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■ Realizări multiple cu sprijinul concret 
al cetățenilor — agenda O.D.U S.

■ Rubrica „Vă informăm".
(Pag. a 2-a)

■ INDIVID — COLECTIVITATE
— „Ca și succesele în abataj, copiii-s o 

sărbătoare în viața omului..." — la rubrica 
„Bărbați care onorează titlul de miner".

— „Cine face nemotivate se autoexdude 
din mijlocul nostru !" — judecata muncito
rească de la întreprinderea minieră Aninoasa.

- Doi minori în derivă — anchetă socială.
— Rubricile „Atitudini", „Aflăm de la 

organele de stat".
(Pag. a 3-a)
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In probe tehnologice

Noua turnătorie de la I.U.M.P.
La noua și moderna turnătorie de la I.UJM. Pe

troșani au început probele tehnologice la primul 
cuptor electric cu arc și la cele două linii de forma
re. Acest cuptor are o capacitate de 2000 tone pe an. 
Se lucrează intens pentru a intra în probe tehnolo
gice și celelalte două cuptoare electrice. Pînă Ia 
sfîrșital acestui aa noua turnătorie trebuie să intre 
în funcțiune la întreaga capacitate — 19000 tone pe 
an, față de 4200 tone cit avea vechea turnătorie.

v \ ''A-, - J
Ritmuri înalte de lucru pe șantierele din Valea Jiului

Comuna care a devenit 
oraș înfloritor

/ ' .... ~ '....... -...........—
■ Record în cartierul 

Petroșani-Nord
Constructorii brigăzii nr. 1 Petroșani 

a I.A.C. Valea Jiului au realizat în pri
ma decadă a lunii iulie un record re
marcabil. în numai 10 zile fundația blo
cului 88 a fost săpată și betonată, iar 
la una din cele două scări s-a montat 
structura de rezistență pînă Ia etajul II. 
Blocul 88 Va avea 20 de apartamente și 
este programat pentru predare pînă la 
30 septembrie a.c. și se construiește prin 
tehnologia modernă de montaj cu pa
nouri mari, prefabricate. Datorită ritmu. 
lui înalt de execuție, blocul 88 va fi 
predat în devans, în cinstea marii ani
versări de Ia 23 August. (V.S.)

■ I.A.C.M.M., cu 
sarcinile depășite

Constructorii de obiective miniere de 
la I.A.C.M.M. Petroșani au încheiat pri. 
mul semestru din acest an cu sarcinile 
de plan depășite cu 2 la sută. 
Cheltuielile materiale la 1000 de 
Iei producție marfă au fost reduse în 
primul semestru cu peste 20 de lei. 
Printre obiectivele mai importante exe
cutate în primul semestru în Valea Jiu
lui se numără atelierul minei - Petrila 
(parțial), puțul 3 Petrila, mașina de ex
tracție de Ia puțul Anina, blocul cu 44 a- 
partamente pentru minerii de la Anina. 
De asemenea, au fost demarate lucrările 
de la incinta minei Valea de Brazi.

Cu numai 36 de ani în 
urmă, localitatea Vulcan 
era o simplă comună. 
O comună care număra 
8500 de locuitori, marea 
majoritate pensionari. O 
comună cu o singură uni. 
tate economică — uzina 
electrică, O comună în 
care exista o singură 
școală cu 7 clase și nici 
un liceu. Singurul liceu 
din Valea' Jiului se aț|a 
pe atunci numai în Pe
troșani. își pot imagina 
oare elevii de astăzi care 
erau șansele copiilor de 
atunci de a urma liceul 
sau facultatea ?

Vorbind despre prefa
cerile înnoitoare, fără 
ptecedent ale localități
lor din municipiul

tru, în anii de după revo. a termocentralei Paro- 
luția de eliberare socială șeni. Prin dezvoltarea a- 
și națională, antifascistă cestor două obiectiv» e- 
și antiimperialistă, evo
luția Vulcanului de la 
comună la oraș este deo-

însemnări de reporter

sebit de semnificativă. 
Renașterea localității a 
debutat Ia începutul ce
lui de-al cincilea dece
niu, odată cu lucrările de 
redeschidere a minei. în 
anul 1951 mina Vulcan, 

■care fusese părăsită de 
20 de ani, se redeschide. 
Un an mai tîrziu, încep 
lucrările de construcție

ronomice, Vulcanul se 
înscrie treptat în rfndul 
localităților cu o popu
lație densă, cu o puternî, 
că dezvoltare urbanisti- 

, că. în 1953 comuna este 
declarată oraș. An de an 
se dezvoltă construcția 
de locuințe. Dar cele mai 
spectaculoase dezvoltări 
au avut Ioc în anii de 
după Congresul al IX-lea ' 
al partidului, ani care pe , 
drept cuvînt au intrat în 
istoria contemporană a 
patriei sub denumirea a-

V.S. FENEȘANU
■■ ■ ■ ■ ■ . ■ 

(Continuare în pag. a 2-a)

După prima decadă a lunii iulie, se conturează o cerință expresă

este
(Continuare în pag. a 2-a)

r actualăCLASAMENTUL HĂRNICIEI MINEREȘTI
la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor, la sfîrșitul decadei I a lunii iulie

mo
și creșterea 

transportului 
Realizarea în 
mai scurt și în

(—); lucrări de pregătiri — Viorel Poșa; lucrări de 
investiții — Iosif Pop.

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

MOBiLiZAREA COLECTIVELOR MINIERE 
ia cea mai ridicata cotă 

a responsabilității față de pian!
• Trei întreprinderi miniere — Lonea, Uricani" 

și Paroșeni — au extras împreună, peste sarcinile 
de plan ale primei decade, aproape 3000 tone de 
cărbune energetic pentru cocs și semicocs. • Cea 
mai mare cantitate de cărbune extrasă peste preve
derile de plan o înregistrează minerii de Ia Lonea 
— plus 145X tone de cărbune.

Prima decadă a lunii iu. 
lie nu a constituit pentru 
toate colectivele întreprin
derilor miniere un prilej 
de satisfacție privind ex. 
fracția de cărbune la ni
velul sarcinilor de 
Rezultatele înregistrate în

această primă parte a lunii 
sînt cu mUlt 
celor din aceeași 
dă a lunii trecute, 
cinci mine și-au 
și depășit sarcinile

inferioare 
perioa- 

cînd 
realizat 

. . de
plan. plan, față de numai trei în 

prezent. îngrijorător -este

faptul că și celelalte co
lective de mineri au ex
tras în această perioadă j 
cantități inferioare dc eăr- * j M 
bune, comparativ cu ace
eași perioadă a lunii trecu, 
te, ceea ce demonstrează 
că extracția cărbunelui din 
acest început de trimestru 
nu a fost pregătită cu toa
tă responsabilitatea, în con
formitate cu prevederile din 
preliminar, dinainte stabi-

Ec. Gheorghe SPÎNU
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jSituația realizărilor
I
i
Ii
Io.

I 
I I

— în procente —
Lonea
Uricani
Paroșeni 
Li vezeni 
Vulcan 
Petrila
Lupeni
Dîlja
Bărbăteni
Aninoasa

I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.
Exploatarea de 
cariere
Cîmpu lui Neag
C.M.V.J.

