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Cu planul pe șapte luni îndeplinit

Brigada lui Grigore Mîndruț
După cum ne informează sing. Zorița Popa din 

cadrul biroului O.P.I.R. de la I.M. Lonea, brigada 
de frontaliști condusă de minerul Grigore Mîndruț 
raportează în cinstea celei de-a 40-a aniversări a 
Revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al 
partidului îndeplinirea planului pe primele șapte 
luni din acest an.

Buna organizare a muncii, respectarea discipli
nei tehnologice, aprovizionarea ritmică cu materiale 
și piese de schimb, devotamentul față de muncă și 
spiritul revoluționar de care au dat dovadă ortacii 
din schimburile conduse de Petru Negrea, Teofil 
Holiciuc și loan Gcogeanu au constituit factorii de 
bază ai obținerii unei producții suplimentare, de la 
începutul anului și pînă în prezent, de 11 300 tone 
de cărbune. Această cantitate de cărbune extragă 
suplimentar, a fost obținută pe baza depășirii pro- 
ductivității muncii cu aproape 5000 kg pe post.

început rodnic
Prin telefon, de la dis

pecerul minei URI CÂNI, 
Dumitru Smaranda: „în
săptămină producțiilor re
cord, mina noastră are un 
demaraj bun. încă de la 
începutul săptămînii, func
ționează ireproșabil com
plexul de mare capacitate 
■unde lucrează brigada con
dusă de Ilie Ama-ăriței, 
Luni, în acest abataj, s-au 
tăiat cu combina mai mult 
de 3 fâșii, extrăgîndu-se, în 
plus, peste 450 tone 
cărbune pentru cocs, 
nivelul minei avem, 
luna iulie, un plus de 1650 
tone de cărbune. în pr.mul 
schimb 
(marți - . .
rul a fost realizat 
pășit cu 100 tone, 
Ies datorită bunei 
nări a abatajului 
lui Amorăriței11.

de 
La 
pe

al zilei de
- n n.) prelimina

și 
mai 
funcțio- 
brigăzii

de săptămină
Transmite, telefonic, ing. 

Trandafira Moldovan, 
la mina LONEA;
mina calității a 
bine, continuînd 
tele bune din cea 
Față de sarcinile 
cate, am scăzut 
tul de cenușă cu 0,6 punc
te, iar umiditatea cu 0,3 
puncte. Aceasta a condus 
la acordarea unor bonifi
cații de 350 tone, pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui extras. Prin creș
terea1 numărului de pos- 

ales 
în

de
„Săptă- 
început 
rezulta- 
trecută. 
planifi- 

conținu-

terea numărului de 
turi la claubaj, s-au 
zilnic cu 30 vagonete 
plus. La depășirea de 2500 

azi tone realizate de la înce
putul lunii iulie, a cont ri

de- buit și bonificația penii u
a- calitate de 1000 tone

cărbune11.

isfcte de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
la plenarele forurilor de 
conducere ale partidului 
și statului, ale democra
tici noastre muncitorești, 
din care s-au desprins 
importante căi de acțiune 
fentru sporirea produc
ției fizice și productivită
ții muncii, a rentabilită
ții și eficienței economi
ce. în lumina acestor o- 
rientări și indicații, co
lectivele miniere din 
Valea Jiului sînt chemate 
să-și intensifice preocu
pările pentru a răspunde 
și mai bine sarcinilor cu 
privire la creșterea pro
ducției de cărbune, să 
analizeze cu responsabi
litate cauzele unor neîm_ 
pliniri, să adoptd măsuri 
de accelerare a ritmului 
de lucru în abataje și la 
celelalte genuri de lu
crări miniere. în centrul 
preocupărilor 
problemele 
extracției și 
superioare a
nice, ale promovării teh
nologiilor avansate, pin, 
pas cu cele mai noi cu
ceriri ale gîndirii științi
fice românești. Sînt nu
meroase colective care au ■ 
acumulat o experiență 

în promovarea

Expresii elocvente ale 
democratismului orîndui- 
rii noastre, adunările ge
nerale ale oamenilor 
muncii și ale reprezen
tanților acestora, care se 
desfășoară pe parcursul
lunii iulie, sînt chemate 
să facă o atentă și minu
țioasă analiză a 
ții din semestrul 
biJească măsuri 
cel de-al doilea 
ai anului, în vederea în
deplinirii exemplare 
sarcinilor de plan și 
gajamentelor 
pentru 1984. în 
lp, cînd ne mai 
puțin timp 
sărbătoare a 
triei, revine 
îndatorire 
muncitorească, 
rea cadrului 
analizele și 
ce vor avea loc să fie 
orientate spre mobiliza
rea plenară a colectivelor 
pentru valorificarea su
perioară a potențialului 
lor productiv, astfel în- 
cît în fiecare unitate să 
se înregistreze noi creș
teri economice, noi suc
cese prin care oamenii 
muncii să cinstească glo
riosul jubileu de la 23 
August.

Analizele și dezbateri- bogată 
lp vor avea ca puncte de 
referință indicațiile tra- (Continuare în pag. a 3-a)

activi tă- 
I, să sta- 

pentru 
semestru

a 
an- 

asumate 
aceste zi- 
desparte 
măreațade 

eliberării pa
ca o înaltă 

patriotică, 
asigura- 

propice ca 
dezbaterile

se vor af,a 
mecanizării 
valorificării 
dotării teh-

Mircea BUJORESCU

Patru decenii ale devenirii noastre

Ioan DUBEK

18 8 4

burghezo-moșierești, 
socială, pentru libertate și

UNUI COLECTIV MINIER

dernă.
La împlinirea vîrstei centenare a mi

neritului din Lupeni, începînd cu acest 
„Steagul roșu" o

DRUMUL GLORIOS

industria- 
împietri- 

Lupe- 
■ "'-.Ș Ș 

lo-

în vara fierbinte a anului jubiliar 
cînd întregul. 'popor . român sărbătorește 
împlinirea ă patru decenii de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și
se pregătește să întîmpine cel de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului Comunist

Z I l
pe șantierul întemeierilor de la

r r k r r> pxc r I c K B

"9 ile toride, zile de 
/miez de vară. Pe 

marea scenă des
chisă de la Valea de 
Brazi zilele sînt fierbinți, 
mai ales prin ritmul înalt 
al muncii, al întemeieri
lor, ritm prin care se 
naște cea mai tînără uni
tate extractivă a bazinu
lui — noua mină de la

poalele Retezatului.
Vară lui ’84 găsește 

platoul dintre Jiu și pî- 
riul cristalin ce a dat 
nume locului în plină 
metamorfoză, cuprins în 
ritmul trepidant, de șan
tier. Dincolo de „colonia11 
corpurilor de clădiri ră
sărite în cîteva luni, în 
care-și ocupă locul lăm-

O brigadă cu contri
buția hărniciei la creș
terea producției de căr
bune in sectorul II al 
I.M. Dilja, cea condusă 
de Valerian Maxim.

In clișeu, schimbul 
condus de minerul 
Gheorghe Radu.

