terea, responsabilitatea și, 
mai ales, cinstea, inclu
siv cinstea omului față 
de el însuși. De aceea îmi 
place să-i zic muncii — 
muncă cinstită. Intr-un 
abataj cameră în fața 
stratului, cu pichamerul, 
perforatorul în mină, nu 
te poți codi... Vorbele nu

Ioan 1>U BEK j
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șantierul minei
tivitele se înregistrează de
pășirea, pianului valoric cu 
mai bine de un milion de 
lei. La punctul dc lucru 
„Incintă Lupeni Sud" s-au 
înregistrat lună de lună de
pășiri ale sarcinilor de 
plan. După cum ne-a in
format tovarășul Nicolae 
Tragoș, șeful punctului de 
lucru „Incintă Lupeni Sud", 
față de prevederile de plan 
pentru luna iunie s-a înre
gistrat o depășire valorică 
de circa 300 000 lei. La 
principalele obiective, . Iu 
crările se află în stadii nor
male de execuție, conform 
o » ederil< t ît< cris gr a_ 
fic.

După cum am onstatat 
la faț 1 locului, lucrările de 
con st u *’ i i moi taje *»', 

es ișoară în ritm susținut. 
O atenție deosebită se a- 
cordă finalizării la terma
li >1 tăbliile a obiei th eior 
de care depinde punerea 
in funcțiune a minei. La 
principalele obiective din

Lună de lună, brigada 
lui Gheorghe Lițcan din 
sectorul III al I.M. 
vezeni 
șiri la 
gătiri.

In
condus de minerul Mihai 
Aszalos.

Li- 
realizează depă- 
lucrările de pre-

clișeu: schimbul

Foto: P. BEKE

Lupeni Sud
incintă: stația de compre- 
soare, instalația puțului de 
extracție, tabloul de dis
tribuție a energiei electri
ce, punctul de termoficare, 
se lucrează pe un front 
larg. A început să se înal
țe schela instalației turnu
lui de extracție. In para
lel, formația condusă de 
loan Popa a instalat pe 
fundație mașina de extrac
ție, și a început dificila o- 
peraț'ie de centrare. La ca
sa de mașini de extracție, 
zidarii din echipa condusă 
de Constantin Anofie exe
cută ultimele tencuieli și 
lucrări de hidroizolații.Lu
crările fundațiilor coriipre- 
soarelor-, turbocompreso- 
rului și viitoarei clădiri a 
pun tulul termic sînt efec
tuate de constructorii ves- 
titelor • harnicelor forma
ții de dulgheri și betoniști 
onduse de Tonia A hiri-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-al

La U.E. Paroșeni

în pas cu
Ca și în alte domenii ale 

vieții noastre economico- 
sociale, amprenta transfor
mărilor înnoitoare înfăptui
te după mărețul act de la 
23 August, a fost imprima
tă și modernizarea și sis
tematizarea șoselelor și po. 
durilor din toate localități
le Văii Jiului. Drumuri mo
derne ne leagă, de aseme
nea, de reședința județu
lui și județele limitrofe, de 
întreaga țară. Pentru a- 
ceastă înălțare a stării dru
murilor au fost 
foarte multe 
umane și 
ale

Drumurile publice —
dezvoltarea urbanistică

AMPLE LUCRĂRI 
DE REPARAȚII 

Șl MODERNIZĂRI 
La Uzina electrică Part», 

■ni au fost demarate și se 
desfășurare 

șl re- 
princi- 

pro- 
cu a- 

se execută și 
modernizare.

1 sînt în 
înlocuire morile 

electrofjltre-

necesare 
eforturi 
materi- 

pe care numai orîn-
duirea noastră socialistă a 
fost capabilă să le destine- 
ze modernizării drumuri
lor, al căror rol în dezvol-

tarea întregii economii na
ționale și în elevareâ ni
velului de viață al oame
nilor muncii este bine cu
noscut. Este de aceea bine 
ca noi, cei mai în vîrstă, 
să ne amintim și să le spu
nem celor tineri că nu a 
fost întotdeauna așa, că 
marginea de sud a Petro- 
șaniului și capătul pavaju
lui era înainte de 23 Au
gust în .dreptul actualei 
patiserii „Mignon", iar în 
Nord — Piața Victoriei nu 
arăta așa. Mai încolo, pî
nă la Deva și pînă la Tg. 
Jiu, nu mai era cunoscut 
asfaltul. Să ne amintim de 
curbele în pantă, deosebit 
de dificile de trecut, înde
osebi iarna și primăvara 
dintre Ohaba și Ciopeia, e-

ÎN ZIAR

liminate prin construirea 
marelui viaduct de la Cio- 
peia, de panta deosebit de 
grea de la Crivadia — Me- 
rișor, de asemenea, elimi
nată prin viaductul cu a- 
eelași nume, de calvarul 
pe care-1 implica traver
sarea uliței Cătănești din 
Iscroni și întregul traseu 
pînă la Lupeni, de între
ruperile de circulație, u- 
neori de săptămîni de zi
le, pe care le ascundea 
străbaterea defileului Jiu
lui. In cei 40 de ani care 
au trecut de la cruciala- zi 
de 23 August 1944 am par
curs un drum de evident

ș< 
află în plină 
lucrările de revizii 
parații capitale la 
palele- capacități de 
ducție. Concomitent 
ceste lucrăr 
operații de 
La cazanul nr. 
curs de 
de cărbune și 
le, iar Ia cazânele nr. 4 și 
5 sînt reparate structurile 
de rezistența și sînt în curs 
de înlocuire economizoă- 
rele și încălzitoarele de aer, 
precum și o parte din țevi
le schimbătoare de căldu
ră ale focarului.

La turbina nr. 4 de Ia 
grupul de 150 MW se 
moderniza sistemul de 
citație prin punerea 
funcțiune a excitatricei 
prii de înaltă

Twna ȚAȚARCA

(Continuare în pag. a 3-a) 
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Premieră teatrală „CIUTA** 
Pornind de la o sesizare 
Vă informăm

(In pagina a 2-a)

naș• ■ Evocări — 160 de ani de la 
ferea lui Avram Iancu 

H Rubrica „Fără supărare** 
(In pagina a 3-a)
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va 
ex- 
în 

pro- 
frecvență. 

