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■
în întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

Acțiunea „Producții record, calitate, 3 R“
Sâptâmîna recuperărilor la I. M. Dîlja

(Prin telefon, cu ing. Iosif Gonczy, in
giner șef electromecanic la I.M. Dîlja).

— Tovarășe inginer, care sînt realiză
rile minei, în cadrul săptămânii recupe
rării și recondiționării ?

— In cadrul acițiunii, în această săptă- 
mînă am recuperat și predat 31 tone fier 
vechi, 2 tone ulei pentru recondiționare, 
2,5 tone fontă, 1 200 kg cupru, 200 kg 
aluminiu, 100 kg plumb și 100 kg alamă. 
Vreau să menționez că s-au. întreprins

EPOCA CEAIISESCO
Prin muncă și competență 

și-au cîștigat renumsle

Bogat raport 
muncitoresc
Harnicii constructori 

din Valea Jiului ai în
treprinderii de construc
ții antrepriză Hunedoa
ra raportează, de „Ziua 
constructorului" că au 
predat beneficiarilor, 
de la începutul anului, 
421 de apartamente, ma
gazinul general Petrila, 
un modern complex de 
alimentație publică cu 
900 de locuri în orașul 
Lupeni, precum și alte 
obiective soeial-cultura- 
le, depășindu-și planul 
valoric la lucrările de 
construcții și montaje 
cu 2,5 milioane Iei. La 
obținerea acestor succese 
merită să fie eviden- 
țiați zidării din formația 
condusă de Tudor San
du (care s-a situat pe 
primul loc pe județ în 
întrecerea socialistă), 
formațiile de lucru con
duse de Dumitru Pos- 
tolache, Mihai Asavei, 
Gheorghe Neagoie, Cons
tantin Șîrgecrzan, Du
mitru Negoitâ, Gheo-- 
ghe Bețivu, Mihai 
boiu și alții. (M.B.)

— Tot în săptămîna aceasta, am re
condiționat două tambure de tăiere pen
tru o combină de înaintare CI-2, de fa-j 
bricație românească.. De asemenea, am 
recondiționat un tambur de întoarcere 
pentru un transportor cu bandă și 3 
reductoare pentru transportoare TR-3. 
Toate aceste lucrări s-au efectuat în a- 
telierul electromecanic al minei, cu for
țe proprii.

măsuri speciale pentru „Săptămîna 3 R“, Concluzionînd, putem spune că „Săp- 
cum am numit-o noi, prin plasarea de tămîna 3 R„ g fost Ja mina buj dea. 
efective suplimentare și prin efectuare* . . w
a numeroase ore de muncă patriotică sebit de rodnica.

— In domeniul recondiționărilor, to
varășe inginer...

Sectorul IV, I.M. Lonea

Constanță, ritmicitate, 
eficientă

Mircea BUJORESCU

I.P.S.R.U.E.E.M. PETRO- primul siloz
ȘANI. Unitate nou înfi- capacitate __r
ințată pentru a veni în a- montat la Cariera
jutorul minerilor. Acest 1
prețios ajutor constă în re- , ____
pararea și întreținerea u- a fost livrat la I.M. 
tilajelor din dotarea între
prinderilor miniere în ve
derea desfășurării norma
le a procesului de extrac
ție a cărbunelui, 
constructorilor de 
de la I.P.S.R.U.E.E.M, 
S-a limitat doar la între
țineri și reparații, ci a că
pătat în decursul anilor 

de
me-

Munca 
mașini 

nu

pătat în decursul 
noi valențe, acelea 
confecții și montaje 
talice. ■

In cadrul secției de 
treținere reparații din 
vezeni, funcționează ate
lierul mecanic unde se 
confecționează diferite pie
se și subansamble.

De la sing, ion Stăncio- 
iu și maiștrul principal 
Francisc Matyus aflăm că 
aici a fost confecționat

in
ia-'

dozator cu o 
de 250 tone, 

.1 Cîmpu 
lui Neag de către meseria
șii atelierului. In luna mai

Lo
nea, un lot de ghidaje pen
tru puțul cu schip.