104,4
101,3
100.8

In problemele hotăntoare ale producției

Unitate de acțiune 
mu ncitoreasca

I. M. Lonea
Sectorul IV — plus 1875 tone; abataje frontale 

— GrigoreMîndruț— plus 1310 tone ; abataje ca
meră Ciheorghe Rusu — plus 20 tone; lucrări de 
pregătiri — Iosif Adameț; lucrări de investiții — 
Mihai Anton..

I. M. Uricani
Sectorul III — plus 55 tone ; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Traian Pop — plus 115 tone; 
lucrări de pregătiri — Simion Budcscu; lucrări de 
investiții — Gheorghe Nistor. 'investiții —

1. M. Paroșeni
— I — plus 1801 tone; abataje frontale — 

Gavrilă Mesaroș — plus 1224 tone; abataje cameră
Sectorul

I. M. Livezeni
Sectorul III — plus 1100 tone; abataje frontale

— Mihai Bue&vschi — plus 1000 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Valentin Păduraru; 
lucrări de investiții — Mircea Secreieru.

1. M. Vulcan
Sectorul II — plus 241 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Buhuțan — plus 370 tone; abataje cameră
— Traian Borșa — plus 512 tone; lucrări de pregă
tiri (—); lucrări de investiții — Constantin Niță.

(Continuare în pag, a 2-a)
J

Intensificarea ritmurilor 
de extracție la mina Lu
peni este condiționată în 
mare măsură de realizarea 
unor importante obiective 
menite să determine 
dernizarea 
capacității 
subteran, 
termen cit
cele mai bune condiții ca
litative a acestor obiective 
constituie la ora 
sarcini prioritare 
organizațiile de partid, pen
tru întregul colectiv al 
sectorului nostru. Iată de 
ce eu prilejul adunărilor 
generale ale organizațiilor 
de bază, care au analizat, 
activitatea economică în 
lumina exigențelor formu. 
late de tovarășul Nicblae 
Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii, în ședințe
le comitetului nostru de 
partid s-au dezbătut în a- 
mănunțime stadiul de rea. 
lizare a fiecărui obiectiv, 
modalitatea în care trebu
ie Să acționeze comuniștii 
din flecare compartiment 
și formație de lucru, 
fiecare schimb, pentru 
asigura desfășurarea 
condiții optime a

lucrărilor de montaj, 
ceste probleme au fost 
bordate și în cadrul 
cuțiilor i . 
bilindu-se sarcini j 
tuturor membrilor 
partid în legătură cu 
crările prioritare din 
tor.

O asemenea lucrare 
în execuție Ia orizontul 400, 
unde se montează, pe o 
lungime de 120 de metri, 

pentru între culbutorul puțului cu 
schip și puțul X, respec
tiv, buncărul sectorului 
IV, linia electrică aeriană. 
Prin 'preluarea producției 
sectorului IV pe această 
magistrală și puțul cu 
schip, se va asigura ca o 
pondere însemnată a pro
ducției minei să ajungă la 
trommel-concasor, ceea 
ce va constitui, un pas în. 
semnat înainte și pe linia 
îmbunătățirii calității căr- 

' bunelui. Devansarea dării 
în funcțiune a acestui o- 
biectiv, asigurarea unei ca
lități superioare lucrărilor

Marin COLȚ AN, 
secretarul comitetului 

de partid, sector XII — 
I.M. Lupeni

A- 
a- 

,...........   ... dis-
individuale, sta- 

precise 
de 
lu- 

sec-

din 
a 

în 
tuturor (Continuare in pag. a 2-a)
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Realizări multiple cu sprijinul concret al cetățenilor
F.D.U.S. și al comitetului 
O.D.U.S., au fost instruiți 
președinții acestora cu 
privire la sarcinile ce le 
revin în semestrul II.

Prin toate acțiunile 
întreprinse pînă acum, 
prin tot ce și-au prevăzut 
pentru semestrul II, or- ; 
ganizațiile de masă și u- 
nitățile socialiste sînt ho
tărâte să acționeze cu stă
ruință sub conducerea 
organelor și organizați
ilor de partid, împreună 
cu celelalte organizații 
componente ale F.D.U.S., 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de 
plan în profil teritorial/ 
pentru a întîmpina a 40-a 
aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului cu 
realizări de seamă în 
toate domeniile.

în unitățile economice 
ale Văii Jiului, comitete, 
le O.D.U.S. au inițiat ac
țiuni multiple în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă, pentru creșterea 
continuă a producției și 
productivității muncii, ri
dicarea nivelului calita
tiv al produselor, redu
cerea consumurilor de 

, materii prime, materiale, 
energie și combustibili, 
sporirea eficienței și ren. 
tabilității întregii activi
tăți economice. S-a acțio- 

, nat în toate localitățile 
pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea orașelor 
și a comunelor. Parcurile 
și zonele verzi s-au ex
tins, cu 2,2 . ha, iar pe o 
.suprafață de 41 ha au fost 
reamenajate zonele verzi, 
plantîndu-se 3200 arbori, dărești, ridicarea nivelu. 
400 arbuști, 20 000 tran- ...................... ....
daf iri, 23 000 arbuști pen
tru gard viu. Pe plan lo
cal s-au plantat 1120 brazi, 
pini și mesteceni. Comite
tele O.D.U.S. din între
prinderi, instituții și car
tiere, sînt preocupate la

realizarea angajamentu. integrală a programului 
de muncă, precum și or
ganizarea cu sprijinul de. 
putaților, de acțiuni săp- 
tămînale pe șantierele de 
construcții de locuințe, 
la alte lucrări de interes 
obștesc și realizarea pînă 
la sfîrșitul anului a unor

Comuna care a devenit
2 oraș înfloritor :

lui economic de colectare 
a fierului vechi, hîrtiei, 
a deșeurilor 
metalelor 
obținîndu-se 
economii.

Comitetele 
ționează cu

textile și a 
recuperabile, 

însemnate

O.D.U.S. ac-
perșeveren-

AGENDĂ O. D, U. S.

ță pentru adîncirea de
mocrației socialiste, prin 
dezbaterea planurilor de 
dezvoltară ecQnomico-so- 
cială în profil teritorial, 
a proiectelor de legi și 
hotărîri. în acest an, au 
fost organizate în unități
le Văii Jiului peste 20 
de întîlniri in cadrul 
„Tribunei democrației", 
vizînd probleme gospo-

lui de sănătate și a cali
tății vieții cetățenilor.

O.D.U.S. și-a propus ca 
în semestrul II să dezba
tă cu prioritate probleme 
legate de întărirea spiri
tului de ordine și disci
plină în muncă, folosirea

lucrări de peste 7 milioa- 
■ ne lei.

Comitetul O.D.U.S. de 
la l.M. Livezeni, al că
rui președinte este tova
rășa Ană Răzăilă, și-a 
prevăzut în semestrul II 
acțiuni de masă pentru 
extinderea inițiativelor 
valoroase în muncă, pen. 
tru utilizarea deplină a 
mașinilor și instalațiilor, 
perfecționarea; . pregătirii 
profesionale, întărirea or
dinii și a disciplinei, pre
cum și întărirea numeri
că și calitativă a organi
zației prin primirea de 
noi membri. De curând la 
nivelul biroului executiv 
al Consiliului municipali

Mobilizarea colectivelor miniere
(Urmare din pag. i)

Vasile COC BECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid J

s-a finalizat prima etapă 
a bulevardului Victoriei, 
în orașul Vulcan au fost 
construite în total peste 
9000 de apartamente. tn 
prezent în orașul Vulcan 
sînt create largi posibilități 
de școlarizare. Se află în 
funcțiune un liceu indus
trial, cu secție serală, S o 

scurt timp se construiește școală profesională, 7 școli

șl grădinițe, o casă a pio
nierilor și șoimilor patriei 
cu 13 cercuri tehnico-apli- 
cative. Numărul cadrelor 
didactice atinge cifra de 
301. De la cele cîteva uni
tăți comerciale s-a ajuns 
la 168 de unități.