Montarea acesteia constitu
ie o premieră pentru acest 
tu boe •> gtt isigură mă
rirea gradului de siguran
ță în funcționare și tot
odată duce la economisirea1 
.unor însemnate cantități de 
energie electrică. Și la tur
bina rir. 2 au fost executa
te lucrări de revizii și re
parații. Concret, ia aceas
tă turbină au fost înlocuite 
miezul magnetic și a bo- 
binajului statoric al gene
ratorului, au fost reparate 
și celelalte agregate care 
aparțin de aceasta, urmînd 
ca în data de 10 iulie să'

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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„CIUTA** de Victor Ion Popa
Respect față de valorile 

dramaturgiei românești
62

siropoase, a dictat o distri
buție „de zile mari". Bo
nomul cuplu al ticurilor 
bătrînești, dar și al pereni
tății candoarei, familia dr, 
Micu, este interpretat ad
mirabil de Alexandru 
Anghelescu și 
Ștefania Donca. Sub zodia 
stelei lui Tănase Scatiu și

! Opțiunea repertorială sur
prinde, să pui în scenă o 
piesă a cărei premieră s-a

• desfășurat în urmă eu 
de ani, nu neapărat s-o
aduci „la zi“, iată o între-

' prindere temerară; în con. 
textul reconsiderării dra
maturgiei interbelice ro
mânești, cea de-a șaptea 
premieră a actualei stagi
uni a Teatrului de stat 
„Valea Jiului** se constitu
ie într-o veritabilă perfor
manță artistică dublată de 
un curajos act de cultură. 
Subiectul „Ciutei** — o ie- __

- mă predilectă postsemănăto- nescu, larga paletă a par- 
ristă, imposibilitatea reali- venitului sentimental, tînă.
Zării idealului de fericire, rul actor din,Vale eertifi- întruchipare
în „locul unde nu s-a in-, cînd realul său talent, dar 
tîmplat nimic**. Cad.-ui 
dramatic aduce aminte de 
ciclul Comăneșteniloiș de 
proza sadovmnaui, se con. 
tinuă în „Steaua fără nu
me". Regizorul Marcel Șo
ma șl-ă propus ,recitirea** 
piesei, respeetî.i Ju-i Vir
tuțile clasice, pe care nu
mai un .om de teatru ,o- 
tal, cum a fost Victor ton 
Popa, putea să le dezvălu
ie. A renuiițat în consecință 
la izul provinciei moldove
nești, dar a accentuat, ceea 
ce remarca Liviu Reor-.ia-
nu — „1 
yeresc** al interiorului bur. 
ghez.

Respectul față de încăr
cătura emoțională a <on- 
flictuluî, eliberat de replici

PREMIERA 
TEATRALA

comp., Tache Voinea t’ă- 
iește, prin Theodor Mari-
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(Urinare din pag. 1)

te

datoria; 
greută. 
mineri- 
învățat

vins, rolul-mănușă eviden
țiază expresivitatea, pro
funzimea mijloacelor de 
exprimare ale tînărului 
actor, care mai are în pal. 
mares un precedent elo
giat, în Miroiu, din .Steaua 
fără nume". Convenționa
lă. fiindcă este afectată de 
lipsa unei partituri mai 
largi ni s-a părut Lerida 
Buchholtzer, care n-a rea
lizat însă identitatea de i- 
deal a Emmei Carmen. Am 
lăsat ia urmă eroina prin
cipală, personaj fragil și 
totuși atît de generos, ca 
atîtea alte figuri 
ale dramaturgiei

a
fugărită„ciuta1

feminine 
noastre: 

candorii, 
acceptă 

dinși un meticulos laborator conștient sacrificiul, 
artistic. Mihai Olița inluies- dorința de a nu-si pîngări 
te în rentierul 
Moceanu personajul 
scrupule, care cumpără to
tul la mezat, inclusiv 'dra
gostea, continuîhd dealtfel 
evoluția ]ui Tache >Voinea; 
aplombul și spontaneitatea 
replicilor denotă nuanța
rea situațiilor dramatice, 
în special „duelul" verbal 
cu Ana Anta (o fermecă
toare revelație, Paulina 
Codreanu) simbolizînd per
manenta ambiguitate a re-

,farmecul biderme- lației capitaliste „iubesc — 
vînd“. In lumea. îmbogă- 
țiților peste noapte, a „peș
tilor** sentimentali, eroul 
lui Adrian Zavloschi 
o victimă, dar nu un

Costea 
fără

visele, nonconforinismul so
cial este un act de protest. 
Florica Dinicu, deja 
noscută pe scenă sau 
cran, deține datele 
dar evoluează lipsită 
tensiune, fiindcă nu 
apropiat deeît mecanic de 
personaj.

Cu o scenografic funcțio
nală (Aurel Florea), ultima 
premieră a acest .‘i stagiuni 
a colectivului artistic pro
fesionist din Vale se întipă
rește în inimile- iubitorilor 
de teatru, se constitute in. 
tr-un moment jș referință 
artistică.

cu- 
e- 

rolului. 
de 
s-a

pe șantierul 
minei Lupeni Sud 
[ (Urmare din pag.., I)

loaiei și Gheorghe. Pavuia 
che, cei care se mîndresc 
eu realizarea unor lucrări 
deosebite, cum sînt cele de 
la instalația puțului' cu 
schip din incinta minei 
Lupeni.

’ Iptr-un stadiu, avansat de: 
execuție se află- partea de 
construcție , a \ instalației 

: transformatorului de ener.
gie electrică. „Pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie vom pre
da pentru montaj' instala
ția' transformatorului ,— 
ne-a spus maistrul princi
pal Nnolae Di moș — iar 

* pînă la 30 septembrie a e. 
vom face totul pentru a e- 
chipa și; pregăti instalația 
de extracție din incinta 
Lupeni Sud pentru începe, 
rea lucrărilor d? săpare. In 
acest scop se impune: ur
gentarea livrării ’roii ilor 
și molctelor din partea be
neficiarului**.

Bogata exper.ență de 
muncă, hărnicia de care dă 
dovadă colectivul cons
tructorilor de pe șantierul 
incintei viitoarei . mine.,Du- 
peni Sud, constituie garan
ția realizării la terihenOle 
scadente a lucrărilor de 

'construcții montaj, preda
rea către beneficiar a arcs, 
tei importante investiții 
prin care se vă asigura 
sporirea producției de căr
bune cocsifirabil.

V

1

1

i

vă luați rămas bun de la în abataj cu 
mină. _ 
îndelungată Ia 
aveți, desigur, și satisfac
ții...

— Am rămas pentru că 
munca nu m-a speriat. 
Eram obișnuit de mic cu 
greul. Dacă am satisfac
ții ? Da, Mă retrag în 
pensie cu inima împăcată 
că ml-am făcut 
nu m-au

. am 
tul, apoi 
pe alții, 
te de 
Pop e șef de 
iar Alexandru Pînzaru e 
maistru minier. In bri
gadă rămîn, de asemenea, 
bărbați vrednici. că 
Gheorghe Popovici, pe 
care-1 văd viitorul: șef de 
brigadă. Mă retrag cu i- 

fost
or

taci. Și aceasta penteu 
că am făcut tot ce trebu
ia ca în abataj treaba să 
meargă, să iasă cărbune
le pentru țară ea un flu
viu neîntrerupt. Am fost

țin loc de fapte, nu 
poți ascunde după dege
te... Trebuie să muncești 
cinstit.

— E o convingere cîș- 
tigată după ani îndelun
gați lucrați în mină...