In prezent, după o con
cepție proprie ă unui co
lectiv de proiectanți 
cadrul întreprinderii, 
execută lucrările la trei 
prese hidraulice orizontale 
pentru recondiționarea ar
măturilor TH recuperate 
de la susținerile miniere 
subterane. In hală, în in
cintă, se mai lucrează din 
plin la confecționarea su- 
porților pentru . transpor
toarele eu benzi, stații 
unghiulare și de deversa
re pentru preparați!, cale 
de monorai. Sisteme de cu-

Gh, VLADIMIR

din
se

(Continuare în pag. a 2-a)

A PA pentru oameni
Sectorul IV — cel mai 

mare sector productiv de 
la mina Lonea, reprezin- 
tă un veritabil exemplu al 
activității extractive, rod
nice, eficiente. Ca și anul 
trecut, în prima jumătate 
a acestui an, minerii din 
abatajele frontale și came
ră și-au corifirmat poten
țialul productiv superior, 
extrăgînd, suplimentar 
planului, 11 500 tone de 
cărbune pentru semicocs, 
iar la zi, în această lună, 
plusul se ridică la 2 382 
tone.

După cum ne predîza 
adjunctul șefului de sector, 
sing. Petru Nemeș,' această 
nu este realizarea de ulti
mă oră, anul trecut 
extras suplimentar 
nilor planificate,

bilitate comunistă, dar și 
al abnegației și dăruirii 
cu care s-a pregătit 
pe anul acesta: s-a asigu
rat demarajul, prin 
rea în funcțiune la 
a tuturor capacităților de 
producție, atît pe stratul 

" 3, cît și pe stratul 5, Sec
torul nu dispune de me
canizare, deoarece con
dițiile geologo-miniere nu 
permit aceasta. Metoda de 
exploatare este clasică; 
abataje frontale cu susține
re individuală, iar tăierea 
cărbunelui se face 
perforare-pușcare.
metodă de exploatare este 
aceea cu tavan de rezisten
ță și grinzi îngropate în va
tră, Mai greu este la pri
ma felie, cînd abatajul se 
echipează cu ’ două rînduri 
de grinzi, din care un rînd

alba localităților Văii

O “ '
planul

intra-, 
timp

prin
Noua

s-au 
sarci-

, . peste
32 000 tone de cărbune.

Uri rezultat elocvent al 
stării de angajare mine
rească, a climatului de 
muncă de înaltă responsa- (Continuare în pag. a 2-a)

Gh. SPlNU

Jiului, re- 
. născute sau nou apărute pe harta 

municipiului, în cele patru dece
nii de la Eliberare, înseamnă aproape 
35 000 de apartamente noi, înseamnă un 
șir întreg de unități industriale și șan
tiere dominate de o activitate produc
tivă dinamică. Dar, ca să pulseze viața, 
salba localităților trebuia asigurată cu 
uri element sine qua non — APA.

Și, acest element a fost și este asigu
rat cu prisosință ! Concomitent cu ce
lelalte construcții, dotări și amenajări 

2. indispensabile unei vieți demne și ci
vilizate, cu creșterea producției, popu
lației, a concentrației urbane, a crescut 
și volumul de apă potabilă captată și

distribuită Văii Jiului. In acest an, vo
lumul de apă potabilă captată și distri
buită este de 10 ori mal mare decît in 
’44, la fel și lungimea conductelor de 
distribuție' și, aproape la fel, și lungi
mea conductelor de aducțiune, iar ca
pacitatea rezervoarelor a crescut de a- 
proape 14 ori Aceasta prin construirea 
a 8 captări noi, împreună cu stații . de 
filtre și de tratare moderne, cele de la 
Bruia — Lupeni, Taia — Petrila, Jieț, 
Herța și Valea Morii — Vulcan. Din
tre toate realizările în acest domeniu e- 
sențial al progresului economic și social 
se impune mai ales, prin amploare și 
însemnătate, complexul hidrotehnic 
Valea de Pești.