în curînd, zestrea edili
tară a orașului se va îmbo
găți cu noua hală agroali- 
mentară, complexul de a- 
limentație publică și lin că
min de nefamilișți. Orașul 
Vulcan, comună care a deve
nit oraș, se numără printre 
perlele urbanistice ale ju
dețului Hunedoara și sc va 
dezvolta vertiginos, îh. ur
mătorii ani, constituind 
o mărturie vie a marilor 
transformări înfăptuite în 
anii rodnici ăi edificării 
socialismului pe pămîntul 
patriei.

(Urmare din pag. 11

mobilizare de excepție în 
decada a doua, acest colec. 
tiv poate să recupereze 
pierderile din prima deca
dă. O oarecare sclipire in 
această decadă se observă 
la mina VULCAN, care 
insă nu și-a realizat pre
vederile de plan. Oricum, 
ca și la mina Livezeni, e-

lite și analizate de 
C.M.V.J., de consiliile oa
menilor muncii din între, 
prinderile miniere.

ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA LONEA, înregis
trează, de la lună la lună, 
de la decadă la decadă, noi 
și noi succese, continuînd xistă toate perspectivele si 

’ - -- toate posibilitățile ca, în
decada a doua, minusul în
registrat. să fie recuperat.

In graficul, realizărilor o 
;cufbă‘ț nefavorabilă se 

minelor 
., care 

orientat activ ița- 
ridicarea procen-

săTse mențină printre în- 
trfeprînderile miniere frun
tașe în întrecerea socialis
tă pentru a da țării eît 
mai mult cărbuni1, de- 
monstrînd încă o dată cons
tanța realizărilor și ritmi
citatea depășirilor. Mine
rii, inginerii și tehnicienii 
acestei întreprinderi frun. 
tașe au știut din plin să 
pregătească în semestrul 
I producția trimestrului 
nou început. Aceleași 
racteristici demne de con
semnat, ale activității pro
ductive, le întîlnim și 
întreprinderile miniere 
ROȘENI si URICANI.
NA LIVEZENI, deși
prima parte a anului

ca

la

observă în cazul
PETRILA și DÎLJA, 
nu și-au 
tea spre 
tului de extracție, ba, mai 
mult,, au ..,căzut- sub nive
lul perioadei precedente.

I.M. BARBĂTENI
l.M. ANINOASA 
firmă temeinicia 
lor întreprinse și 
care li se acordă 
tea C.M.V.J., din

prima parte a anului și-a 
realizat și depășit ritmic, 
lună de lună, sarcinilie de 
plan, nu .i reușit să înche
ie, primele zece zile >>le 
lunii iulie cu un bilanț po
zitiv la producția de cart 
bune extras. Este adevă-- 
rat că, minusul inregistjat 
de l.M, l.ivezeni mi .’"feste 
prea mare și că ’ prmir-o

D e m o g
Două cifre din registrele 

.ofițerului stării civile, d - la 
Consiliul popular 
cipal Petroșani lie 
ring că 1984 este un cin 
deosebit de fertil pentru 
casele de piatră.. Astfel, 
recent, a fost. înregistra
tă nașterea celui de al 
700-lea copil, în reședin
ța noastră de municipiu. 
Este vorba de Cristian, 
fiul studentului Vasile

muni-
eon-

tivului, care, în . noile 
cffndiții nu numai .. că-și 
realizează, preliminarul zil
nic, dar extrage și produc
ții suplimentare (in ultima 
zi ,a. decadei I.M, Lupeni a 
extras un plus de 700 tone). 

Concluziile dfeeadei ? 
Condițiile create nu sînt

■ suficient valorificate, iar 
eforturile care' se depun în 
vederea creșterii produc
ției de cărbune nu sînt. 
confirmate de rezultate. 
Cauze pot fi in\ouate (pe
rioada de vară, concedii,

. . fluctuații mari), dar nu de 
scuze și justificări au ne
voie furnalele șt termocen
tralele, ei de cărbune 
mult, mai bun Și mai 
tin, pe care minei ii 
Jiului pot și trebuie 
extragă. De „ aceea, fiecare 
colectiv minier, trebuie să 
se mobilizeze la cea in; i 
ridicată cotă a responsabi
lității muncitorești ' faț 
de sarcinile de plan !

șiș*; 
nu con- 

musuri- 
atenția 

din par- 
punct de 

'vedere al asistenței tehni
ce, îndrumării și coordonă
rii. Cea mai mare producă, 
toare de cărbune cocsifica. 
bil l.M. LUPENI încheie 
decada eu un minus 
respunzățor unei zile 
lucru — 7000 de tone

r

co
de 

_  . de 
cărbune. Cu toate acestea,' 
rezultatele din ultimele, zi
le 'demonstrează capacita
tea de mobilizare ă'colec-

r a f i c ă
Bonda si al soției sal<*. ,s 
Es'teia, muncitoare la 
Secția de mobilă din Li
vezeni. în același . 'peri
metru geografic, s-a în
temeiat anul acesta al 
200-lea cămin, șentnalis- 
tul de mină Constantin 
Mușa a „ hotărât-, șă-și u- 
nească destinul ,cu aleasa 
sa Elena Bălan, confec- 
tioneră. Cînd citiți aceste 
rânduri, ambele statis
tici sînt deja depășite, în-

Două muncitoare frun
tașe, două exemple de 
conștiinciozitate din ca
drul atelierului de repa
rații electrice de . la 
l.M. Dîlja: Laura Bre- 
dan și Irma Brebenel. 
Foto : St. NELEANU

tît de semnificativă de 
Epoca Ceaușescu. De la o 
producție de 36 de tone de 
cărbune în 1951, în 1965 se 
ajunge la o producție a- 
nuală de un milion de to
ne de cărbune. Se deschide 
noua mină Paroșeni, iar la

Preparațîa"Coroe’ști. în m- generale de 10 ani. 6 creșe 
cest an jubiliar, producția - * -
de cărbune care se reali
zează de la l.M. Vulcan și 
l.M. Paroșeni va depăși 
3,4 milioane tone.

Dezvoltarea industriei 
orașului cunoaște o puterni
că diversificare în urma 

. vizitelor de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
fel județul Hunedoara și 

/■ municipiul Petroșani, prilej 
cu care s-a stabilit cons
truirea unor noi obiective, 
în prezent Fabrica de con
fecții din Vulcan asigură 
locuri de muncă pentru 
circa. 1000 persoane, în

■ majoritate femei — soții 
și fiice ale minerilor. Pro
ducția Secției de stîlpi hi
draulici a evoluat, de la 
169 000 lei în 1959, la 
337,2 milioane lei în 1984 
și s-a diversificat cdnside-f

rabil,' m
Odată- cu creșterea vo

lumului producției indus
triale au sporit an de an 
dotările tehnico-edilitare 
ale orașului. S-au construit 
noi cartiere de locuințe, 
confortabile, termoficate,

$

Unitatea de 
acțiune 

muncitorească

Sectorul (—); abataje frontale (—); a.