— Am într-adevăr, 
mulți ani lucrați în mină. 
Am venit la Uricani în au. 
gust 1951. Am sosit atunci 
de pe meleaguri vîlcene țije, 
vreo 70 de inși. Știți cîți 
am rămas după o lună la 
Uricani? Unul singur. Și 
acela am fost eu. Nu să 
mă laud, dar nu am a- 
vut ce face. Acasă am 
fost pațru frați, iar tatăl 
vitreg. Nu mă puteam în. 
toarce să spun: „M-am 
întors; e greu la mină’*. 
Deși, sincer să fiu nu 
mi-a fost ușor, mai ales nima împăcată, am 
că am nimerit intr-un §j sint respectat de 
abataj, in care se lucra la 
o temperatură de 42 grâ.
de...

— Și ați rămas la Uri
cani... Și după cite știm 
mai aveți foarte puțin și

Aspect de muncă de la 
Fabrica de pîine din 
I.ivezcni. ••U'/

St NEMECSEKFoto

te,.

Cu cîteva zile în urmă, 
ne-a vizitat la -redacție < o 
cititoare mai în vîrstă, Iri., 
na P., care s-a arătat in
dignată, pe bună dreptate, 
de faptul că într-o sticlă 
de lapte,' cumpărată de la 
autoservirea „Jiul", a gă
sit două frunze de arțar. 
Cu - prompțiudine, au răs
puns invitației noastre de 

’ a stabili adevărul Dumi
tru Terțeci, secretarul or
ganizației de bază de la 
Fabrica de produse lactate 
din Petroșani și sing. Ma- 
rusca Cazanegra, 
șef de producție.

Nu cunoaștem 
care a făcut-o pe

tehnolog

motivul 
cititoarea 

. noastră Șă nu ne însoțeas- 
ca, dar datoria ne-a în
demnat să mergem la fa
brică. Curățenie ca la far
macie, o atenție deosebită 
la fiecare loc de muncă, în
tr-un cuvînt o înaltă res- 
ponsabilitațe profesională, 

concluzia noastră..

După o activitate inte de schimb, iar 
Uricani, ieșit am ieșit ultimul, 

reușit să formez o briga
dă omogenă care știe ce 
înseamnă cărbunele, și 
știe cum se scoate.

Am satisfacția că în a- 
nii petrecuți la Uricani 
mina s-a dezvoltat, s-a 
modernizat și are un co
lectiv puternic, stăpîn pe 
tehnica cea mai avansată. 
Orașul a crescut și cl. 
Stau într-un bloc unde 
cînd am venit la Uricani 
erau doar grajduri, un 
pîrîu și niște sălcii. A- 
cum e un cartier modem. 
Dar nil rhi-am uitat nici 
meleagurile. vîlcene. ; 
așteaptă la Golești o... ca
să „boierească*1, cu cinci 
camere. Dar nu e 
boiereascăl E casa 
minerească. Așa cum au 
toți minerii care și-au 
dorit să aibă o casă după 
anii lucrați în mină. E 
rodul muncii mele, unde 
mă retrag împreună eu 
familia, cu cei trei copii...

speriat 
învățat 
eu am 
Am crescut su- 
tineri; Traian 

brigadă.

Mă V

*

V i 
! 
ț
4

casa 
mea.

(Urmare din pag. I)

înceapă probele tehnologi
ce la această turbină. <

La repararea și moder
nizarea cazanelor, un aport 
deosebit au avut echipele 
conduse de Dragomir Lu- 
eaci, Ionel Baleea, Cor
nel Jiantl și Ludovic Czer- 
va, iar Ia turbine lucrează 
echipele conduse de Traian 
Albii, Atirel lonașcu, Do

si ; Constantin 
Reparațiile 

: asigurate 
conduși 

Dan
Sin. De modul 
executate aces- 
iepinde buna 
a întregii uzi- 
i l.i următoare, 
e n ■ spunea cu 
n urmă ing.

A -imeiitoami,

rel Faur 
Brautigam. 
lectrice sînt 
energ etici enii 
Aurel Bolosin, 
și Dumitru 
cum vor fi 
te lucrări 
funcționare 
ne în perii

Dar iată 
cîteva. zile 
Alexandru.' 
Jir ec ierul uzinei: ' :

— Pentru executarea u- 
nor- lucrări de. revizii și re
parații de bună calitate am 
asigurat din timp întreaga 
bază tehnico-materială ne-

Pornind de la o sesizare

.Calea laptelui" trebuie să 
întotdeauna senină!

mult chiar, față de

dem_

lajelor pentru gramăje mici. 
In ihagazine produsele 
lactate se vînd adesea fără 
restituirea ambalajelor din 
sticlă, IC VA ar trebui să 
ne livreze, în primul rînd 
nouă, ambalaje de acest fel, 
recuperate din Vale. .

— In ceea ce privește ca

Mai
anii precedenți, acest colec
tiv de muncă înregistrează 
o seamă de împliniri 
ne de consemnat.

— Remarcabil este
tul, subliniază sing.
rusca Cazanegra, că acum 
fabrica lucrează la nivelul 
parametrilor proiectați. Da. - litatea, remarcă Ana Făcaș- 
tbrită preoc u pari i forurilor: 
locale de partid și de stat, 
primim zilnic 2900 litri lap
te din Vale, de la produ
cătorii individuali, față de 
2—300 altădată. In acest an 
n-am înregistrat vreun re
fuz de calitate; e drept în- 
tîmpinăm o serie de greu- 

ități-cu, . procurarea amba-

cu, șefă a compartimentului 
C.T.C, deși cîteodată a- 
vem probleme cu substan
ța uscată, ne străduim să 
asigurăm parametrii gus
tativi, organoleptici. Spre 
bucuria noastră în acest 
domeniu avem muncitori 
cu experiență, receptivi, 
care privesc eu reșponsâbi-

e-
de 
de 

Tirea

litate activitatea.
minți pe șefa secției recep- 
ție Elena Bîrlan, pe nfiin. 

: cițoarele Aurora Dolea, I- 
Tivănca Simionaș, de la brân

zeturi, pe Valeria Maier, 
. șefa secției înghețată, Ma

ria Bîrlea, prepuratom'C. Ca 
președinte al sindicatului 
menționez profunda mutație
în conștiința oamenilor. 
Cei indisciplinați au fost 
nevoiți să plece sau s-au 
îndreptat, muncitorii cu ex
periență, cadrele tehnice 
manifestă o deosebită gri
jă față de nou încadrați.

Testarea preferi ațelor 
cumpărătorilor, iată o pro
blemă care determină des-

cesară. Modul cum au de
marat aceste lucrări și sta
diul la care am ajuns cu ' 
ele ne dau garanția că a- 
cestea vor fi finalizate la 
termenele prevăzute, ast
fel îneît în iarna viitoare < 
U.E. Paroșeni să funcțio
neze la capacitate maximă 
cu toate cele patru gru
puri atît pentru produce
rea energiei electrice cât șî 
a celei termice.