Valea de Brazi
paria, baia, vestiarul, sa
la de mese a minerilor și 
birourile administrative 
■— colonie ce dă o no
tă specifică de șantier a- 
cestor locuri — se Consu
mă zi de zi evenimente 
de maximă- însemnătate 
în cadrul genezei noii 
mine. Chiar în ziua cînd 
am fost prezenți pe șan
tier, în viața colectivului 
de mineri și constructori- 
montori au avut loc 3 e- 
venimentc : a fost înăl
țat turnul metalic al pu
țului auxiliar, a început 
săparea fundației casei 
de mașini la puțul cu 
skip, iar în incinta puțu
lui 8 aeraj, a demarat be- 
tonarea gulerului puțu
lui. Dar, înțelegerea în
semnătății acestor fapte 
în cronologia întemeierii

(Continuare în pag. a 2-a)

Montării brigăzii \
I.A.C.M.M. înalță primul 
turn de puț, cel al pu
țului auxiliar din incin
ta principală a noii mi
ne Valea de Brazi.

î

Foto: Alexandru VARGA

100 DE ANI DE 
EXPLOATARE 

A CĂRBUNELUI
viață omenești. Puternic detașament're- ' J 
voluționar, după eliberarea țării,' miiîe- > 
rii din Lupeni au urmat neabătut Parti- L 
dul Comunist Român, situîndu-se în pri- Z 
mele rînduri ale luptei pentru refacerea r 
economică a țării, au învins greutățile ț
ce le-au stat în cale, și-au însușit' și i 

i Român cu succese deosebite, minerii din stăpînesc tehnica minieră, cea mai mo- * 
1 Lupeni aniversează UN SECOL DE E- 

XISTENȚJk A MINERITULUI pe melea
gurile lor. ....

în acest secol ei au înscris pagini glo_ număr, publicăm în 
rioase de istorie, devenind un simbol al suită de articole în semn de omagiu 
eroismului în lupta împotriva orânduirii adus muncii și luptei eroice a celui mai 

pentru dreptate mare și mai puternic detașament al 
condiții de minerilor din Valea Jiului.

Lupeniul este mențio
nat pentru prima dată 
documentar în anul 1770, 
sub denumirea de „Va
leți Lupului11. în anul 
1818, numărul locuitori
lor săi se cifra abia ■■ la 
173, iar la mijlocul se-

ț colului trecut, în anul
I 1850, la 846. Ocupațiile
/ specifice populației loca-
) le erau păstoritul, eres-

începuturi (I)
teren vitelor, îndeletni
cirile casnice, meșteșu
gurile simple, lucrul la 
pădure. Pînă la urmă în
să, ocupația care și-a pus 
amprenta pe întreaga via
ță a așezării a fost alta,
MINERITUL, extracția și ■ ■_______ —.___ ■ ■
prelucrarea cărbunelui, (Continuare in pag. a 2-a)

..Mai ales în ultimii 100 
de ani, odată cu începe
rea exploatării 
le a vegetației 
te din adîncurile 
niului, cărbunele 
schimbat destinele 
calității și ale oamenilor,

Constantin MAGDALIN
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PROPUNERILE COMUNIȘTILOR 
important izvor de 

perfecționare a muncii de partid
Prin organizarea și des

fășurarea discuțiilor in
dividuale ale birourilor or
canelor de bază cu comu
niștii urmărim să desprin
dem concluzii cit mai im
portante pentru munca de 
partid din sectorul nostru, 
pentru activitatea întregu
lui colectiv. Din efectivul 
de 122 membri de partid 
din schimburile sectorului 
VI al I.M. Uricani, b.o.b. 
a purtat discuții cu pes
te 100. A rămas să purtăm 
discuții pînă la sfîrșitul 
lunii iulie cu cei care au 
fost în concedii de boală 
sau au lipsit din alte mo
tive și nu a fost posibilă 
invitarea lor în fața b.o.b.

Dincolo de desfășurarea 
eșalonată a discuțiilor, co
mitetul nostru de partid, 
birourile organizațiilor de 
bază au urmărit cu deose
bită atenție să rețină fie
care sugestie, propunere 
reieșită în cadrul discuți
ilor în vederea perfecțio
nării activității sectorului. 
Astfel de propuneri s-au 
făcut, bunăoară, pentru 
revizuirea tuturor circui
telor de către echipe for
mate special în acest scop, 
echipe care să fie conduse 
de membrii de partid. O 
altă măsură propusă și în
făptuită a fost repararea 
instalației de împingere de 
la puțul 4 numai cu piese 
recuperate.

Cu ocazia discuțiilor in
dividuale s-a analizat mo
dul cum se achită membri 
de partid de sarcinile în
credințate, iar în funcție 
de cerințele „la zi" ale

Adunările generale 
ale oamenilor muncii

. - (Urmare din pag. l)

noului, prin adaptarea u- 
nor utilaje la condițiile 
specifice ale stratelor de 
cărbune. Au fost înregis
trate succese atît datorită 
preocupărilor consacrate 
creșterii nivelului tehnic 
al producției cît și dimen
sionării optime a efective
lor, ridicării, gradului de 
profesionalitate al forma
țiilor de lucru și întăririi 
asistenței tehnice pe schim
buri, îmbunătățirii, cli
matului de ordine și dis
ciplină la nivelul sectoa
relor și brigăzilor. Și în a- 
plicarea prevederilor nou
lui mecanism economico- 
financiar, în contextul 
practic al acordului global 
care stimulează aceste pre
vederi, au fost obținute 
rezultate notabile, fapt ce 
confirmă pe de o parte 
justețea ponticii noastre 
economice iar, pe de altă 
parte, abnegația și dărui
rea cu care se acționînză 
în colectivele fruntaș 2 —
ca cele de la minele Do
sea, Petrila, Dîlja, Lh e- 
zeni, Paro.Șerii, Vulcan, U- 
ricani — pentru îmbunătă
țirea tuturor indicatorilor 
calitativi și cantitativi ai 
planului. .. . ' .

Pe parcursul semestru
lui I, în unele colective 
miniere au fost înregistra
te și neajunsuri. în adună
rile generale este necesar 
să se facă referiri critice 
concrete la cauzele aces
tora, pornind de la realita
tea că nu toate cadrele 
tehnico-inginerești, și nu 
toate formațiile de lucru 
acționează Ia fel de perse
verent pentru îndeplinirea 
preliminarelor. O impor
tantă rezervă internă a co
lectivelor de muncă —- ne 
referim Ia utilizarea forței 
de muncă — poate fi pusă 
în valoare în măsura în 

sectorului au fost reînnoi
te sarcinile. Astfel comu
niștilor Ștefan FIorea, Ca
rol Boloni, Ion Buș, Iovan 
Timișan, Constantin Taiga, 
Traian Tulbure, Avram 
Stanciu, Gheorghe Damian, 
Vasile Hegedus li s-a tra
sat sarcina de a milita și 
acționa la locurile lor de 
muncă pentru exploatarea 
rațională a instalațiilor și 
mașinilor, reducerea con
sumului de energie electri
că prin eliminarea mersu
lui în gol -etc. De aseme
nea, odată cu instalarea 
trommel-concasoruiui, mai 
mulți comuniști, între ca
re Elena Popescu, , Elisa- 
beta Tapalagă, Margareta 
Mol, au primit sarcina să 
se ocupe de instruirea per
sonalului în vederea ex
ploatării eficiente a ins
talației.