CLASAMENTUL 
liărnicsei

(Urinare din pag. 1)

I. M. Petrila
Sectorul IV — plus 4.17 tone; 

frontale — Ștefan Alba — plus 
ne; abataie cameră (—); lucrări

minerești
plus 482 tone; lucrări de pregătiri 
David Laszlo ; lucrări de investiții 
Gheorghe Stoica.

I. M. Bărbăteniabataje
1500 to-

___ ___________ , ,, *___de pte- .... ...
gătiri —' Frâncisc Kovaes; lucrări de in- bataje cameră (-—); lucrări de presăti- 
vestiții Constantin Bars'?

1. M. Lupeni
Sectorul III — plus 527 tone; abataje 

frontale — Constantin Popa — pluș 400 
tone; abataje cameră — Niculai Chiroș- 
ca — plus 32'i tone; lucrări de pregătire
— Grigore Florea; lucrări de investiții
— Dionisie Zoia.

1. M. Dîlja
. Sectorul (—); abataje . frontale (—); a- 
bataje cameră. .— Gheorghe Matei — 

tr-adevăr, an fertil ! (Î.V.) \ ....---- -- -----------—— ----------- -— -----

; re — Pompei Toinolea; lucrări de in-
; vestiții (-•). ’ J -

I. M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale -— Pa- - 

vel Dediu — plus, 712 tone; abataje ca- Ș 
meră (—); lucrări de pregătiri —-loan 
Maniliuc; lucrări de investiții — Ale
xandru Gaboș. ..': ,■

Exploatarea de cariere* 
Cîmptt lui Neag

(Urmare din pag. I)

execut.ite reprezintă o sar
cină de maximă însemnă
tate pentru sector; iată de 
ce execuția lucrării a fost 
încredințată unor echipe 
complexe, cu experiență ți 
prestigiu, conduse de co
muniștii Gheorghe Sălăjart, 
Șzasz Attila, Nicolae Băr- 
bulescu, Nicolae Moise și 
Ionluncu, iar coordoiiarca 
lor maistrului Vasile Mus- • 
cariu, secretarul, organiza
ției de bază XII mecanic. 
Atît la această lucrare, cit 
și la orizontul 360 unde 
cu ajutorul sectorului de 
investiții se lucrează in
tens pentru montarea ben
zilor, se urmărește cu deo.

. sebită atenție realizarea 
zilnică si pe fiecare schimb 
a lucrărilor prevăzute . în 
grafic, reducerea consu
murilor materiale și „calita
tea lucrărilor.- . a ; ■

. Pentru desfășurarea in 
condiții optime a transpor
tului. s-au format hipe
speciale care repară în sub. 
teran locomotivele ’
— echipe conduse 
Gheorghe Mureșan, 
Lucaci, Constantin 
Ion Cimponer,. Mih-’i 

iar . a li e i

cistă si 
(l.B.)

• MEMBRII Motocine- 
clubUluii - „XI Orizont" 
din localitatea Aninoasa

unor obiceiuri 
întreaga țară.

; • SIMPOZION. La l.M. 
Ijivezeni a avut loc, ieri, 
simpozionul omagial „23 
August ‘ ...........
început 
noastre

I
I
I
I| acțiune
1

PIERDUTE.
omenie

1944 — Ziua de 
a-crOnicii vieții 
noi, socialiste", 

organizată de Ca- 
mumcipal de

au organizat, duminică, 8 
iulie a.c., in sala căminu
lui cultural din satul Dîl- 
ja Mare, proiecția a două 
filme sub genericul „Obi
ceiuri strămoșești". Rea
lizate de membri fotoci- 

'■ neclubului, filmele au pre
zentat momente de la mă-

binetul
partid și Muzeul mineri-

I tului în întîmpinarea ce-
I lei de-a 40-a aniversări a , , , o ,
I revoluției de eliberare so-, suratul oilor de pe dea 
I cială și națională, antifas- ] " ' ”lurile Dîljei și clin desfă.

Jiului" prezintă iubitori
lor de teatru din muni
cipiul Petroșani piesa -lui 
Leonid Zorin „Un bărbat 
și mai multe femei", în 
interpretarea cunoscuți- 
lor actori Magda Catone 
și Claudiu Bleonț, care 
asigură și scenariul și 
regia spectacolului. (G.B.)

• SEARA CULTURAL. 
DISTRACTIVĂ. Comite- . 
tuj U.T.C. de la l.M. Li
vezeni, în colaborare cu or-

antiimperialistă. șurarea 
. laice din

(V.S.)
• C1IEI

Un cetățean cu 
ă adus la sediul redacției 
o legătură de chei pen
tru autoturism Dacia", 
găsită în zona pieții, noi 
din Vulcan. Păgubașul se 
poate prezenta la redac
ție, zilnic între orele 8— 
14. (M.B.)

.. • TEATRU. Șîmbătă și 
duminică, de la ora 19,
Teatrul de stat „Valea ganizațiilc df tineret de la

I.C.S.M.I. și întreprinde. 
rea de tricotaje, organi
zează sîmbătă (14 iulie), 
la Casa de cultură o sea. 
ră cultural-distractivă. 
Cîntă formația de muzică . 
ușoară a minei Livezeni; 
(Gh. S.)

Diesel 
de 

loan 
Dicu, 
,Mă- 

tăsărean, iar alte . echipe 
ca cele conduse de Dionisie 
Andraș, Gojan Zian, Avrapi 
Costea și Boroș Alexandru, 
lucrează intens Ia revizui
rea liniei ferate din cadrul 
minei;

• La toate lucrările, în 
te compartimentele 
schimburile, membrii 
mitetului de partid, 
b.o.b.. ceilalți comuniști ur. 
măresc cu deosebită aten- 

liicrarilbr 
cli- 

disci- 
___ __ _ Un 

bun prilej pentru a discu
ta asupra acestor proble
me hotărîtoare ale produc
ției le oferă și contrapon-. 
ta jelii din subteran la sfîr
șitul schimburilor, precum, 
și analizele decadale.

Prin sarcini precise șî 
un control exigent, prin 
tot ce facem, prin tot ce 
întreprindem pentrw acti
vizarea comuniștilor, » fie
cărui muncitor și cadru 
tehnic* urmărim să ridicăm 
activitatea sectorului la 
nivelul exigenței x majore 
pe care le pune mina în 
fața colectivului de- la 
transport

ție realizarea 
programate,. întărirea 
matului de ordine, 
plină și răspundere.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

toa-
Și 

co- 
ai
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l-am avut 
minerul 

un tînăr 
eu

a
pe 

atît 
că.

i

(la ii ■ > itiit iitnti m tt Ui i imit it iaiiiMniiitiiiiniii)

Ortacii au dat un sever
avertisment absentomanilor

„la

a I lăin <le la organele 
de stat

ANCHETA SOCIALA

tristă faimă" a absentoma- 
Nicolae Tirnacop, Dănuț

ge-
4 etc., „vo-

banii

i,
în- 
nu 
Și 

admițîndu-le

„Ca și succesele în abataj
copiii-s o sărbătoare 
in viața omului

DIALOG

— Colectivitate

DESPRE CINSTE

De munca minerilor bri
găzii conduse de Ilie A- 
morăriței sînt legate reu. 
șite de primă însemnăta
te în promovarea tehnicii 
avansate la mina Uri- 
cani. Minerii, electrome
canicii brigăzii, au intro
dus primul complex me
canizat de mare înălțime 
la Uricani, iar după ce 
i-au demonstrat valoa
rea deosebită în sporirea 
randamentelor și a ex
tracției, și-au asumat răs.

motiv de mindiie: e 
a 5 copii — o ipostază 
despre care îi place să 
vorbească ea și despre 
aceea de miner intr-unui 
din frontalele mecamzi.te.