„BARAJUL — PIEPT IN 
CALEA APELOR". Sub a- 
cest generic consemna zia- - 
rul nostru în urmă cu 12 
ani marea victorie a cons
tructorilor, montorilor și 
hidrotehnicienilor — darea 
în funcțiune a barajului 
de la Valea de Pești, îm
preună cu stația modernă de 
tratare — lucrare pe cît 
de complexă, pe atît de 
grandioasă, necesară pentru 
alimentarea cu apă potabi
lă â localităților din vestul 
și pînă în centrul Văii Jiu
lui, adică din -Cîmpu lui 
Neag la Petroșani.

— A fost o reușită de 
excepție, pe măsura com
petenței și dîrzeniei celor 
care l-au făurit, își începe 
amintirile' primarul Urica- 
niului pe vremea coistru-

Schimbul condus de 
Grigore Filiinon din ca
drul brigăzii Iui Ludo
vic Varga, formație de 
lucru din sectorul II al 

la 
începutul anului, la zi, a 
obținut o producție su
plimentară de peste 
4 200 tone de cărbune.

I.M. Dîlja, care de

astăzi pen-irii baiajului, 
sionar, dar un neobosit ac
tivist obștesc, Vaier Dan, 
O mie de constructori și 
mecanizatori, cu .ajutorul 
utilajelor de mare capaei-

tate, s-au luptat 5 ani de-a 
rîndui cu munții pentru

Ioan DUBEK

(Continuare in pag a 2-a)

La Lupe ni 
ședinfă de referate și comunicări 

științifice
I
i
i

Consiliul- orășenesc de bători a 100 de ani 
educație politică și cui- ri inerit în Lupeni 
tură socialistă al orașu
lui Lupeni, Consiliul oa
menilor muncii și Secția 
medicină generală de la 
spitalul orășenesc. Lu
peni organizează, 
iulie 1984, ora 9,30, la po
liclinica din localitate, o 
ședință de referate,; și co
municări științifice pe 
tema „Patologia mine
rului". Acțiunea este or
ganizata în .cinstea ani- .ucu, p, vvcuuc. 
versării a .40 de ani de la decarea bolilob . . 
revoluția de eliberare nale, eforturile care 
socială și națională, ariti-

de

Vor susține referate 
cadre didactice de la Fa
cultatea de medinică din 
București și Timișoara, 
cadre medicale invitate 

azi, . 21 din centrele, miniere și 
un mare număr de medici 
din municipiul Petroșani. 
Referatele vor aborda căi 
și modalități de .îmbună
tățire continuă a asisten
ței medicale pentru mi
neri, prevenirea și vin- 

,___ ' _• profesio-
' se 

_____ ..... fac în spiritul grijii pe 
fascistă și , antiimperia- care partidul și statul 
listă și a Congresului al nostru o acordă oarneni- 
XlII-Iea al partidului,, lor din adîneuri.i; 
fiind totodată consacratul ;

’ marcării apropiatei săr-.. Bujor MTIRCESCU ,

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I

I
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(Urmare din pag. I)

La stația de filtre presa de Ia preparația cărbunelui Coroești pregă
tește instalația pentru extragerea „turtelor" rezultate în urma filtrării ape
lor folosite în procesul tehnologic din secțiile de producție.

Frin muncă și competență 
și-au cîștigat renumele

(Urmare din pag. 1)

pentru 
raclete, 
a com- 
și mul-

ale 
In

coa-

acestea.
a-

plare (bride) pentru pro
fil SG 29, role-cîntar de 
bandă, laterale 
transportoare cu 
papuci de ghidare 
binelor de, abataje 
te altele.

Pe lingă toate
meseriașii din cadrul 
teberului se deplasează la 
întreprinderile miniere si 
preparații pentru monta
rea și repararea ansamblu
rilor și subansamblurilor 
recondiționate de la utila
jele amortizate.