Comuniștii au cerut, în 
.cadrul discuțiilor, să se ma
nifeste mai multă exigență 
față de actele de indisci
plină, mai ales față de ne
motivați. Pe baza propune
rilor făcute cu acest prilej, 
8 lucrători cu mai multe 
nemotivate au fost trans
ferați din subteran, din 
posturi „cheie", la suprafa
ță, fiind sancționați co 5 
Ia sută. O deosebită exi
gență s-a dovedit în cazul 
abaterilor - unor membri de 
partid. Au fost sancționați 
cu vot de blam Gheorghe 
Rață pentru nemotivate, 
iar Constantin Florea, tot 
pentru absențe nemotiva
te și o atitudine irespon
sabilă față de familie a 
fost sancționat cu vot de 

care sporesc preocupările 
pentru creșterea qpefician- 
tului de prezență în subte
ran și folosirea cu eficien
ță crescindă a timpului de 
lucru.

Analize exigente sînt aș
teptate și în celelalte do
menii ale viețij economice 
— prepararea cărbunelui, 
construcțiile de mașini și 
piese de schimb; în pro
ducția de energie electrică, 
în unitățile industriei u- 
șoare și alimentare, trans
porturi, exploatarea și pre
lucrarea lemnului, apro
vizionarea populației și 
prestările de servicii, în 
activitatea de cercetare ști
ințifică și proiectare. Mă
surile ce vor fi stabilite ur
mează să conducă la per
fecționarea organizării pro
ducției și a muncii, la ri
dicarea nivelului calitativ 
al producției și creșterea 
eficienței economice Ia 
nivelul exigențelor din a- 
ceastă perioadă cînd în
treaga țară, întregul nos
tru popor, sub conducerea 
organizațiilor de partid, ac
ționează pentru ă întîmpi
ua cu succese de seamă 
aniversarea celor patru 
decenii de la victoria re
voluției de la 23 August și 
cel de-al XIII-Iea Congres 
al partidului.

Activitatea colectivelor 
noastre muncitorești cu
noaște un plus de eferves
cență, comuniștii, oamenii 
muncii fiind puternic sti
mulați de hotărîrea adop
tată cu privire la realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceausescu în suprema func
ție de secretar general al 
partidului — aceasta fiind 
chezășia înfăptuirii mă
rețelor obiective care pre
figurează patriei noastre 
Un viitor mai măreț și lu
minos, ■’

blam cu avertisment. Un 
alt caz a fost cel al lui 
Petru Pîrvu, sancționat cu 
avertisment tot pentru ne_ 

> motivate. Cei trei membri 
de partid sancționați au 
rămas în continuare în a- 
tenția organizațiilor de 
partid. Astfel C. Florea a 
fost dat chiar in grija 
maistrului Marin Neacșu, 
secretarul organizației de 
bază VI a ; de îndreptarea 
Iui Gh. Rață răspunde Tra
ian Tulbure, membru al 
b.o.b. VI c, iar de P. Pîr
vu — maistrul principal 
Ștefan Roșu, membru în 
comitetul de partid pe 
sector.

Toate observațiile și su
gestiile reieșite cu ocazia 
discuțiilor individuale. pri
vind activitatea birourilor 
organizațiilor de bază, per
fecționarea stilului lor de 
muncă, au fost dezbătute 
într-o ședință lărgită ■ a 
comitetului de partid, iar 
cele care vizează măsuri 
pentru înlăturarea neajun
surilor din activitatea pro
ductivă le-am încredințat 
spre soluționare unor co
muniști din rîndul perso
nalului tehnic. Prin tot ce 
întreprindem, urmărim; ca 
propunerile comuniștilor, 
toate problemele ridicate 
cu ocazia discuțiilor indi
viduale să fie finalizate, să 
contribuie la întărirea vie
ții de partid, a activității 
întregului colectiv.

Constantin KAGAN, 
secretarul comitetului 

de partid — sectorul VI 
I.M. Uricani

Atitudine intolerabila
în dimineața zilei de 17 

iulie, în jurul orei 7,10, e- 
ram intr-un autobuz de 
Petrila, cînd în dreptul 
stației Spitalul municipal 
din Petroșani, conducăto
rul auto ne-a anunțat că 
are necazuri cu radiatorul. 
Am coborât, împreună cu 
ceilalți călători, urmînd să 
urcăm în autobuzul cu nr. 
31 HD 5260, de pe ruta 
Aeroport — Piața Victoriei, 
care tocmai se apropia de 
stație. Spre nedumerirea 
noastră, conducătorul auto 
a oprit nu aproape de bor
dură cum este normal, ci 
lingă banda secundă a 
drumului, deschizînd doar

rii t

I

I
I
I

în după-amiaza zilei de 
6 iulie, opinia publică din 
municipiul nostru s-a a- 
rătat indignată față de 
abominabila crimă petre
cută în jurul prânzului, 
victimă fiind Ileana M., 
din Petroșani, în Vârstă 
de 59 de ani. Criminalul 
încercase să șteargă ur- 
mele, jefuîse victima și 
apoi dispăruse. Adevărul 
nu poale fi ascuns 1 Lu
crătorii de miliție au in
vestigat minuțios, cu mij
loace moderne, locuința 
în care s-a produs omo
rul, au depistat un fir, 
care ducea spre persoana 
fui Victor Simionică, pînă 
atunci încadrat la Î.M. 
Aninoasa, în vîrstă de 47 
de ani. Un individ cu o 
ținută morală dubioasă,

211
(Urmare din pas. 1)

necesită trecerea în revistă 
a evenimentelor care . au 
condus la faza actuală a 
lucrărilor.

încolo de „colonia, 
de clădiri", gazdele, 
ing. Mihai Oprișa, șe

ful sectorului lucrări minie
re și montaj de la Valea de 
Brazi, și ajutorul lui — 
ing. Gheorghe Varhonie, 
ne prezintă „pe viu" bi
lanțul obiectivelor reali
zate : au fpst săpate st 
betonate gulerele puțuri
lor auxiliar și prinepal cu 
skip, urmînd ca după mon
tarea instalațiilor de ex
tracție de către constructo
rii și montorii brigăzii nr. 
4 a I.A.C.M.M., minerii 
să adîncească puțurile pî
nă la orizontul 250 ; deci 

i Un drum vertical spre a- 
dîncuri de aproape 500 m. 
în acest scop, formațiile de 
lăcătuși ale lui Remus Bă- 
cilă și Mihai Racz, elec
tricienii Iui Nicolae Viziru, 
lucrează intens, chiar con
tra cronometru, la monta
rea mașinii de extracție, 
iar echipele Iui Spiru Cior- 
tea și Radu Stoicescu au 
ridicat spre cer colosul 
metalic de 56 tone al tur
nului — „gata vopsit . în 
vernil", deci „finisat" in
tegral, ca beneficiarii sa 
nu aibă nimic de reproșat", 
spune rîzind către ing. 
Oprișa, maistrul principal 
de montaj loan Bălan din 
brigada I.A.C.M.M. Gluma 
e glumă, dar lucrările de 
montaj trebuie desfășura-

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului de 
proiectări al IPSRUEEM 
Petroșani.

ușile din spate. Apoi a ple
cat fără să se asigure că toți 
călătorii au urcat, unii din
tre ei, au căzut în drum. 
Alertat, conducătorul auto 
a frînat brusc, altă buscu
ladă și apoi a demarat în 
viteză. Lg cap de linie, in
terpelat de cetățeni, a răs
puns că nu-1 interesează 
„mersul cetățenilor, ci să-și 
facă doar cursa". Această 
atitudine intolerabilă tre
buie să determine condu
cerea A.U.T.L. Petroșani, 
la luarea de măsuri severe, 
pentru curmarea unor ase
menea apucături.