...Ii cheamă Marianii, 
Claudia, Romulus. Iulian 
și — pe mezin, de abia 
2 ani — Cipțian Petre. 
— Și noi am fost 
frați la Ploscuteni, 
Vrancea, ne spune 
rul. Ceilalți 3 frați 
făcut mecanici prin

Păiosul maistru cons
tructor, neam de oieri din 
Șugag, și-a îmbiat prie
tenii la un pahar de vor
bă. Tarlalele au contenit 
intr-un tîrziu, eînd tînă- 
rul ospătar Florian Pîrvu
a rugat să i se fa-:ă pla
ta. Maistrul nici n-a vrut 
să audă „nemțește", a 
aruncat in grabă pe masă 
un mototol de sute și do
uă bancnote de eîte zece

( 
al. 
ră, 
s.f

doar
p> tr

bArbati care onorează
TITLUL DE MINER

ponderea introducerii ce
lui de-al doilea complex 
de mare înălțime.

Promotorii tehnicii 
vahsate au o misiune 
cit de lăudabilă, pe 
de dificilă. Pentru
după succesele repurtate 
în exploatarea primului 
complex, minerii brigăzii, 
repliați pentru introdu
cerea și exploatarea ce
lui de-al doilea complex, 
s-au confruntat eu o sea
mă de greutăți de natură 
tehnică, de deficiențe in 
fluxul de benzi pentru c. 
vacuarea producției etc. 
în pofida greutăților, bri
gada c pe calea redresă
rii. Un recent și elocvent 
exemplu: intr-ți singu
ră zi, eînd toate utilajele 
au mers bine, brigada a 
atins o productivitate de 
21 tone pe post, cu a- 
proape 5 tone pe post su
perioară prevederilor.

Dintre cei 40 de mem
bri ai brigăzii 
Interlocutor pe 
Petre Baciu, 
vrîhceăn venit
40 dc ’moldoveni la 
câni, pentru a-și făuri un 
destin. La 34 de ani 
miner polidalificat; 
Petre Baciu mai -are

e
Dar

un

șov. Eu am dorit să 
o meserie care să-mi dea 
satisfacție, să-mi asigure, 
mie și familiei, nn trai 
demn. Mina îmi conferă 
cu prisosință această sa
tisfacție. Dar, odată ce 
ne-am luat cu Maria, so
ția mea — ea a fost sin
gură Ia părinți — am ti- 
nut să avem cit mai 
multi copii. Că nașterea 
fiecărui copil, zic eu, e o 
adevărată sărbătoare pen
tru om, pentru fiecare fa
milie.

Visul tinerel familii, am 
înțeles din vorbei .- mine
rului Bariu, este să-și v... 
dă copiii mari.

— Și noi, ne mai 
interlocutorul, toți 
pus mina, ne-am 
părinții. Or, și 
le pretindem același 
cru.; Eu lucrez în 
soția la lămpăria de 
Valea de Brazi. Așa că și 
ei trebuie să ne ajute, să 
învețe să'respecte mun 
ca. Cea mai mare bucu
rie pentru familie o,ti 
să iasă,’-toți;’-la agrement, 
la plimbare/’în orașe ' E 
o mîndrie, o adevărată 
sărbătoare eînd sîntem 
toți împreună. (Dan STE- 
JARU)

Nu numeri „albăs
trelele", a glumit unul 
dintre meseni.

— Știu înlot-.l ?auna ce 
am în cap și în buzunar, 
se mîndri Mecena cu au. 
me de ilustru personaj 
latin, împotriva căruia 
fulgerase filipice dis-

,-ați înșelat, 
sută'de lei

de 
pe

— Astăzi 
Mi-ați dat o 
în plus.

„Afrontul", 
a-1 supăra, 
orator să exclame :

— Cinstea ta valorează, 
într-adevăr, mai mult de- 
cît toți banii mei ! M-aș 
fi așteptat să-mi pedep
sești hpsa de atentie.

,'ind hohotele de 
prietenilor se | 
ospătarul care 

modest laudele. 
Capăt discuției.

— Poftiți șapte lei rest. 
V-aș ruga să vă grăbiți 
fiindcă se apropie ora de 
închidere.

înlimplarea, strict 
tentică, s-a petrecut 
seara zilei de luni, 
lie, in restaurantul 
plexului comercial , 
din Petroșani. (Ana 
DURU)

pololi- 
primi-

corn
elul"
PAN-

DEPUNERE"
Emil Ciclovan, din 

peni, refuza cu incăpățîna. 
re să creadă că doar mun
ca și cinstea alcătuiesc co
rola de bucurii a împlini
rii propriei personalități. 
Tentația traiului parazitar 
a.fost „diagnosticată" con
form Decretului 153/1970, 
„tratamentul", durînd cinei 
luni, va fi efectuat 
umbră".

AMNEZIE
Un control de rutină 

cabana „Straja" Lupeni 
dbs la descoperirea faptu
lui că un turist venit s8 
admire frumoasele pri
veliști n^a fost înregistrai 
de cabaniera Erica Roth. 
După- sancțiune, cabanie
ra a înțeles că. și în vîrf 
de murite, legea e lege, nu 
trebuie deci eludată.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

la 
â

DOI M I N O RI

spune 
am 

ajutat 
copiilor 

lu 
mină

La întreprinderea minieră Aninoasa

Acesta a fost avertismen. 
tul, acesta a constituit ver
dictul pronunțat răspicat, 
cu îndreptățită severitate, 
muncitorește de aceia care 
au dat glas opiniei comba
tive — mineri, maiștri, ca
dre tehnico-inginv-resii — 
în cadrul recentei „jude
căți muncitorești" de la 
l.M. Aninoasa; în organi
zarea comitetului sindica
tului pe întreprinde-e, a 
grupelor sindicale și con
ducerilor sectoarelor III 
și IV de producție ale mi
nei. De ce a fost inițiată 
și desfășurată această ac
țiune disciplinară la cele 
două sectoare ? Răspunsul 
îl dau consecințele impla
cabile ale absenteismului; 
nerealizările, rămînerile 
sub plan. In luna iunie sec
torul III a fost confruntat 
cu 245 de absențe nemoti
vate rămînînd sub plan

cu. 766 tone de cărbune, iar 
sectorul IV a înregistrat 
un număr de 283 de nemo, 
tivate 
sarcinile de producție 
1671 tone de- cărbune, 
nu 
ță 
eu 
că 
lizat sarcinile 
luna iunie la un nivel foar
te scăzut —- în proporție de 
numai 75,7 la sută.