Concomitent cu aceste 
lucrări de reparații capi
tale-și modernizări, ener. 
geticienii de la* U.E. Pa
roșeni au depus eforturi 

ș susținute: pentru a pulsa în 
sistemul energetic național 
vil mai multă energie e- 
iecțrieă și termică. Iată 
deci că si energeticie- 
hii se î n s c r i U, 
alături, de celelalte colecti
ve de muncă din : Valea 
Jiului cu rezultate deose
bite, tn întrecerea socialis- 
t? în cinstea celei de a 
4Q-a aniversări a Eliberă
rii patriei și al XIlT-lea 
Congres al partidului.

facerea produselor noi. In 
toamna trecută aluatul pen
tru papanași, brînzoaicele> 
o anumită prăjitură nu au 
avut succes, dar. acum bu
toanele. de ciocolată eu 
lapte și miere au întrecut 
așteptările. .

— In această direcție, 
intervine Dumitru Terțeci 
ar trebui să primim un 
Sprijin -mai deosebit din 
partea forurilor și . între
prinderilor comerciale, mai 
multe expoziții cu produ
sele noastre, un dialog per
manent cu clienții noștri ar 
asigura o perspectivă bo
gată. în sortimente-boi.

Revenim asupra sesiză
rii. Frunzele de arțar în 
nici un caz nu provin din 
procesul de producție ci, 
fie în timpul transportului 
Ja magazine, sau introdu
se de indivizi certați cu 
normele de comportaic 
i ilizată...

Sever NOIAN

Ia l.M, Dilja aflăm cj 
este în curs de finalizare 
o lucrare de mare im
portanță care întregește 
dotările sociale de la a- 
ceastă întreprindere. Este 
vorba despre o baie cu 
dușuri compartimentate 
dată deja, parțial, in fo
losință. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

cest timp, nu este între- 
„ruptă activitatea celor do
uă unități în spațiile pro
vizorii din clădirea școlii 
sportive. ’

PRIN ACȚIUNILE de 
muncă patriotică desfășu
rate de organizația U'T.C. 
nr. X de la mina Vulcan 
au fost curățate circa 150 
de vagonete, care au fost 
repuse în circuitul pro- 
ducțiv. S-au evidențiat 
tinerii Eugen Racz, Va- 
sile :Musculeac, Gheor- 

și papetarii‘i ghe Bosnea, Adrian < a-
■ racioiu și alții. (Gh.S )

la ba-a de agrement a co
lectivului. l.M. Lupeni, 
putui V sud.

AMPLE. LUCRĂRI e- 
tl iii ta r-gospodăreșt i coi i - 
-.■nmăm și în zona plat
formei industriale a 
Î.U.M Petroșani. Conco
mitent cu lucrările execu
tate pentru traseul defi
nitiv al drumului națio
nal se fac amenajări pen- 
tru accesul rutier pe ve
chea. poartă a uzinei.

LA MINA LONE A,

tacole în sala de apel. 
Tot aici mai evoluează ?i 
formațiile de danstfri, re. 
citatori și brigăzile artis
tice ale pionierilor de Ia. 
școlile generale tir. 2 și 
3. patronate de această 
mare întreprindere mi
nieră;

TN ZONA./ PETRO
ȘANI-NORD:. se lucrează 
intens, sub coordonarea 
Centrului de librării De
va, la organizarea noilor 
spații ale lilirăriei ..loi.i 

mod frecvent, formația Creangă* și 
agrement Brăila, și de muzică populară a clu- care a funcționat în ve. ■< m x

cinătatea acesteia. In a- DIN C1UPERCARIA a.

GOSPODARII din 
peni fac intense pregă
tiră pentru ca principalele 
obiective din planul de 
înfrumusețare și unele a- 
menajări importante să 
fie realizate pînă la Ziua 
minerului. Este vorba, 
printre altele, de termi
narea drumului de acces 
cu două benzi spre zona 
de agrement Brăila, și ____ . .....
urgentarea amenajărilor bului susține microspec-

in

menajată în această pri- 
măvară la centrul ; de : 
colectare a fructelor de 
pădure de la Iseroni ' a. 
fost obținută prima re-

, roită de ciuperci, care a 
fost livrată cantinelor 
miniere ale I.A.C.C.V.J. 
Ciupcrcăria aparține O- 
'colului silvic din Lupeni, 
unitate mereu preocupată 
de diversificarea realiză
rilor prin efort propriu.

: (i.d.) i
DOT ARI SOCIALE. De 

la tovarășul Gheorghe 
Popescu, vicepreședintele 
comitetului de sindicat de



Un Înflăcărat luptător pentru 
libertate națională

Drumurile publica - în pas cu 
dezvoltarea urbanistică

Deihocrat-revoluționar 
român, unul dintre condu
cătorii de frunte ai revo
luției de la 1848—1849 din 
Transilvania, intelectual 
cu vederi înaintate,. A-Ț 
vram Iancu a văzut lumț---; 
na zilei la „vremea cireși
lor", acum 160 de ani, la 
Vidra de Sus, într-o fami
lie de oameni vrednici, și 
bine văzuți în acel țiifut 
din „Țara moților". După 
terminarea școlii primare 
(urmată la Vidra și Cîm
peni), tînărul A. Iancu 
urmează cursurile gimna
ziale la Zlatna, absolvin- 
du-le cu calificative ex
cepționale. Din 1841 își 
continuă studiile la Liceul 
din Cluj, unde spiritul 
noilor idei de reforme 
politice, vehiculate pe a- 
tunci în Europa, nu era... 
zăvorit,' dimpotrivă. După 
absolvirea cursurilor li
ceale, A. Iancu urmează, 
din 1844; studiile academi
ce de dreptdin același o- 
raș, fiind coleg cu Al. Pâ- 
piu Ilarian (viitor cărtu
rar și om politic), Iiie Mă- 
celariu (viitor om politic), 
Nic. Popea etc.

Terminînd cursurile u- 
niversitare, A. Iancu plea
că la Tg. Mureș unde-și 
face stagiul de „cancelist" 
(practicant de avocat) în 
vederea obținerii diplo
mei -de avocat. Locuința 
lui devine în curînd loc 
ele întîlnire a tineretului 
român; a membrilor a- 
sociației pentru cunoaște
rea culturii naționale, în-;' 
suflețită de idei politice 
comune, avînd ca prppto- 
tori pe A. Iancu, Papiu 
Ilarian, Sgmuil Poruțiu.

Valul- revoluționar, pa
șoptist al „primăverii po
poarelor" creștea neconte-

nit. Imperiul habsburgic 
era în; fierbere. La 6 a- 
priite 1848, la Cîmpeni, 
Avram Iancu anunță pe 
moții veniți acolo de prin 
satele mărginașe să se 
pregătească pentru adu
narea națională de la 
Blaj, unde Iancu va sosi 
în fruntea celor 10 000 de 
moți organizați în cete, 
disciplinați pe tot. par
cursul . celor 3 zile istori
ce (3—5115—17 mai). Cei 
peste 40 000 de pârtiei-

legislație și administrați^, 
ea si în diferitele școli ; 

■ desființarea neintîrziată a 
iobăgiei, fără nici o des- 
păgu,b:re din partea țăra
nilor iobagi, desființarea 
dijmei; libertatea tiparu
lui și a adunărilor etc. 
Punctul de vedere al lui 

- A. Iancu, exprimat la o 
consfătuire eu

rul general al lui .4. Ian- 
eu ,unde se sfătuia cu 

■ Căpitanii săi, în ajunul 
principalelor bătălii (A- 
brud, Fîntînele etc.), un
de .primea vești prin șta
fete, unde au stat cîtva 
timp o serie de revolu
ționari refugiați din Țara 
Românească (N. Balcescu, 

fruntașii .Cezar Bolliac, Al. Goles- 
moților, la Cîmpeni, după cu-Albu, Barbu Iscovescu 
adunarea de la Blaj, .era etc), 
acela că dacă dieta clu. 
jehnă nu va vota desfiin.