Romeo ROȘIA, 
miner la I.M. Petrila

cu un trecut pătat de 
grfve abateri antisociale 
— furturi, parazitism, de
se concubinaje etc. Ex
pertiza a dovedit vinovă
ția lui Victor Simionică, 

Adevărul nu poate fi 
tăgăduit!

dar acesta era de negăsit. 
Cu concursul unui mare 
număr de cetățeni, lucră
torii de miliție au început 
urmărirea, alertînd tot
odată organele de miliție 
din alte județe...

în ziua de 14 iulie, trei 
lucrători de miliție au 
bătut la ușa lui Victor

E FIERBINȚI
te în ritm intens Ia insta
lația de extracție deoarece, 
precizează cel provocat, 
ing. Oprișa, într-o lună 
trebuie să reînceapă adîii- 
cirea puțului. Și acest im
perativ e- valabil și la pu
țul principal cu skip, Ia 
care sub conducerea mais
trului _ constructor specia
list Geza Kiss, excavato- 
ristul Ionel Miu și echipa 
de dulgheri a lui Emeric 
Fazekaș au început săpa
rea fundației casei de ma
șini.

e trepidantul șan
tier de la Valea de 
Brazi munca mineri

lor, a constructorilor și 
mentorilor se desfășoară 
într-o strînsă simbioză. 
Bunăoară, în incinta au
xiliară a puțului 8, minerii ■ 
din brigada lui Dionisie 
Szocs abia au terminat 
săparea gulerului puțului, 
trecînd Ia betonarea aces
tuia, lucrare pe care s-au 
angajat să o termine în
tr-o lună și jumătate, că 
dulgherii lui Mihai Haivas, 
coordonați de maistrul Ion 
Dascălu, secretarul orga
nizației de bază a brigăzii 
I.A.C.M.M., copstituită tot 
în aceste- zile, au și înce
put fundația casei mașinii 
de extracție. Așa se mun
cește și în incinta princi
pală: în timp ce minerii
brigăzii lui loan Tamaș
înaitează în ritm susținut
cu săparea depozitului de 
explozivi, în coasta dealu
lui, lucrare urgentă pe 
care s-au angajat s-o ter
tHiiHiiuiuiinumuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiri

100 de ani de exploatare 
a cărbunelui la. Lupeni

(Urmare din pag. I)

a dat un curs nou întregii 
vieți. Din această uriașă 
plămădire subpământeană 
s-a născut un nou Lupeni 
— Lupeniul industrial, Lu- 
<>eniul proletar, Lupeniul 
-socialist. - ..■?

Elementul material esen
țial care a stat la baza a- 
cestor transformări l-a 
constituit CĂRBUNELE. 
De-a lungul multor decenii, 
în vremurile ci nd 
locuitorii acestor meleaguri 
erau deposedați de dreptu
rile de stăpâni firești fii 
țara lor, capitaliștii au je
fuit munți întregi de căr
bune, pe care i-au trans
format în munți de aur. 
Pentru acest cărbune s-au 
stors din trupurile gene
rațiilor de mineri rîuri de 
sudoare, s-au stins nenu
mărate vieți, iar alături de 
foștii „robi ai adîncurilor", 
femeile și copiii lor au în
durat cumplite mizerii și 
suferințe.

Existența primelor ex
ploatări simple de cărbune 
se înregistrează la Lupeni 
în anii 1883—1884, după 
înființarea „Societății de 
mine de cărbuni de Ia Jiu", 
al cărei proprietar era ca
pitalistul Hoffman* Rafael. 
In documentele existente

Simionică. Le-a deschis 
însuși infractorul. La în
ceput a motivat mobilul 
crimei printr-o suită de 
explicații fanteziste; îd 
fața p> obelor adminis-

trate a fost silit însă să 
recunoască adevărul. De- 
acum așteaptă osînda bi
nemeritată, întrucît a a- 
tentat cu premeditare, cu 
sadism asupra integrită
ții corporale a unui om, - .
a climatului și relațiilor dămînt al acestei întîm- 
normale de conviețuire, plări.
numai în dorința de a Andrei APOSTOL

mine pînă la finele anului, 
echipele de drumari ai
I.A.C.M.M., conduse de

Ion Hurban și Petru Voi- 
cu, toarnă căile de acces 
dintre principalele oliiec- 
tive ale viitoarei mine.

Aceasta pe platforma da 
Ia suprafață care se află 
ia orizontul 735. Pe un alt 
orizont, mult mar aproape 
de nivelul mării, Ia 400, 
trei brigăzi de mineri, cele 
conduse de Gheorghe Cer
cel, Constantin Cucoș și 
Gheorghe Saigiu, execută 
lucrări miniere de maximă 
importanță pentru apro
pierea momentului cînd 
din adîncurile Văii de 
Brazi vor fi trimise spre 
ziuă primele tone de căr
bune. Aici se execută, din 
puțul 5 Uricani’ galeria 
magistrală spre Valea de 
Brazi, galeria de acces la 
planul înclinat din blocul 
„zero", galeria . de aeraj 
spre puțul 7 Sterminos.

înt obiective ce se 
nasc în ritm susți
nut, ta și celelalte 

lucrări miniere. Dovadă —• 
randamentele cu 60 la sută 
superioare prevederilor, 
care au stat la baza depă
șirii de 4,4 milioane lei a 
sarcinilor la lucrările pre
văzute pe primul semestru. 
Sînt ritmuri care garantea
ză că pînă la 1 decembrie 
1985 mina Valea de Brazi 
să aibă o capacitate de 
producție asigurată de 
100.000 tone de . cărbune.

la Arhivele Statului din 
Deva, rezultă că în urma 
promulgării de către mo
narhia austro-ungară a 
legii mineritului în anul 
1854, un grup de capita
liști — frații Hoffman și 
Carol Maderspach — se a- 
sociâ/ă cu „Societatea pen-; 
tru minerit din Transilva
nia de vest" și .âchizițio- 
neazză concesiuni miniere, 
care mai târziu Vor fi tr 
cute în posesia „Societă, 
de mine și cuptoare din 
Brașov" cu sediul la Viena, 
Primele terenuri miniere 
din perimetrul LupeniU- 
lui au fost achiziționate de 
Hoffman Rafael înainte de 
anul 1883. în anul 18'13, a- 
cest capitalist, după ce ra
portează începerea lucră
rilor de deschidere în con
cesiunile ce le deținea, vin
de aceste concesiuni „So
cietății miniere pentru ex
ploatarea huilei Valea Jiu
lui" — lucru confirmat in
tr-un raport al comisarului 
regal minier Palffy Jozsef, 
intrat la căpitănia minieră 
Zlatna la 22 ianuarie 1884, 
sub nr. 130. Datele de mai 
sus constituie un temei is
toric pentru ă situa înce
puturile mineritului în 
cîmpul minier Lupeni în 
anii 1883—1884.