Dar iată cine sint acei 
care, prin atitudine retro
gradă față de muncă, prin 
absențe nemotivate și in
disciplină s-au pus în pos
tura de dezorganizatori ai 
procesului de producție. 
Sînt absentomani înrăiți ca 
Nicolae Tîrnacop (4 nemoti
vate în iunie, iar de la înce
putul anului 15). —din sec
torul III, Dăn»ț Frontoane 
(6 și 18), Costel Nechita

neîndepliriindu-și 
cu 
Să 

uităm că fiecare absen.
nemotivatâ -echivalează 
o pierdere de producție, 
mina Aninoasa și-a rea. 

vii plan din

Lumea se obișnuise cil 
glodul că Vietoraș, băiatul 
acela cu cârlionți blonzi, cu 
o ținută neîngrijită, făcea 
parte din „inventarul" ci
nematografului. Pe scări
le sale fuma eu nonșalan
ță încă din pruncie; acum 
e băiat mare, are 12 ani. 
Se găseau destui binevoi
tori, mai ales studenți (I), 
care îl gratulau eu țigăii 
și eu bani, compâtimin- 
du-1 chiar. în aceeași mo. 
nedă sentimentală era „plă
tit" abonamentul la cine
matograf, unde intra eînd 
vroia... Victor Baltă a a- 
vut o copilării? tristă — ta. 
țăl și acum este arestat, o 
soră de a sa, Olga Mure- 
șan (numele de familie nu 
indică starea civilă a 
o faptul că are un alt ta
tă), este de
Dezbinarea 
aruncat pe;

că nici 
s-:a întrebat unde 
băiatul lor, nopți 
Do la vagabondaj 

furt a fost doar’un pas; in

catalogiil clasei lui, de 
Școala generală nr. 
Petroșani, prezența 
sporadică.

Victor Baltă nu este 
solitar, dimpotrivă 
găsit un partener de 
turi in persoana lui Alin

ce și acestea furate 
rafturile unei 
Antecedente ?
Spargerea
I.G.C.L. și 
nerale nr. 
ia ie- prin

autoserviri. 
Destule, 

chioșcului de la 
ale școlilor 

1, 2.
țară cu 

astfel procurați.

mult, cînd 
miliție ii chea- 
anchetă, apar 
de circumstan-

ocupație... fără, 
părinților : l-a 
dr’imuri, mai i- 
Unill dintre ei 

um- 
în 
la

ac eeași vîrs- 
biografie a- 
tatăl arestat, 

> dezorganizată. Im. 
i au spart chioșcul 
tar și cabina de 

cadrul cine- 
„7 Noiem- 
s-a adăugat 
cinci auto- 

perso.
per
in
ei-a 

n pre. 
■i con. 

aleooli-

Marincan, de 
tă, care are o 
semănătoare: 
familie 
preună 
aliment 
proiecție din 
matogi iifului 
brie", la care 
devalizarea a 
turisme proprietate 
nală. Această ultimă 
formanță s-a săvîrșit 
tr-o singură noaptt 
de 6 iulie, după’ e 
alabil, micii infra 
sumaseră băuturi

Deoeamdală, Alin Ma
rincan și Victor Baltă sint 
minori, nu răspund deci 
în fața legii, totuși „lovi
turile" lor au consecințe 
grave pentru avutul obș
tesc sau personal. Altera
rea conștiinței are, așadar, 
efecte primejdioase pen
tru devenirea lor ca oa
meni, dar și pentru socie
tate. Atunci nu înțelegem 
de ce se mai găsesc oa
meni „milostivi", care le 
îngăduie modul de com
portament, ba chiar le a- 
sigură bani de buzunar și

țigări. Mai 
crătorii de 
mă pentru 
„apărători" 
ță care, culmea, în numele
opiniei publice, protestea
ză. „Ce aveți cu copiii ăș
tia nevinovați ?“. Istoria, 
și în materie de infracțiu
ne, se repetă adesea, Hoții 
bătrini de azi au fost și ei 
cindva mici infractori. Iată 
de ce în astfel de cazuri 
trebuie să existe un con
sens educațional, exercitat 
de școală, de opinia publi
că, de fiecare cetățean care 
respectă legile, care mili
tează pentru asanarea at
mosferei morale vieiate. 
Educația se face, unor mi. 
nori, cu astfel de apucături, 
demonstrîndu-le rostul 
vățăturii și al muncii, 
îndemnîndu-i la cerșit 
expediente, 
abaterile.

•
Andrei APOSTOL

(5 și 17) și Gheorghe Ne
chita (3 și 13 nemotivate) 
— toți din sectorul IV. Lis
ta acestor „îneurcă-lume" 
ar putea fi continuată 
multe alte nume 'lin 
două sectoare, dar nt 
cesta este esenți ilul, 
portant este că în i.ita 
tanței muncitorești, a 
menilor cinstiți care știu să 
respecte și să prețuiască 
valorile muncii — încercă
rile ~iiîiurmai iiiiumiiim i 
se justifica fcăwsMal 
pul minciunii de 
-am avut probleme 
iiale*. _a trobBix 
scoasă» baMînai de 
tilaae*. „a »■ *«K 
sornicul deșteptător", 
m-am simțit in apele 
și mi-a fost greu să 
«scol* ș.a.m.d. nu au 
avut credit. Pe toți absen- 
tomanii, pe cei certați cu 
actul muncii, ortacii i-au

și cu legitimă- 
ine face ne- 

autoexelu le 
nostru !“. Mi- 

it'u, șe- 
frontav 

spu
rn ost ru 
pontat

somat direct 
severitate: „C 
motivate, se 
din mijlocul
aerul Giigore Băd- 
ful unei brigăzi, di- 
iiști din sectorul 111, 
nea ; „în abatajul 
frontal, fiecare om 
și plasat în front are locul 
bine stabilit. Dacă unul 
lipsește nemotivat din șut, 
nonă, eelorlaltor ortaci.

Câțiva din „suita 
nilor de la I.M. Aninoasa: 
Frontoane, Castel și Gheorghe Nechita (de la stingă 
la dreapta).

-La rîndul său șeful acestui 
sector, inginerul 
Popa argumenta 
tratării eu toată 
a actelor de 
combaterii eu fvmiUte ,i 
absenteismului, spunînd : 
„Pierdem enorm din cauza 
nemotivatelor. Numai 
iunie, pe sector, au

Qheorghe 
cerința 

asprimea 
indisciplină, 

eu fermitate

copun,sul : „De fapt noi, 
lectivul sîntem cei în mă
sură să decidem ce-i de 
făcut. Să le-o spunem răs
picat, pentru ultima oară, 
absentomanilor: la prima' 
nemotivată, , . în mijlocul 
nostru nu mai este loc pen
tru voi !". /

Respectînd opiniile

aewal

nu au tăria morală de a 
se debarasa de această me
teahnă aducătoare de pagu
bemai

ItBTâe Să
mad Be eaterați «e va 
-avui tsensotivațelor ?* 
pinie asemănătoare a avut 
in cadrul „judecății mun. 
ritorești" și minerul șef 
de brigadă Constantin Lă- 
bușcă de la sectorul IV

îi Or i rstreo t oere
cit g ma? tolerăm pe ab- 
■—-nto iimii in mijlocul nos
tru ?

tntielxiri apăsătoare, ce 
frămîntau conștiințele. În
trebări cărora tot M-ful 
sei-toruhii IV le-a dat răs-

producției, colectivului.