160 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI 
AVRAM IANCU

panți s-au așezat, la co- (area iobăgiei (așa cum se
manda lui Iancu, într-un făcuse în Ungaria), atunci
careu în formă de stea, 
care lăsa cărări de pă
trundere, precum razele, 
spre centrul unde se a- 
flau conducătorii adună
rii (A. Șaguna, S. Bărnu- 
țiu, G. Bârițiu, AT. Lau- 
rian ș.a) După înflăcăra- 
tul discurs rostit de Si- 
mion Bărnuțiu („...Națiu
nea română dă știre na
țiunilor (naționalităților) 
conlocuitoare^ că voind a 
se constitui și organiza 
pe temei național, n-are- 
cuget dușman în contra 
altor națiuni, ci voiește 
dre.pt egal pentru toa
te,,."), A.T. Laurian pre
zintă cele 16 puncte ale 
peiițimiii naționale (Na
țiunea română pretindea 

■— între altele — indepen
dența națională, repre
zentanți în, dieta țării, în

. proporție cu numărul său; 
dregătorii șăi în toate ra
murile .administrative, ju
decătorești și militare;' 
folosirea limbii române în

t ărănimea tra nsilvăneană 
va trebui sa—și obțină li
bertatea „cu lancea lui 
Uoria". Așa cum era de 
așteptat, dieta din Cluj, 
la finele lunii mai 1848, 
neluînd în considerare 
cererea românilor, votea
ză, fără vreun temei legal, 
unirea Transilvaniei cu 
Ungaria, legea fiind apoi 
sancționată de împăratul 
habsburgic. Românii tran
silvăneni trebuiau . să-și 
„croiască o altă soartă", 
fiind deci, sub conduce- 

IancU, gata derea lui A.
. luptă.

Incepînd
nulul 1848, munții
Seni devin o veritabilă ce
tate revoluționară, . iar 
Iancu.— un simbol al 
luptei pentru libertate 
socială si națională. Vre
me de un an (pînă în pri
măvara lui 1849), „Tara 
moților" nu mai 
nici administrație

din toamna a-
Aptt-

Împotriva 
cu s-au urzit 
t rigi,’ unele 
la căpeteniie 
ce suspuse, cu 

; vident de a-l 
: ța pe conducătorul mo

ților, După 13 august 
1849, eînd revoluția ma
ghiară a fost 
(de forțele 
coalizate), eînd 
voluția română 
putut continua,

, îndurat ofense, 
milinți și închisoare. Ne
dreptățile îndurate în 
(Ontin.uare. de moți, îl 
amărăsc și îf revoltă. Su
fletul îi este 
Si Avram Iancu,
iul munților", s-a pră
bușit ca un vultur țintit 
drept în inimă. Dar n-a 
murit, ci a agonizat, rătă- 

, cind prin țară, douăzeci 
de ani, mut .și enigmatic, 
i-întind cu fluiera doine 
sfîșietor de jalnice.

: Anul 1872 a încheiat 
soarta tragică, zbuciu
mată a acestui „martir 
al libertății naționale".

. .Alînehis ochii pentru tot
deauna la 1(1 septembrie, 
in casa unui- brutar din 
Baia de . 'Criș, și ' a

(Urmare din pag. h

Concursul formațiilor civile de. pompieri

Faza zonala de la Lupeni
Zilele trecute, cinci .ma

șini-speciale s-au îndrep
tat spre stadionul grupu
lui școlar om Lupeni, loc 
lâ care am ajuns tocmai - 
eînd cele opt formații, ci
vile de pompieri se alini
au spre a .sări .„în focul" 
concursului profesional 
al pompierilor- ciMli, faza 
zonală.;.
_ Nu apucasem să-l șa-

cursul; trei ore in 
pregătirea temeinică, 
ficie'nta în acțiune'și 
ritul de echipă, au 
„starurile" 
Câștigătorii: 
peni ■—
„Vi " -

ca i e
e- 

spi- 
fost

concursului.
I.M. I.u-

28 puncte, 
,.Vis(oza“ l.up'iii — 314 
p sr întreprinderea minie
ră Vulcan —: 307 p. Tu
turor felicitări și eît mai 
puține evenimente hedo- 

i rite-! ; ’ '<

pieri, eînd arbitrul prin
cipal, plut. adj. Ion Mo- 
cîoacă, dădu startul pri
milor concurenți. Doar 
după terminarea primei 
probe am realizat, cîte

■ lucruri, pot face pompie
rii civili bine pregătiți în 
50 de secunde: echipare 

.' la.comandă, trecerea pes
te două garduri și un 
șanț, o bîrnă și nelipsita 

lut pe conducătorul aces- capcană (tunelul ce tre- ... ..... ...
; buie străbătut tîrîș), toate Cristian MANEA,

acestea în viteză. cenaclul literar „Orfeu"
' Trei ore a durat î i con- Vulcan

tei întreceri, , maiorul 
Gneorghe M u cu,de la 
Grupul județean de pom-

FĂRĂ SUPĂRARE! ’

lui A. lan- 
felurite in- 
pornite de 
habsburgi- 

scopul e- 
discredit

înfrîntă 
reacțiunii 
nici re
n-a mai 
Iancu a 
bătăi, u-

zguduit. 
„Cra-

trecem la turnarea betonu
lui" — ne spunea șeful sec
torului. In Sud, formația de 
lucru condusă de ‘TJicolae 
Stoica din cadrul E.G.C.L, 
Petroșani realizează ceea 
ce în documente se cheamă 
supralărgirea porțiunii de 
șosea de la complexul co
mercial Parîngul pînă la 
piața nouă din cartierul Ae
roport. Și aici se apropie 
de final fixarea bordurilor 
la marginile porțiunilor 
excavate și balastate, se 
transportă și se așterne pia. ~ 

șe cilindrează, 
pregătindu-se totul în ve
derea asfaltării întregii 
suprafețe . carosabile, Jără 
devierea sau întreruperea . 
circulației diurne. In Ulti
mii; ani au fost date în fo
losință la Dărănești și Li- 
vezeni poduri cu patru 
benzi de circulație. In vest, 
la Vulcan, a fost realizat 
Bulevardul Victoriei, la 
Lupeni un prim t tronson 
din Bulevardul Păcii și o 
nouă variantă de tranzita
re a orașului, iar de dinco
lo de Cîmpu lui Neag, spre 
Lupeni „vin" oamenii for
mației de mixturi asfalti- 
ce de la Livezeni cu beto- : z 
narea drumului pînă 
Lupeni,

Am construit multe 
moderne drumuri ! și 

con- duri în cete patru decenii. 
Florin

progres și în rețeaua legă
turilor dintre localitățile 

' țării, ca dealtfel în toate 
domeniile vieții noastre e_ 
eonomico-sociale.