(Va urma) p.

jefui. Iluzia că fapta lui | 
va rămîne în întunericul j 
anoiiimatului s-a spulbe- ? 
rat repede, întrucît ade- I 
vărul iese la lumină, mai - 
devreme sau mai tîrziu, 
iar pentru apărarea spi
ritului legii militează nu 
numai lucrătorii organe
lor îndrituite, ci întreaga 
noastră opinie publică. 
Condițiile de desfășura
re a crimei, lasă să sa 
întrevadă și pericolul 
întreținerii unor relații 
pasagere sau de mai lun
gă durată a unor cetățeni 
cu indivizi certați cu le
gea, înveterați infractori. 
Se cuvine deci să ia a- 
minte la tragicul dezno-

I
I
I
l
Ii
I
l
I 
l 
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CRONOLOGIA ÎMPLINIRILOR

Patru decenii ale devenirii noastre
Un domeniu cu multiple și profunde 

transformări calitative 
PROTECȚIA MUNCII MINERILOR

Mineritul Văii Jiului a străbătut în anii socialismului, mai cu seamă după Con
gresul al IX-Iea al partidului, cea mai spectaculoasă perioadă de dezvoltare din 
întreaga lui existență seculară. Prin grija partidului și statului nostru, a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, minele din bazinul Văii Jiului au cunoscut în această 
fertilă perioadă, o puternică dezvoltare a capacităților de extracție ; s-au deschis
cimpuri miniere noi, "accentul principal punindu-se pe mecanizarea lucrărilor miniere 
de bază din subteran, pe introducerea de tehnologii avansate de înaltă productivi
tate, care să ofere minerilor atît condiții optime de muncă cit Și de securitate deplină.

Acest semnificativ aspect — al deplinei securități a muncii minerilor —, ilus- 
trind pregnant grija față de om acordată in societatea noastră socialistă — consti
tuie tema paginii de față.

Aspect de Ia 
telegrizumetrică a minei 
Lupeni.

Foto : Al. TATAR
De-alungul celor patru 

decenii trecute de la Eli
berarea patriei, dar mai 
cu seamă după cel de-al 
TX-Iea Congres al parti
dului, din anii 1965—1966 
încoace, împlinirile pri
vind îmbunătățirea con-

dițiilor de muncă și de 
securitate ale minerilor 
au cunoscut o amploare 
specfaculoasă, fără pre
cedent în minele Văii 
Jiului, împliniri a căror 
CRONOLOGIE o înfăți
șăm mai jos :

■ Lampa electrică portabilă tip WOLF s-a in
trodus în anul 1948.

■ Salopeta, ca haină de lucru, ă intrat în echi
parea minerilor în 1950.

■ Sectoarele de aeraj iau ființă în 1950.
■ Casca minieră pentru protecție se introduce

în anii 1952—53. /.■■;<". '■ - -
■ Activitatea de determinare a concentrațiilor 

explozive de praf de cărbune datează din 1952.
■ Masca de autosalvare intră în dotarea între

gului personal din subteran în anii 1961—1962,
/jj"" jjgyCotabaterei prafului de cărbuhe, cu șistifi- 
care, începe în 1962.

■ Instruirea centralizată a salvatorilor mineri
'se instituie în 1963. /.

■ Instruirea cadrelor din compartimentele de 
aeraj are ca punct de plecare anii 1964—1965.

■ Injectarea apei în strat {combaterea formării 
prafului) a fost introdusă în 1965.

■ Se trece la înființarea centrelor de instruire 
pentru noi încadrați, în 1966.

■ înființarea Ia unități a cabinetelor de pro. 
tecție a muncii datează din 1967.

■ Lampa electrică de cap este introdusă în 1968.
■ Desființarea lămpilor cu benzină pentru ilu

minat are loc în 1968.
■ Dotarea cu metanometre portabile din import 

S-a făcut în. anii 1967—68.
■ Prima stație de degazare a stratelor de căr

buni a început să funcționeze la Lupeni, în 1967.
■ Controlul metanului cu stații telegrizumetrice 

(automat), a început în 1968,
■ Dotarea cu metanometre Ia fronturi de lucru, 

' loc

în ansamblul activității muncitor, accidentele 
muncă grave de la alte 
întreprinderi miniere, chiar 
în ziua producerii acciden
tului. Aceste prelucrări se 
fac de către inspectorul de 
obiectiv, conducerea în- _ . ___ . ____ ________
treprinderîi și comparti- în mod cu totul deosebit 
mentul de protecție a mun- se urmărește efectuarea te.

~ ' ___  .. " ‘ _ instructajului
pun noi măsuri de pro- personalului munți tor nou

întreprinderii miniere DîL 
ja, un loc important îl o- 
cupă problemele care pri
vesc securitatea și protec
ția muncii. Tot ce se leagă 
de aceste probleme, dar 
mai cu seamă cele care vi
zează îmbunătățirea con- _________ _ _________ _____ _ ______ _
dițiilor de muncă în sub- cii. La prelucrare se dis- meinică a 
teran, prevenirea acciden
telor și a îmbolnăvirilor 
profesionale stau pe pri
mul plan al preocupărilor 
-— ele reflectînd grija 
partidului și statului față 
de mineri. între măsurile 
întreprinse pe această li
nie se înscriu : asigurarea 
locurilor de muncă cu per
sonal calificat și cu mate
rialele necesare ; efec
tuarea predării-primirii lo
curilor de muncă și a 
schimbului în prezența per
soanelor competente; efec
tuarea controalelor de către 
inspectorul de obiectiv cu 
conducerea întreprinderii 
și compartimentul de pro
tecție a muncii, prin care 
se dispun măsuri de reme
diere a unor deficiențe ce 
au avut loc în ziua contro
lului și efectuarea recon- 
trolului în ziua următoare 
pentru verificarea măsuri-

*■ •
apel, pe 

au fost prelu.

tor și de intensificare 
propagandei privind pro
tecția muncii. Instruirea se 
face conform reglementă
rilor jn vigoare, la cabine- 

' a muncii 
it pentru aceasta.

tul de protecție i 
bine utilat pentr

Prin fnlnsirea randifiilar detsebite 
create — cărbune iară accidente

tecție a muncii în vederea 
evitării în viitor a unor
accidente similare. Este
vorba în esență de măsuri 
viztad îmbunătățirea con
dițiilor de transport și si
guranță pe planele încli
nate, transportoare cu ban
dă, transportoare cu ra- 
clete, trolii, 
prafului exploziv de 
bune etc.

Paralel cu acestea, 
fost luate și măsuri 
îmbunătățire a i 
jului personalului

combaterea
căr-

au 
de 

insțructa- 
i munci-

încadrat. Concomitent au 
fost popularizate la stația 
de radioamplificare, gaze-, 
ta satirică și la panoul cu 
imagini foto aspecte sur
prinse în subteran privind 
încălcările de norme. Săp. 
tămînal au fost prezentate 
filme de protecție a mun
cii în sala de apeL 
preună cu organele 
torului de Interne, 
pectorul de obiectiv 
gamzat controale pe linia 
respectării prevederilor 
Decretului 401/1981.

îrn-
Minis- 

ins- 
a or-

în centrul atenției ca* 
drelor responsabile cu
probleme de aeraj și pro
tecție a muncii stă perma* 
nent realizarea cheltuieli
lor de protecție a muncii 
planificate pentru îmbu* 
nătfițîrea condițiilor de 
muncă și de viață ale mi
nerilor, ale tuturor oameni
lor muncii din întreprinde
re. De notat că numai pen
tru realizarea măsurile» 
igienico-sanitare, în acest 
an se cheltuiește suma de 
140 000 lei, că IJd. Dîlja 
beneficiază în 1984 Is fon
duri de protecție a muncii, 
cifrate Ia 2 400 000 lei.