Text și foto : 
Adrian POPA
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Schimb de mesaje intre
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Janos Kadarși tovarășul
BUDAPESTA 11 (Ager

pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se. 
cretar . general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise un cordial salut 
și cele mai bune urări to
varășului Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.SAȘ

La rîndul său, tovarășul 
Janos Kadar a rugat să se 
transmită tovarășului

Nicolae Ceaușescu cel. 
mai bune urări de sănăta
te și fericire, de noi și im
portante succese în ampla 
activitate pe care o desfă
șoară în fruntea partidului 
și statului.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către tovarășul Ja
nos Kadar, a ambasadoru
lui român la Budapesta, 
Victor Bolojan, la încheie
rea misiunii sale în R.P. 
(angara.

Consfătuirea secretarilor cu probleme 
internaționale și ideologice ai Comitetelor 

Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țâri socialiste

PR AGA 11 (Agerpres). 
La Praga au început mier
curi lucrările consfătuirii 
secretarilor cu probleme 
internaționale și ideologi
ce ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări 
socialiste — relatează agen. 
ția CTK.

La lucrările consfătuirii

participă reprezentanți ăi 
P.C. Bulgar, P.C. din Ceho
slovacia, Partidului Comu
nist din Cuba, Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia, Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, Parti, 
dului Popular Revoluțio
nar Mongol, Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidului Comu-

nist Român, Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar, Partidului Comunist al 
Unittnii Sovietice și ai 
Partidului Comunist din 
Vietnam.

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de Vasil Bi
lals, membru âl Prezidiu
lui, secretar aTC.C. al P.O, 
din Cehoslovacia.
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FILME
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iembrie: Dragostea ș i re
gina; Unirea: Drumul
spre victorie, I-II; Pa- 
rîngul: îndrăgostit la pro
pria dorință.

PETRILA: Fructe de 
pădure.
7 LONE A: Acel, minut, 
acea secundă.

VULCAN — Luceafărul: 
Naufragiul.

LUPENI — Cultural ș 
Dragostea și revoluția.

URICANT: Aleargă cu 
mine.

w

Cinvirbiri privind extinderea 
cnlabarârii ramânu-cebtslavace 

In domeniul științei și tehnologiei
Schimbul de mesaje a 

avut loc la Praga, cu prile
jul primirii de către tova
rășul Jaromir Obzina a to. 
varășului Emîlian Dobres- 
cu, ministru secretar de 
stat la CNȘT, care participă 
în calitate de președinte al 
părții române, la lucrările 
sesiunii a 28-a a Subcomi
siei mixte româno-ceho- 
slovace de colaborare teh- 
nicd-științîfică.

La încheierea lucrărilor 
sesiunii, a fost semnat Un 
protocol care prevede mă
suri de extindere și apro
fundare a colaborării, bila
terale în domeniul științei 
și tehnologiei.

PRAGA 11 (Agerpres). 
Un călduros mesaj de ra
tat și cele mai bune Urări 
de sănătate și fericire, de 
noi și importante succese 
1» întreaga activitate 
care o desfășoară, au fost 
adresate tovarășei Acade- 

inginer 
prim vi-

pe

mician Doctor 
Elena Ceaușescu, . 
ceprim-minlstru al guver
nului, președintele Consi. 
liului National pentru Ști
ință și Tehnologie, de către 
tovarășul Jaromir Obzina, 
vicepreședinte al guvernu
lui RJS. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de stat 
pentru dezvoltarea științei, 
tehnicii și construcțiilor 
capitale.

0 hotărîre adoptată la îmheierea 
reuniunii miniștrilor petrolului 

O.P.E.C.nîn țările membre ale
VIENA 11

La 
Șit 
nii 
din cele 13 state membre 
ale ganizației țărilor ex. 
portaioare de petrol țOPEC) 
—• transmit agențiile Fran
ce Presse și Associated 
Press. Participanții au ho_

(Agerpres).
Viena au luat sfîr- 
lucrările reuniu- 

miniștrilor* petrolului

'a ..
tărît să nu sporească 
fonul extracției-de țiței al 
organizației, în prezent de 
17,5 milioane barili pe zi 
(un baril este egal cu 159 
litri), cotele repartizate fie
cărei țări, precum și pre
țul de bază al petrolului 
exportat, care este de 29 
dolari barilul.

Pla-

Acțiuni pentru pace 
șl dezarmare

LONDRA 11 (Agerpres). 
Militantele britanice îm
potriva cursei înarmărilor 
care au organizat stabăra 
păcii din apropierea bazei 
militare americane din lo
calitatea Greenham Com
mon, au dat publicității o 
declarație în care se arată, 
între altele i „Ne-am sătu
rat să trăim sub amenința
rea de a pieri în cenușa u- 
nei catastrofe termonuclea. 
re. Observăm cu Îngrijora
re că din cauza sporirii 
de către guvernul conser
vator al Marii Britanii 7 a 
cheltuielilor militare, nive
lul de viață al oamenilor 
muncii scade mereu. Tot
odată, în fiecare zi ne sînt 
amenințate locurile 
muncă",

*
BONN 11 (Agerpres). Ga. 

vernul vest-german rea. 
pinge. categoric cererea 
Comandamentului Suprem 
al forțelor NATO de a fi 
introduse noi arme toxice 
în arsenalul alianței nord- 
atlantice — a declarat pur
tătorul dc .cuvînt al guver
nului R.F.G., Peter Boe- 
nisch, citat de agenția 
DPA. El a reafirmat inte
resul 
man pentru încheierea 
nui 
privind interzicerea tuturor 
armelor chimice.

de

guvernului vest-ger-
U-

acord internațional

Realități social-economice din țările 
în curs de dezvoltare

CAIRO 11 (Agerpres). Va
loarea exporturilor egip
tene de bunuri de consum 
a totalizat în perioada iu
lie 1983 — martie 1984 
1 878 miliarde lire egiptene 
— transmite agenția MEN. 
Aceste exporturi — care nu 
includ produsele minerale 
și petroliere, — au înregu. 
țrat o creștere de 32' Ia 
sută comparativ cu perioa-

da precedentă de un an 
menționează agenția citată.

♦
MANAGUA 11 (Agerpres). 

în Nicaragua continuă pro
cesul de înfăptuire a re
formei agrare, alte 42000 
ha de teren cultivabil -fi
ind repartizate țăranilor și 
cooperativelor agricole din 
nord-estul și sudul țării — 
informează agenția Prensa 
Latină.

(A.

• DELHI (Agerpres).
Specialiștii indieni au 
realizat an telescop optic 
ce cîntărește 115 tone, 
are o lungime de 75,7 m 
și o lățime de 8,7 m,. fi
ind echipat cu o oglindă 
de 2,3 diametru. Telesco- 
pul feste considerat cel 
mai mare din Asia și al 
treilea, ca putere, din lu
me, după instrumentele de 
acest tip aflate deja îh
funcțiune în U.R.S.S. si ’ 
S.U.A. El urmează să fie 
instalat în localitatea Ka- 
valur, din sudul țării.

După cum precizează ă-

' YAMUSSUKRO 11... 
ger preș). în Coasta de Fil
deș se depun eforturi sus
ținute pentru electrifica
rea zonelor rurale ale țării 
ca o componentă importan. 
tă a politicii de ridicare 
continuă a nivelului de 
trai al populației. Potrivit 
unui proiect al societății 
naționale pentru energie 
electrică, pînă în 1987 ur
mează să fie electrificate 
189 de sate.

genția de știri internă in
diană TFN, acest telescop 
va permite desfășurarea 
unor importante cerce
tări astronomice asupra 
corpurilor cerești vizibile 
din emisfera sudică, mai 
puțin studiate.