Revenind în actualitatea 
din Valea Jiului în acest 
important domeniu, cons
tatăm cu satisfacție fapte 
de o perspectivă și continu
itate fără precedent. In 
partea de Nord a munici
piului, sectorul Petroșani 
din cadrul întreprinderii 
județene de drumuri și po- tră spartă, 
duri, condus de maistrul 
principal Ion David — un 
om cu vastă experiență în 
domeniu —, conturează un 
nou tronson cu o lungime 
de 460 de metri, pornit de 
dincolo de intrarea la în
treprinderea de utilaj mi
nier, pînă. în Piața Victo
riei, al bulevardului Repu
blicii. „Este vorba de un 
drum urban cu patru benzi 
de circulație, despărțite de 
o peluză. La sfîrșitul a 
două luni și jumătate, din 
cele 6 luni în care treliuie 
să realizăm lucrarea, am 
atins stadiul de 50 la sută. 
Echipele de constructori de 
drumuri conduse de Pe
tru și Gheorghe Panduru 
sînt sprijinite de utilaje 
de mare randament 
duse do mecanicul 
Luca, și șoferii loan Vâsi- operă pentru că dezvolta
te și Aurel Sabără, Am fi- rea economică și urbană a 
xat bordurile lă marginile 
benzilor, am pregătit te- 
rașamentu.1 în e.are.am 
.corporat peste 17 000 tone

la :

Ș1 
po

Continuăm această vastă

ÎM

municipiului o « impune,
- pentru că noi, locuitorii 

Văii Jiului dorim și trebu- ; 
ie . să circulăm în condiții ,

Blocuri noi în zona centrului civic al Petrilei. Foto : Șt. NEMECSEK

^J^Bârbă^L Rjsipa în<.ojțește |q adâpostu| 
nepăsării față de banii statului

De eurînd, da mina Bărhăteni, apă- <:eș „este sublim, dar., 
ratai de fotografiat a imortalizat pe pe- săvîTșire", insă e si un 
li 'u!ă eîteva dovezi care atestă că cei scris :armături T1I amestecate cu .........
ce s.ut pu.și să gospodărească eu ehib- de mină, tot felul de piese metalice că- 
zuință utilajele și valorile materiale eu rora le-ar sta bine sub un acoperiș. în

cearcă cu stoicism să reziste... intem
periilor vremii (foto 3). Să ne întoar
cem însă la vechea haldă. După ce i- 
nfediat 1.1 in.rare 
TR ne demonstr 
este' Imn 
t° -i), 

< ■ xernplu 
Mi 1-ăni 
rită'pe ; 
fpreză...

zuință i _ .................
care este dotată mina au încă serioase 
rezerve pentru o activitate mai bună. 
Imaginile foto, care însoțesc ancheta 
noastră, dovedesc fără putință de tăgadă 
că — încă — la mina Bărhăteni risipa 
încolțește la adăpostul nepăsirii pe ca
re unii cu retribuții bune și responsa
bilități concrete o manifestă lata de 
nanii statului.

I.a capătul drumului de 
fosta haldă, un veritabil . 
vagonete închide 
mul (foto 1). Tot 
fugă își așteaptă 
postament cu tot

nu numai că drumul de âc-d>» lemne,

’ acces:
„cimitir" 

pur și simplu 
aici o pompă cefitri- 
sfîr.șitul, aruncată cu 
(foto 2). In depozit.:!

spre 
de 

dru-

delipsește cu 
haos de nedo- 

lemn

un
cază

‘ doar la...
întilnim

Ide risipă
li visat: 

jumătate
nou-nouță !!!

Ne oprim aici. în prezentarea 
jenței și risipei de la I.M. Bărhăteni 
Așteptăm răspuns.

foto anchetă realizată de
* lovandi u

fier vechi (?! — 
. el mai cioc 
pe care nici m 

intr-0 viroagă, a. 
de buruieni, za.

negli-

tAtak

■
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FOTBAL,

Încheierea Conferinței partidelor 
și mișcărilor progresiste 
din tarile mediteraneene

BELGRAD 10 (Agerpres). 
: — La Belgrad s-au înche
iat lucrările Conferinței re- 

i prezentanților partidelor și 
mișcărilor progresiste dih 
regiunea Mediteranei —■ 
informează agenția Tahiug.

Documentul dat publici
tății cu acest prilej rele
vă că participanții s-au 
pronunțat în 
pentru respectarea, în re
lațiile dintre state, a prin
cipiilor prevăzute în Car- 
ta O.N.U, 

r' Evidențiind necesitatea a opri experimentarea, pro- 
1 de a se depune noi eforturi 
[ in direcția transformării
Mediteranei într-o zonă 

! a păcii, securității, coope- 
! rării și progresului social-

economic, participanții 
cerut eliminarea recurge
rii la forță, oprirea cursei 
înarmărilor,? interzicerea 
stocării și transferului de 
arme nucleare, desființa
rea bazelor militare și a 
instalațiilor cu caracter mi
litar aflate pe teritoriul al
tor state, precum și res- 

unanimitate pectarea dreptului țărilor 
mediteraneene de a-și ho
tărî singure propriul viitor. 
In context, se lansează pu
terilor nucleare apelul de

au

ducerea și amplasarea de 
noi arme nucleare, ca prim 
pas spre realizarea 
duală a dezarmării.

gra-

Conferința O.N.U. pentru folosirea 
energiei nucleare

VÎENA 10 (Agerpres). — 
La Centrul O.N.U. din Vie- 
na s-au încheiat lucrările 
sesiunii a V-a a Comitetu
lui pregătitor ăl Conferin
ței Națiunilor Unite de pro
movare a cooperării inter
naționale pentru folosirea

în scopuri pașnice
membre, între care Și 
România, au examinat și 
adoptat o serie de măsuri 
pentru buna pregătire și 
desfășurarea cu succes în a 
doua jumătate a anului 
1986, a primei conferințe 
a O.N.U. în acest domeniu. 

Sesiunea a stabilit pro- 
energiei nucleare în scopuri iectul ordinii de zi a con- 
pașnice. Cele 65 de țări ferinței. t

Aetimii în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

TOKIO 10 (Agerpres). — 
In cadrul unei reuniuni 
desfășurate la Tokio. re
prezentanții, . principalelor 
organizații antirăzboinice 
din Japonia au adoptat' o 
declarație în care se adre
sează un apel la intensifi
carea luptei împotriva 
cursei înarmărilor, în spe
cial contra pericolului nu
clear.

In document se cere or
ganizarea unor ample ac
țiuni de masă pentru de
zarmare, pace și înțelege
re internațională.

★
BRASILIA 10 (Agerpres). 