Spre satisfacția noastră, 
măsurjle întreprinse în a- 
cest domeniu au avut efi
ciența scontată ; în ultimii 
4 ani, la I.M. Dîlja nu s-aj 
înregistrat nici un acei? ■ 
dent de muncă mortal și 

j.'jyom face totul ca în viitor; 
lucrurile să decurgă din 
ce în ce mai bine îh acest 
important domeniu al gri
jii față de om.

pentru înlocuirea lămpilor de benzină, a avut 
în anul 1973. 4

■ Cursurile de perfecționare a cadrelor 
compartimentul aeraj și protecție a muncii, de 
minele Văii Jiului, au fost înființate în 1973.

lor dispuse.
în sala de 

schimburi, 
erate cu întreg personalul

ing. Octavian CRISTOI, 
inspector principal II, 
I.S.T.P.M. Hunedoara 

Grupa Petroșani '
-j/V--J';/'-j. • * i

din 
la

Pagină realizată la 
cererea CJW.V.J.

O activitate consacrată ocrotirii 
. sănătății celor ce muncesc

J

REALITATE OBIȘNUITĂ 
adesea trecută cu vederea, 
dar cît de mult spune ea!

Echiparea unui miner de rînd pentru intrarea 
în șut costă 1470 lei. O sumă derizorie, neînsemnată 
la prima vedere, dar dacă ținem seama că, de a- 
ceastă echipare beneficiază zeci de inii de mineri și 
alți oameni ai muncii rezultă elocvent ce efort fi
nanciar considerabil — de ordinul multor milioane 
de lei — ce face pentru ca cei care intră" zilnic în 
subteran, pentru a da cărbune, să aibă asigurate 
toate condițiile de confort al muncii cerute de nor
mele de protecție a muncii, de celelalte reglementări.

Drept confirmare a acestei realități, prezentăm 
imaginea foto a unui miner gata echipat de șut, 
imagine însoțită de bunurile de folosință individuală 
care intră în echipare t

• Cască de protecție.
• Lampă.
• Mască individuală 

de autosalvare.
• Salopetă de lucru și

cizme (din a căror valoa
re, beneficiarul suportă

) iL IIN NN I
Ndoar jumătate a prețu-t 

lui). i
In cazul minerilor șefi ? 

de brigadă sau a șefilor ’ 
de schimb, în echiparea N 
acestora intră și meta- N 
nometrul. N

i

- : »■
Compartimentul de pneu

moconioze Petroșani din 
cadrul I.C.P.M.C. a luat 
ființă în anul 1968, ca ur
mare a grijii permanente 
pe care o poartă partidul 
și statul nostru pentru păs
trarea stării de sănătatea 
minerilor din Valea Jiului. 
Această activitate nobilă și 
plină de răspundere o 
desfășoară două colective 
de cadre de înaltă specia
lizare; colectivul tehnic are 
ca scop urmărirea și con
trolarea eficacității mijloa
celor de prevenire și com
batere a prafului silicogen, 
și un colectiv medical ca
re organizează și efectuea
ză controlul medical pe
riodic prin examinări cli
nice, radiologice și func
ționale ale muncitorilor 
expuși la risc silicogen..

în . ultimii doi ani s-a 
început și controlul, medi
cal periodic al celor ex
puși la traumă sonoră. .
/ Compartimentul de pheu- 
moconioză a fost dotat cu 
aparatură Roentgen, au- 
tocaravană M.R.F., 
tură de explorări 
nale. respiratorii," ' 
printre cele mai nine din 
țară. Cu această aparatură 
deosebită lucrează medici 
biologi, personal mediu sa
nitar.

Activitatea pe linie me
dicală a început îi) ,mui

1968 cu efectuarea de 
croradiofotografii.

în decursul anilor 
reușit ca tot mai mulți 
neri să fie prinși în i, 
trolul microradiofotogra- 
fic; dacă în anul 1969 s-au 
realizat aproximativ 14 000 
de M.R.F., în anul 1979 
s-au efectuat 20 000 de

Laboratorul de 
pneumoconioze 

al I.C.P.M.C.
Petroșani

mi-

sa 
. mi- 
con-

apara. 
funcțio- 

liind

M.R.F., ca în anul 1983 nu
mărul lor să fie de. peste 
22 000 M.R.F.

Cazurile suspecte au fost 
chemate Ia laboratorul, de 
pneumoconioze pentru pre
cizare dej diagnostic. în a- 
cest sens s-au introdus ra
diografiile pulmonare stan
dard în 1969 s-au efec
tuat aproximativ 1500 
RPS, in 1979 aproximativ 
3000 de RPS, pentru ca îh 
1983 să se efectueze peste 
4000 de RPS; La toți aceștia 

■s-au efectuat și probe 
funcționale respiratorii.

Datorită măsurilor teh
nice radicale care s-au luat 
pentru combaterea pt-ifu- 
lui în lucrările miniere, 
numărul îmbolnăvirilor do

silicoză a scăzut de la 108 
depistate și declarate în 
1969, la 12 silicoze în 1979 
pentru ca în 1983 numărul 
lor să scadă Ia numai 8.

Cazurile depistate în ui- : 
tiriiii ani au fost declarate j 
cu silicoze I și nu în stadii 
avansate de silicoză II/III 
și silicoze III, ca urmare 
a controalelor efectuate a- ; 
nual și a eficienței acestor [ 
acțiuni profilactice.

' Pentru perioada imediat 
Următoare se prevede do- ;. 
tarea suplimentară a com
partimentului cu o carava. ' 

, nă ale cărei performanțe 
sînt superioare celor ac
tuale (film 11/11), o apara? , 
tură Roentgen nouă. De a-> ; 
semenea pentru comple? ■ 
tarea diagnosticului celor i 
prezenți la control se vor 
efectua și electrocardio
grame, după ce comparti
mentul va fi dotat cu Un 
electrocardiograf modern.

Prin această dotare se 
vor îmbunătăți atît condi
țiile de realizare cît și o— 
perativitatea controlului 
medical periodic al perso
nalului muncitor din uni
tățile miniere.

Dr. Veluria PICK, 
medic principal <le 
medicina muncii, 
Laboratorul de 

pneumoconioze al 
I.C.P.M.C. Petroșani

I
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FILME

și Egipt, ca
con-

Vizita primului ministru al 
guvernului român în R. A. Egipt

■ Convorbiri cu președintele egiptean
Mulțumind căi iuros 

tru mesajul primit 
ședințele Egiptului a

CAIRQ 17 (Agerpres). 
Președintele Republicii A- 
rabe Egipt. Mohamed Hos
ni Mubarak, l-a primit gat că fie transmise tovară- 
marți pe primul ministru suJui Nicolae Ceaușescu și 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscă- 
lescu, care face o vizită o- 
ficială de prietenie în E- 
gipt, la invitația guvernu
lui acestei țări.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și. a to
varășei Elena Ceaușescu a 
fost transmis președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, 
și doamnei Suzanne ' Mu
barak, un salut cordial, îm-

pen- 
pre-
ru-ț

tovarășei Elena, CeaUșescu, 
diri partea sa și a doamnei 
Mubarak, un cordial salut 
de prietenie, precum și 
cele mai bune urări- de să
nătate, fericire personală 
și succes, de progres 
prosperitate poporului 
mân. >

în cursul convorbirii au 
fost evocate 
satisfacție 
strîpsă prietenie 
președintele Nicolae 

președintele 
ș. Mohamed Hosni Mubarak,
e_ raporturile de largă con

lucrare statornicite între

și 
ro_

cu deosebită 
relațiile ..de 

dintre

preună cu cele mai bune Ceausescu și 
urări de sănătate și ferici
re, de pace, progres 
prosperitate poporului 
giptean prieten.