• WASHINGTON (A. 
gerpres). Potrivit unui 
studiu efectuat de medi
cii de la companiile de 
asigurări americane, bo
lile de inimă continuă să

științei și 
rămînă principalul factor 
de mortalitate din Statele 
Unite. : <7

De pe urma acestor 
maladii, în 1981 au murit, 
în S.U.A., 753 000 de per
soane, iar In 1982 —- 
760 000. Studiul preci
zează că în zonele indus, 
trializate din estul S.U.A. 
mortalitatea din 
maladiilor cardiace 
mai mare decît oc 
ta vestică a țării.

-*♦

cauza 
este 

coas-
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Primul ministru al Republicii 
Zimbabwe despre stadiul actual 

și perspectivele construcției 
socialiste în țară

luția și construcția socia
listă.

Reafirmlnd opțiunea so
cialistă a guvernului și a 
ZANU, așezarea Întregii 
activități pe temelia prin
cipiilor socialismului știin
țific, R. Mugabe a declarat: 
„Dacă dorim imprimarea 
unUi ritm accelerat desfă
șurării revoluției socialiste 
în țara noastră, este nece
sar ca partidul să-și osu. 
me rolul său istoric legi
tim în cadrul societății 
noastre, în care toate orga
nizațiile economice și so
ciale, instituțiile statului 
— așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebu
ie să se afle sub îndruma
rea sa politică și să acțio
neze unite pentru edifica
rea sistemului socialist".

HARARE 11 (Agerpres). 
Preș-, radioul și televiziu. 
nea din Harare au prezen
tat expunerea președinte
lui Uniunii Naționale A- 
fricane din Zimbabwe 
(ZANU), prim-ministru al 
Republicii Zimbabwe, Ro. 
bert Mugabe, făcută la Ins
titutul de studii pentru 
dezvoltare din Harare —* 
privind stadiul^actual și 
perspectivele construcției 
socialismului în Zimba
bwe. Cu acest prilej, vor
bitorul a evocat concepția 
tovarășului N ic ol a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re. 
publicii Socialiste România, 
cu privire la rolul condu
cător al partidului în revo-

Helsinki, in aprilie a.c. 
populația Finlandei era de 
4,87 milioane locuitori. 
Peste 60 la suta din întrea
ga populație trăiește 
mediul Urban. ■ 7A'

in

Cir PRILEJUL CELEI 
DE-A 63-a aniversări a Re
voluției populare mongole, 
la Ulan Bator au avut loc, 
miercuri, 6 paradă milita
ră și o demonstrație a oa
menilor muncii. (7-77777'. 
populare prilejuite de ani
versare au avut Ioc în ca
pitală cît și în alte orașe 
ale țării.

CREȘTEREA, în ultime.
Ic zile, a cursului dolarului Șeful 
american în raport cu alte 
monede occidentale a de
clanșat „noi semnale de 
alarmă" pe piețele valuta
re — apreciază cotidianul 
vest-bcrlinez „Der Tages. 
spiegel". Ziarul menționea. 
ză că principala cauză a 
acestui fenomen o consti
tuie majorarea rații do- 
bînzilor în S.U.A., deter
minată de costisitoarele 
cheltuieli pentru armamen
te.

ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat ziarului „El Nacio- 
nal", care apare la Cara
cas, președintele Colum. 

_. .. biei, . Belisario Betancour,
Serbări a Criticat politica ratei î- 

nalte a dobînzilor practi
cată de Statele Unite, care 
agravează dificultățile eco
nomice ale țărilor Ameri- 
cii Latine — relatează a- 
genția Associated Press. 
7 ' statului columbian 
a arătat, de asemenea, că 
datoria externă a țărilor 
din regiune, și ,a celor în 
curs de dezvoltare, în ge
neral, nu mai este de mult 
timp o problemă strict fi
nanciară, ci a dobîndit o 
dimensiune politică, în. ca
drul relațiilor internațio
nale, îh ansamblul lor.

POTRIVIT . DATELOR
STATISTICE publicate, la

tehnicii
9 TOKIO (Agerpres). 

„Fujitsu Ltd", unul din
tre marii producători ni
poni de computere, a a- 
nunțat că a pus la punct 
cel mai rapid procesor 
din lume, care va permi
te calculatoarelor elec
tronice să-și sporească in
teligența 'mecanică, res
pectiv capacitatea ,da a 
gîndi, de a .fudecă și do 
a învăța".

.Agenția Associated

Press. citind Un comuni- 
cat al firmei, relatează 
că noul procesor, denumit 
„Facom Alpha", va permi
te dotarea computerelor 
eu sisteme de inteligență 
mecanică mai puternice și 
de o mai mare fiabilitate 
pentru asemenea scopuri 
cum sînt diagnosticarea 
medicală, detectarea și 
evaluarea unor defecțiuni 
mecanice, analize chimi
ce și echiparea roboților 
cu memorie sfipabiiă „să 
recunoască" Și „Să jtidece" 
impactul unor factori ex
terni.
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15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Studioul tineretu. 

lui. Tinerețea co
munistă — anul 40.

16.20 Desene animate,
16.30 închiderea progra„

■ .cmului.;^ 7 - ‘
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco- 

nomie.
20,35 Izvorul nostru de 

lumină — muzică u- 
șoară.

20,50 Magistrala revolu„ 
... - ției. ' 7

21,10 Film serial. Sentin
ța, Episodul 2.

21,55 Patru decenii de 
cultură socialistă.

22.20 Telejurnal (pc).
22.30 închiderea progra

mului.

RADIO
5,00 Buletin de știri.

5,05 Ritmuri matinale..
6,00 Radioprogramul di. 
mineții. 8,00 Revista pre. 
sei. 8,10 Ctfricrul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Moment fol- 

' cloric. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Patrie româna, 
țară de eroi ! 12,00 Bule
tin de știri. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Club univers 
20. 16,00 Buletin de știri.
16,25 Radiogazeta econo
mică, 16,55 Sfătui medi
cului. 17,00 Buletin de 
știri, 17,05 Politica noas
tră. 17,35 Te apăr și te 
cînt, patria mea. 18,00 
Grele scrii. Radiojurnal 
(ora 18,00). O zi într-o o- 
ră Radiojurnal (ora 
22,00). 23,00 Opera „Tru
badurul",, de Verdi (se- 
lecțiuni). 23,36—5,00 Non 
stop muzical. (Buletine . 
de știri la orele: 24,00 ? 
2,00; 4,00).

Mica pubicitate
VÎND Dacia 1300, per. 

fectă stare. Lupeni, strada 
Parfnguluî nr. A3, ap. 10. 
(2297) ' ■

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 5839, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2296)

PIERDUT parafă medic, 
elibe.

me- 
O

Antonie Gheorghe, 
rată de Institutul de 
dicină din Timișoara, 
declar nulă. (2295)

PIERDUT carnet de 
dent pe numele Mareș 
lena și legitimație de 
bliotecă nr. 1137, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(2291)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Cruci- 
că Arcadie, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chiriță 
Dumitru, eliberată de IM. 
Pafoșcni, O declar rttîlâ. 
(mp>

stu- 
E- 

bi-

ftfeaactro $i administrația Petroșani. iti.^ Nleoiae EKHcescu, ftr. 2. Tfeifete&te: 41664 
secretariat, 41663, 42464 secții,
fiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, ar. 2, telefon 41365.