— In cadrul unei adunări 
festive, la care au luat par
te peste 200 de personali
tăți din viața politică, sin. 
dicală, artistică și religioa
să braziliană, precum și 
invitați de peste hotare, în 
capitala țării a fost creată 
„Mișcarea pentru pace din 
Brazilia** (M.P.B.), prima 
de acest fel din țară —• 
transmite agenția Inter 
Press Service. Cu acest pri
lej, a fost lansat și un apel 
de acțiune împotriva cursei 
înarmărilor, a politicii de 
forță și de amenințare cu 
forța pe arena internațio
nală, pentru pace și cola
borare în lume.

★
WASHINGTON 10 

gerpres). — In fața bazei

maritime militare de 
Alameda, din statul Cali
fornia, a avut loc o de
monstrație împotriva cursei 
înarmărilor și în favoarea 
dezarmării, în primul rînd 

■ a dezarmării nucleare, ț?
In cuvîntările rostite la 

mitingul care a avut loc 
cu acest prilej, s-a: cerut 
începerea neîntîrziată a 
unor negocieri între S.U.A. 
și U.R.S.S. care să ducă la 
acorduri de reducere a ar
mamentelor nucleare.

(A-

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
BELGRAD (Agerpres). — 

O nouă Unitate industria
șă urmează să intre în func
țiune, zilele următoare, în 
localitatea iugoslavă Tito
va Korenița. După cum 
precizează agenția Taniug, 
aici vor fi produse anual 
circa 75 000 diferite com
ponente pentru motoare 
de capacitate mică — Die
sel și pe bază de benzină 
— destinate beneficiarilor 
din țară și de peste hotare. 

Șantierul unei alte ca
pacități de producție — o 
fabrică de cabluri de voltaj 
mediu — va fi deschis, în 
curînd, la - Novisad, Fondu
rile alocate pentru realiza
rea acestui obiectiv se ri
dică la 930 milioane de di. 
nari, începînd din" 1985,
■aici vor fi produse anual 
circa 5 3(J0 km d? cabluri.

■FRAGA (Agerpres). 
Oamenii muncii de la
ploatările carbonifere din 
Cehia de nord — cele mai 
mari din Cehoslovacia — 
au raportat, împreună cu 

. alte colective, îndeplinirea 
înainte de termen a planu. 
iui pe prima jumătate a a-

ex-

nului, Ei au produs peste 
plan 1,5 milioane tone de 
cărbune, punînd, astfel, o 
bâză bună pentru realiza
rea angajamentului de a 
extrage, pînă la sfîrșitul a. 
nului, 70,5 milioane 
de combustibil.

*
VARȘOVIA (Agerpres). 

— Datele privind realiză
rile pe primele cinci luni 
ale anului, ca și rapoarte
le care sosesc din diferite 
întreprinderi industriale 
permit să se aprecieze că, 
în ansamblu, planul pe 
primul semestru al anului 
1984 a fost îndeplinit cu 
succes ■— relatează agenția 
P.A.P.

De exemplu, în cadrul 
Combinatului siderurgic 
„Lenin", cea mai mare în
treprindere de profil din 
Polonia, s-au. produs peste 
prevederile planului 40 000 
tone de fontă, s-a realizat 
integral planul la produc, 
ția de oțel și la laminate.

La uzinele metalurgice 
„Zgoda", planul pe prima 
jumătate a anului a prevă
zut o creștere a producției 
cu 12 la sută față de ace-

tone

eași perioadă a anului tre
cui și a fost îndeplinit 
succes.

★
BEIJING (Agerpres). 

Economia R.P. Chineze 
înregistrat, în primele șase 
luni ale acestui an, ritmuri 
rapide de Creștere, rezulta
tele obținute în industrie, 
agriculură, transporturi și 
în alte ramuri fiind supe
rioare celor consemnate în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. ■ ■

Citind date ale Biroului 
de stat pentru statistică, a. 
genția China Nouă relatea
ză că, în perioada mențio
nată, producția industria
lă a fost cu 11,6 la sută 
mai mare decît în prima 
jumătate a anului 1983. 
Creșteri însemnate s-au ob
ținut îndeosebi în producția 
de oțeluri, ciment, auto
vehicule, produse din fi
bre sintetice, biciclete, te
levizoare, precum și în cea 
de cărbune, țiței și energie 
electrică.

In agricultură, în pofida 
unor adversități naturale, 
s-a realizat, la culturile de 
vară, o recoltă record.

CU

INTR-UN RAPORT AL 
FONDULUI MONETAR 
INTERNAȚIONAL dat pu
blicității la Washington se 
arată că datoria externă a 
Braziliei se ridică la 100 
miliarde de dolari. Numai 
plata dobînzilor este esti
mată, pentru anul acesta, 
la 11,2 miliarde de dolari. 
Inflația în Brazilia crește, 
începînd din ianuarie, in
tr-un ritm anual de 120 la 
sută.

DUPĂ CUM REZULTĂ 
DIN DATELE publicate de 
Biroul de statistică al De
partamentului american al 
Justiției, un indicator sin
tetic care atestă sporirea 
ratei criminalității în S.U.A. , 
îl constituie numărul de 
condamnări lâ moarte, care 
în anul 1983, a atins nive
lul record de 1202 pedep
se capitale, ceea ce înseam
nă o creștere cu 13 la sută 
față de anul precedent.

LA SANTO DOMINGO 
au fost inaugurate lucră
rile Reuniunii președinților 
comisiilor naționale regio. 
nâle însărcinate cu pregă
tirea acțiunilor consacra
te celui de-al V-lea Cente
nar al descoperirii Ame
rica. Vorbitorii s-au pro
nunțat pentru întărirea 
solidarității latino-america- 
ne, în eforturile naționa
le de dezvoltare ale țărilor 
din regiune, pentru păstra.

. rea tradițiilor culturale, is
torice, etnofolclorice ne
alterate, pentru promova
rea principiilor de drept 
internațional universal re
cunoscute.

IN CAPITALA ECUA
DORULUI, s-au deschis, lu
crările unei Reuniuni a 
Pactului ANDIN, consa
crate promovării schimbu
lui de informații și docu
mentație tehnică regională 
— transmite agenția andi
nă de pfesă JUNAC. Par
ticipă experți din Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela, țările membre 
ale Pactului ANDIN.

Tragerea la sorti a meciurilor 
din primul tur al cupelor europene 

cupe: Cupa campionilor eu
ropeni: Levski Spartak
Sofia — Stuttgart; Aber- 

> Berlin;
Bordeaux — Athletic Bil
bao; Grasshopper Zurich 
— Honved Budapesta; Fe- 
yenoord Rotterdam — 
Panathinaikoș Atena; Stea
ua Roșie Belgrad — Benfi
ca Lisabona; Lech Pozpan 
— Liverpool; Cupa cupelor: 
Malmoe — Dynamo Dres- 
da; Dublin — Everton; Cel
tic — Gand; Metz — Bar
celona; Dinamo Moscova 
— Haiduk Split; Cupa 
UEFA: Manchester Uni
ted — Raba Vasas Gyoer; 
Banska Bystrica — Boru
ssia Moenchengladbach; 
Real Valladolid — Rijeka; 
Anderlecht — Werder Bre
men; A.I.K. Stockholm — 
Dundee United; Dinamo 
Minsk — H.J.K. Helsinki; 
Southamptom — Hamburg. 