România 
mare a înțelegerilor . 
venite și' a documentelor 
semnate la cel mai înalt 
nivel, care au reprezentat 
și reprezintă momente ho- 
tărîtoare pentru dezvolta
rea relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare 
multilaterală, reciproc a- 
vantajoasă, dintre cele do
uă țări.

Cu acest prilej s-a expri
mat voința ambelor țări de 
a se continua dialogul ro- 
mâno-egiptean la nivel 
înalt, în vederea impulsio
nării raporturilor de prie
tenia și cooperare diațre 
cele două țări și popor e

S-a procedat de aseme
nea, !a un schimb de pă
reri asupra unor probleme 
actuale ale vieții. interna
ționale.

Manifestări consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională antifasc:stă
și antlimperialistă

VARȘOVIA 17 (Ager- cum și marile 
preș). în cadrul manifestă-, conomice și 
rilor prilejuite de sărbăto- rale obținute i 
rirea celei de-a 40-a ani- nostru în opera de 
versări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și 
naționala, antifascistă și 
antiimperialistă din Româ
nia, în orașul Czestochowa 
a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia ari 
fost evidențiate realizările 
deosebite obținute de țara 
noastră, îndeosebi în ulti
mii 20 de ani, de cînd la 
conducerea destinelor po
porului român șe află tova
rășul Nicolae. Ceaușescu,. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

realizări e- 
social-cultu- 

de poporul 
. ! cons

truire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Este scos în relief, în 
mod deosebit, faptul că cea 
mai densă perioadă de îm
pliniri, pe toate planurile, 
în viața poporului nostru, 
este aceea 
Congresul 
Partidului 
mân.

inaugurată de 
al IX-lea al 
Comunist Ro

i•
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cartierul vese
liei ; Unirea : Visînd. la 
Zambezi; Pârîngul: Im
posibila iubire, I-II.

PETRILA: Moartea u- 
nui ghid.

LONEA : Bicicleta.
ANINOASA: Acel mi

nut, acea secundă.
VULCAN — Luceafărul; 

Dragostea si regina.
LUPF.NT — Cultural : 

îndrăgostit la propria 
dorință.

URIC ANI: Fiul Măriei.

TV

Schimb de 
păreri privind 

cooperarea 
româno-chineză
BEIJING 17 (Agerpres). 

La 17 iulie, Li Peng, vice- 
premier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit pe Vâsile Bulucea, 
ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, care a 
efectuat o vizită în R.P. 
Chineză, la invitația < Mi
nisterului Căilor Ferate,

în cadrul întîlnirii

, iI
• I

1 I In cadrul întîlnirii s-a
■ făcut ’ un schimb de păreri 

privind cooperarea româ
no-chineză în domeniul 

.transporturilor și teleco
municațiilor, subliniindu-se 
posibilitățile, interesul și 
dorința ambelor părți de 
a extinde și diversifica a-, 
«castă colaborare.

£ • jLi

I

Acțiuni pentru dezarmare și pace
ROMA 17 (Agerpres). La 

Comiso, localitate sicilia- 
: nă în apropierea căreia a 

început amplasarea rache
telor nucleare americane 
ci* rază medie de acțiune, 
se desfășoară ample ac
țiuni pentru pace, caie vor 
culmina, Ia sfîrșitul lui iu
lie, cu o reuniune organiza
tă sub deviza „Mediterana 
— zonă a păcii !“. în con
tinuare, pînă la 15 august 
vor mai avea loc reuniuni 
ale militariților pentru I 
pace și dezarmare care vor I 
sosi din diferite țări în Si- I 
cilia, • g|

proporțiile cursei înarmă
rilor și se pronunță pentru 
întreprinderea unor măsuri 
practice de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru oprirea 
ih'stalării în unele țări vest- 
eur'opene a noilor rachete 
americane cu rază, medie 
de acțiune, pentru retrage
rea și distrugerea rachete
lor existente.

COPENHAGA 17 (Ager
pres). în localul primăriei 
municipiului danez Esbjerg 
a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii, 
care evidențiază momen
tele principale din istoria 
Români e î, pre

* r'- ‘

MADRID 17 (Agerpres), 
în orașul spaniol Sada, din 
Galicia, s-au desfășurat 
„Zilele culturii românești".

în saloanele Societății 
de cultură din Sadă au fost 
deschise expoziția de foto
grafii „Imagini din Româ
nia" și o expoziție repre
zentativă de cărți româ
nești.

A avut loc o gală de 
filme.

15,30

20,00

20,20

(parțial

în eco.

■ CAIRO 17 (Agerpres). Noul guvern egiptean, 
format de primul ministru Kamal Hassan Aii, a 
depus marți jurămîntul în fața președintelui R.A. E- 
gipt ,Hosni Mubarak — informează agenția MEN; In 
aceeași zi cabinetul s-a întrunit în prima sa ședință, 
în prezența șefului statului. - -

*

COPENHAGA 17 (Ager
pres). Potrivit unui sondaj 
de opinie realizat de Ins
titutul Gallup, majori
tatea locuitorilor Dane
marcei sînt îngrijorați de

Acord politic: pentru formarea noului 
guvern luxemburghez

LUXEMBURG 17 (Ager- Socialist 21 din 
preș). Partidul Creștin So
cial și Partidul Muncito
rești Socialist Luxembur-

totalul de 
ale forului 

luxemburghez,
64 de mandate 
legislativ 
întrunind, împreună, o ma- 

ghez au ajuns la uri acord joritate confortabilă, Jac- 
in vederea formării noului 
guvern.

Ca urmare a rezultatelor 
alegerilor generale de la

: 17 iunie, Partidul Creștin
1 Social deține 25 de manda

te în Camera Deputaților, 
■iar Partidul Muncitoresc

PROCLAMAREA UNI- 
LATERALA a „Republicii 
Turce a Ciprului de Nord" 
constituie o încălcare fla
grantă a dreptului interna
țional" — a declarat mi
nistrul francez al relațiilor 
externe, Claude Cheysson, 
după o convorbire avută la 
Paris cu omologul său ci
priot, Gheorghios lacovou. 
Ministrul francez a opinat, * 
totodată, că O.N.U. poate , 
aduce o contribuție la re
glementarea acestei 
bleme — menționează 
genția France. Pressc.