Prin competența lor pro
fesională, meseriașii aces
tui mic atelier și-au cîș- 
tigat un recunoscut pres
tigiu în domeniul confecți
ilor și montărilor metali-

ce îneît ei execută lucrări 
și pentru alte ramuri 
economiei naționale, 
prezent colaborează 
Combinatul siderurgic 
nedoara pentru care
fecționează rame de etan- 
șare la furnale, talpă ca
mei ă de comprimat, tăoiia 
nișei de buclare și lanțuri 
transportoare pentru lami
nate. O muncă de mare 
competență, plină de sa
tisfacții pentru toți mese
riașii atelierului care, în 
primele șase luni din acest 
an, și-au realizat planul în 
proporție de 102,1 Ia sută 
și vor încheia și această 
lună cu rezultate deosebite.

Prin organizarea în bri
găzi complexe, noul sistem

economico-financiar a 
prins întregul colectiv 
oameni ai muncii. In 
rea bătălie de creștere a 
volumului de confecții și 
montaje un merit deosebit 
revine lăcătușilor Mihai 
Bilba, Francisc Mate și 
sudorului Ladislau Hîrșan 
din brigada lui Petru Ar
pad care confecționează 
presele hidraulice, sudoru
lui Nicu Peagu, lăcătu
șilor Iosif Țîrlea și Vasile 
Șerban din brigada con
dusă de Ștefan Vlaictl care 
execută confecții metalice 
pentru Hunedoara. Nu tre
buie uitați nici cei ce se 
află „pe teren" cUm sînt 

- lă< ătușii loan Ghiță, Fran
cisc Hentz și Viorel Mîrza 
conduși de sing. Constan
tin Galiz.

cu- 
de 

ma-

Constanță, ritmicitate 
eficiență

lucrează în două abataje 
cameră, obțin randamente 
de peste 9 tone pe post. 
Rezultate meritorii în a- 
cest an au obținut și ce
lelalte două brigăzi de 
frontaliști conduse de Ion 
Boteanu și Ioan Ilca.

Aceste succese denotă 
înalta calitate a muncii în 
abatajele sectorului, a lu
crărilor de revizii și repa
rații, responsabilitatea și 
competența care au carac
terizat strădaniile mineri
lor, maiștrilor și ingineri
lor din sector, pentru fo
losirea intensivă a utilaje- 
... __  ______ Producti-
vitățile au fost depășite, 
]a nivel de sector, cu 773 
kg pe post.

Evident, la asemenea 
succese au contribuit din 
plin și lăcătușii Constan
tin Ivănuș, Samoilă 
Constantin Rusu, 
cienii loan Csotp, 

a tru Ciobanu și
Codrin, care, prin calitatea 
lucrărilor de revizii și re
parații executate, au asi
gurat o funcționare fără 
întreruperi a transportoa
relor, pompelor de înaltă 
presiune și a Celorlalte u- 
tilaje.

— îndemnurile și indica
țiile trasate în adun ăr.le 
de partid, ne spunea Au
rel Negru, secretarul 
mitetului de partid, 
junct șef sector cu 
me electromecanice 
logurile purtate cu 
niștii și cu ceilalți 
ai muncii în rîndul 
mațiilor de lucru s-au fă
cut din plin simțite prin 
fapte de muncă.

ACCIDENTUL 
A FOST EVITAT, DAR.

se pune pe vatra abata
jului, grinzi care nu se cu
plează între ele cu bolțuri. 
Pentru feliile următoare 
este mai simplu, pozarea 
stîlpilor la tavan se face 
pe grinzile montate la 
prima felie. Trecerea la o 
astfel de tehnologie a fă
cut să fie depășită pro
ductivitatea muncii cu 
aproape 3000 kg pe post. 
Un exemplu semnificativ, 
în cursul acestui an, este 
brigada de mineri condusă 
de Grigore Mîndruț care a 
extras peste sarcinile de io?" dfn " dotare? 
plan aproape 10 000 tone 
de cărbune, obținînd pro
ductivități între 10 și 11 
tone pe post. Succese deo
sebite a obținut și briga
da condusă de Florea An
ton, care a extrăs în plus 
față de sarcinile planificate 
aproape 6 000 tone de căr
bune.