Meciurile tur se vor dis
puta la 19 septembrie, iar 
returul la 3 octombrie.

ZURICH 10 (Agerpres). 
— Marți s-a efectuat la Ge
neva tragerea lâ sorți a me- _ ___ ___
ciurilor din primul tur al- deen — Dynamo 
cupelor europene de fotbal ~ 
intercluburi, ediția 1984— 
1985. In Cupa campionilor 
europeni echipa Dinamo 
București, campioana Ro
mâniei, va întilni (primul 
meci pe teren propriu), 
formația Omonia Nicosia 
din Cipru. In Cupa cupe
lor Steaua București va, 
avea ca adversară cunoscu
ta echipă italiană A.S. Ro
ma, primul joc urmînd a 
se disputa Pe terenul echi
pei romane. In Cupa UEFA, 
Universitatea Craiova vâ 
jaca (primul meci în depla. 
sare) în compania echipei 
spaniole Betis Sevilla, în 
timp ce Sportul studen
țesc București va întilni 
(prima partidă pe teren 
propriu) echipa italiană In- 
ternazionale Milano.

Iată și alte întîlnirl mai 
importante din cele

rlLMfi
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Dragostea și re
gina; Unirea: Fiul Măriei; 
Parângul: îndrăgostit la 
propria dorință, i

PETRILA: Fructe de pă
dure., ■'"

LONEA: Acel minut, 
acea secundă.

ANÎNOASA: Hotel Pa
lace. ' ■

VULCAN — Luceafărul: 
Limita dorințelor.

LUPF.NI — Cultural 1 
Domnișoara Noorie.

URIC ANI: , Aleargă cu 
mine.

TV
15,00 Telex.
15,05 Mutică populară 

instrumentală.
15.15 R.P. Mongolă — 

Coordonatele dez
voltării.

15,30 Emisiune în limba 
maghiară (p.c.).

20,00 Telejurnal (p.c.)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Marea epopee revo. 

luționară. Documen. 
■: • ter.

20,55 Film artistic: 
„Drumuri In cum
pănă" 
(color). O 
fie a Casei
Patru.

22.15 Telejurnal

produc-
de filme

p.c.j.

Mica publicitate
ții Vulcan, strada Republi
cii,. Bloc D9, ap. 51. (2289) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Luca 
Elena, eliberată de între
prinderea de confecții Vui. 
can. O declar nulă. (2285)

'PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 5859, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2286)

VIND convenabil Fiat 
850 și apartament trei ca
mere, confort I, cărămidă, 
hol -central, etaj 3, Deva. 
Telefon 21511, după ora 
17. (2283)

VIND Dacia 1300, Vul
can, strada Republicii 38, 
Bloc 4, scara I, cp. 3. (2284)

VIND autoturism Dacia 
1300, 23 000 km. Informa-

DECESE

, COLECTIVUL Spitalului Petrila transmite con
doleanțe familiei dr. Turcu Petru, la pierderea suferi
tă de decesul mamei sale. (2287)

Unde duce cursa înarmărilor ?
Cei ce critică accelerarea 

cursei înarmărilor în S.U.A. 
afirmă că pare-a se îm
plini avertismentul pre
ședintelui Eisenhower pri. 
vind faptul că nevoile for
țelor armate ale S.U.A. și 
ale sectoarelor industriale 
care asigură aproviziona
rea lor vor putea sugruma, 
într-o bună zi, economia 
americană. Acest avertis
ment âl președintelui Eisen
hower, lansat în urmă cu 
23 de ani, unii economiști 
.și-l amintesc acum, cînd 

Administrația S.U.A, chel
tuiește sume fără precedent 
pentru înarmare și pentru 
cercetări științifice în ve
derea creării unor noi ar
me.

vom transforma în- 
tr-o țară cu cele mai pu
ternice arme, dar cu o e- 
conomie foarte slabă11 —* 
declară Marion Anderson, 
conducătoarea unei orga-

soțul stelian, fiicele și ginerii Paulina și Emil 
Bucur, Marina șl Romi Alexandrescu, Bentița și Giieor- 
ghe Stoica, Anicn Popescu, nepoții Ovldlu șt Adrianas 
cu inimile zdrobite de durere, anUhță încetarea ful
gerătoare din viață a scumpei lor soție, mamă și bu
nică

POPESCU ELISABETA 
(53 ani)

Inmormîntarea are loc joi, ora 14, din Petrila.
Amintirea ei va r&nînc Veșnic Vie în inimile noas

tre. (2290)

a calculat prof. Franklin cheltuielile pentru nevoî-
Long, specialist în științe le apărării au rezultate co-
sociale la Universitatea laterale favorabile în ase-
Cornell — au crescut, în menea domenii civile cum

sînt industria telecomuni
cațiilor și fotografiile ae
riene. Dar mulți specialiști 
relevă că nU Va fi ușor să 
se utilizeze în domenii ci
vile tehnologia . folosită 
pentru armamentele mo
derne complexe.

„Cheltuielile militare duc 
spre o catastrofă economi
că —, afirmă Marlon 
derson. Baza pe care 

. creat-o timp de 20 oe 
se distruge. De cinci 
pe zi îmi aduc aminte de 
avertismentul lui Eisenho
wer", >

expresie reală, cu 65 la 
sută, iar fondurile chel tiu

Kăsfoind presa streină.

nizații de studii economice ite pentru nevoi 
în analiza influenței chel*

" tuielilor militare asupra 
impozitelor și locurilor de 
muncă.

Cheltuielile guvernamen
tale pentru cercetări ști
ințifice și studii experimen
tale din domeniul militar, 
de lâ venirea la putere a 
președintelui Reagan —

(,,REUTER")
-..... ■—

civile 
s-ău redus cu 30 la sută.
„Numărul tunurilor crește, 
iar cantitatea de unt sca
de —- a arătat el. Există 
pericolul ca militarii să 
capete o influență domi- 
tiantâ, iar S.U.A. să piar
dă competitivitatea inter- 
națională".

Guvernul consideră Că.

cheltuielile pentru nevoi
le apărării au rezultate co
laterale favorabile în ase-

An- 
atn. 
ani 
ort

(Agerpres)

colegii de muncă dlh C.C.S.M. Petroșani, sînt 
alături de Popescu Stelian, în marea durere pricinuită 
de decesul soției sale

POPESCU ELISABSTA

ANUNȚ DB FAMILIE

(2288)

MAMA Maria, soția Voica, copiii Matinela șl Ga- 
briei, anunță cu adîncă durere împlinirea unui ân de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna bunul și neuitatul 
nostru fiu, soț și tată

Ing. DICU ALEXANDRU (BEBE)
Nu vom uita niciodată sufletul iui blind și drag, 

(23/9)
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