LUÎND CUVÎNTUL cu 
•prilejul celei de-a 16-a a- 
niversări a revoluției irâ- 

Iraku- 
a 

au

-pro-, 
a-

kiene, președintele 
lui, Saddam Hussein, 
arătat că, în anii care 
trecut, Irakul a obținut
succese importante pe toa- 
te tărîmurile dezvoltării 
economico-sociale. Refe- 
rindu-se la unele probleme 
ale situației internaționale 
șeful statului irakian a re
afirmat dorința de pace a 

-. țării sale, precum și nă
zuința- spre o încetare a 

războiului cu Iranul, și 
spre realizarea unei regle
mentări pașnice, echitabile 
a acestui conflict.

j Mit i n g
PHENIAN 17 (Ager

pres). La Phenian a avut 
loc un miting, cu participa
rea a peste 100 000 de per
soane, consacrat recentei 
plenare a G.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, ca
re a examinat rezultatele 
vizitelor oficiale de priete
nie efectuate de delegația 
de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă 
de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 

'P.M.C., președintele R.P.D. 
Coreene, în țări socialiste 
europene, între care și 

. România. După cum men
ționează agenția ÂCTC, au 
fost prezenți conducători 
de partid și de stat

I R.P.D, Coreene.
ai

lo,00 Telex.
15,05 Clubul tineretu

lui.
Emisiune în limba 
maghiară (parțial 
color). 
Telejurnal 
color). • -
Actualitatea

. nomie.
20.35 Magistrala

. ■ ției.
Congresul al IX-lea 
al P.C.R., moment 
înscris cu litere, de 
aur în istoriri Româ
niei. " . , > . . .

21,00 Film artistic. Valu
rile Dunării. Pro- . 
ducție a Studioului 

LhL cinematografic Bucu
rești.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

RADIO
5,00 Buletin de știri, 

5,05 Ritmuri matinale* 
6,00 Radioprogramiil di
mineții, 8,00 Revista pre
sei. 8,10 furierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Radiocaruselul 
copiilor. 12,00 Buletin de 
știri. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul invitaților 
16,00 Buletin de știri.
16.35 1965—1984, 19 ani
de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. 16,55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri. 17,40 Odă limbii ro
mâne. 18,00 Orele serii 
Radiojurnal (ora 18,00). 
O zi într-o oră — Radio
jurnal (ora 22,00). 23,00
Rezultatele tragerii Pro- 
noexpres. 23,30—5,00 Non 
stop muzical. (Buletine de . 
știri la orele: 24,00; 2,00; 
4,00).

revolu-

ques Santer, liderul creștin- 
socialilor, fost ministru al 
finanțelor; care îi succedă 
premierului Pierre Werner, 
a fost însărcinat de Marele 
Duce Jeari, șeful statului, 
cu formarea noului guvern 
al țării. '

,,Sclavii de la sfîrșitul secolului XX“
rolina de Nord și Florida 
în sclavi. .

Condițiile periculoase de se aproape toate în 
muncă au devenit un feno- ' " A .
**,*_.* ______  «*. muncă
fost judecate recent cazul pentru aceste ateliere sînt 
intoxicării a 30 de munci-

Realități social-economice din 
țările în curs de dezvoltare

YAOUNDE 17 (Agerpres). 
Descoperirea unor impor
tante zăcăminte de bauxită 
și de petrol a permis Ca
merunului să-și dezvolte 
industria aluminiului și, 
respectiv, pe cea de prelu
crare a petrolului. Inițiată 
în 1977, extracția țițeiului 
se cifrează în prezent la 
•circa două milioane tone 
pe an, iar pentru prelucra
rea pe plan local a acestei 
resurse s-a trecut la cons
truirea unei rafinării cu 
capacitatea de 1,5 milioane 
tone pe an. +

SANAA 17 (Agerpres). A- 
gricultura înglobează cir-

|

ca 90 la sută din populația 
de peste 7 milioane de lo
cuitori a R.A. Yemen. Pen
tru modernizarea bazei sa
le tehnice, în țară S-au în
treprins eforturi notabile. 
Astfel, în zonele cele mai 
fertile ale țării, pe valea 
fluviului Siham, în regiu
nea Taiz, au fost amenaja
te sisteme de irigații, care 
au contribuit la sporirea 
recoltelor de bumbac, ca
fea, tutun, sorg și mei. Nu
mai în regiunea Tihama 
au fost construite în ulti
mul timp o serie de baraje 
care permit „irigarea unei 
suprafețe de aproximativ 
îoooo ha..

O nouă armată de mun
citori umple piața ameri
cană a muncii. Emigranți, 
muncitori concediați în 
timpul crizei, emigranți ile
gali din Haiti sau din alte 
țări îndeplinesc astăzi mun
cile cele mai negre și in- 

• grate. Pe ogoarele ferme
lor sau în atelierele meș
teșugărești din orașe, ei 
execută munca grea de zi- 
lieri, pentru o plată mică, 
fără să se bucure de vreo 
apărare față' de abuzurile 
patronilor. Adesea, aceș
tia îi obligă pe muncitori 
să lucreze împotriva voin
ței lor, amenințîndu-i 
sancțiuni fizice.

într-un studiu se arată 
că, numai pe litoralul a- 
raerican la Atlantic, apro
ximativ 10 000 din 200 000 
de muncitori agricoli no
mazi Lucrează în condiții 
de muncă forțată. In cursul 
anului trecut. Tribunalul 
federal din Tâmpe a con-, 
damnat cîțiva patroni, care 
practic, și-au transformat 
muncitorii agricoli din Ca-

munca extrem de grea, a- 
teliere care fusesețră închi- 

urmă
cu zece ani. Sursa princi- 

men general. La Illinois au pală a forței de muncă

străină
(„Us News and World 

Report")

cu
tori cu aburi de cianură și 
cazul morții unui muncitor 
într-o fabrică unde com
pania respectivă angaja în 
cea mai mare parte emi- 
granți, contînd. pe faptul 
că ei nu vor face reclama- 
ții în legătură cu condiți
ile îngrozitoare de muncă.

In ultimii cîțiva ani, la 
New York și în alte orașe 
au apărut mii de ateliere 
de croitorie care practică 
sisteme de lucru ce fac

emigranții. în medie, sa
lariile sînt aici de aproape 
cinci ori mai mici decît în
tr-o întreprindere obișnuită 
dih industria confecțiilor, 
în aceste ateliere se: igno
ră durata legală a zilei de 
muncă. în caz de control, 
muncitorii fug prin ușile 

„din spate. 'A
Abuzurile și înșelăciuni

le pe care le practică pa
tronii în privința compen
sațiilor pe care trebuie să 
le plătească muncitorilor 
sezonieri sînt foarte frec
vente. După cum declara 
juristul R. Klein, din ®a- 

' rolina de Nord, muncitori 
trăiesc în condiții neigieni
ce și depind de -patroni 
cil iar și în privința hra
nei, care li se vinde 
prețuri exagerate.

. ia

(AGERPRES)
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PIERDUT legitimație de 

călătorie nr. 257, eliberată 
de EG.C.L. Petroșani. O 
declar nulă. (2327)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioco- 
dan Ion, eliberată de 1M 
Aninoasa.. O declar nulă. 
(2328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nt. 1961, îlioerată 
de I.A.C.C.V.J. Petroșani. 
O declar nulă. (2329)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tumac 
Petrii, eliberată de I.U.M. 
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oltea- . 
nu Gheorghe, eliberată de 
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ANUNȚ DE FAMILIE

Matyaș Grigore mulțu
mește celor care au fost 
alături de familie la 
greua pierdere a scum 
pei mele soții .
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