Metoda de pregătire 
stratului 3 din cadrul sec
torului, unde funcționează 
4 abataje frontale este a- 
proape asemănătoare sec
torului IV de la I.M. Lu- 
peni. Prin această metodă, 
nici o brigadă nu poate 
să rămînă fără linie de 
front, numai că aceasta 
depinde de oameni, fieca
re trebuie să asigure o 
avansare nu numai eu gîn- 
dul la ei, ci și cu gîndul la 
cei ce urmează la felia ur
mătoare. Cu o singură bri
gadă de pregătiri se asi
gură linie de front activă 
pentru patru abataje fron
tale. Și ortacii din brigăzi
le conduse de Iosif Gam
ba și Gheorghe Rusu, care

Pop, 
electri- 
Dumi- 

Teodor

co
și ad-i '■ 
proble- 
— dia- 
cor.iu- 

oameni 
for-

(Urmare din pag, I)

smulgerea anrocamentelor 
din carierele de calcar 
Pribeagu și Păroasa și înăl
țarea barajului în calea 
apelor coborîte din munți, 
pe Valea de Pești și Valea 
Seacă. Ridicarea și beto- 
narea barajului, montarea 
instalațiilor de tratare, a 
magistralei de conducte 
pînă la Petroșani a fost o 
muncă titanică. Spun a- 
ceasta pentru că în afara 
lucrărilor hidrotehnice și 
de construcții-montaj, co
lectivul de constructori a 
fost nevoit să se lupte cu 
capriciile vremii, cu vi- 

■ iturile de ape, care au inun
dat nu o dată batardoul, 
au înfundat galeriile cu 
bușteni, au năvălit peste 
utilajele grele. Din toate 
aceste confruntări au ieșit 
însă învingători oamenii, 
care, și-au atins ținta — 
au pus la dispoziția Văii 
Jiului un lac de acumula
re de mare capacitate. îmi 
amintesc cu plăcere de 
mulți oameni_ de bază ai

și Ia presă, încercarea lui 
s-a soldat cu succes, dar 
și cu economii pentru au
tobază. (I.V.)

șantierului — de inginerii 
Mihai Neferu și Ștefan.Ni- 
colau, de maistrul Aurel 
Coșerean, secretarul <’ 
partid, de tehnicienii Cons- ____ ____ _
tantin Dumitrescu și Fio- procese realizate cu ajuto- 
rin Străuț, de mulți alții 
care și-au adus contribu
ția la făurirea construc- 
ței.

MEREU LA DĂTORIE. 
Dintre foștii constructori 
și veterani ai șantierului 
l-am găsit și acum la da
torie la Valea de Pești pe 
loan Pavelonesc, mecanic, 
șef de formație la stația de 
filtre, precum și pe Dioni
sie Glovicska, mecanic de 
întreținere, muncitori ca
re, odată cu construirea și 
darea în exploatare a 
complexului hidrotehnic, 
și-au legat destinul de cel ■ 
al Văii de Pești, de marele 
baraj. De fapt, este la d 1- 
torie la această stație un 
colectiv întreg, un nucleu 
complex, format din oa
meni de diferite profesii 
care asigură ca apele din 
barajul de 4,5 milioane mc 
să ajungă purificate și tra- tricienii loan Furdui,

tate la consumatori. Prin 
munca acestor oameni, a- 
pele trec succesiv prin 

de procesele de clarificare, fil
trare și tratare cu clor,

A P A
pentru
oameni

■•■•■•■•■■■■■■■•■•■■•■■■■■a

rul unor utilaje complexe, 
pompe, suflante pentru 
balmotaj, compresoare, 
stație de clorinare, ca a- 
poi să ajungă în rezervoa
rele subterane și în con
ductele- magistralei. Pen
tru aceasta sînt zi și noap
te la datorie mecanicii Ion 
Stanciu, Vasile Zerca, Ște
fan Mojoatcă, Dionisie Glo
vicska și loan Popa, elec-

Ion

Popescu și Daniela Glovics
ka, operatorii hidraulici 
Vladimir Cocolan, Saveta 
Zerca, Florea Muntean și 
Sofia Glovicska, precum și 
laboranții Nasta Ulari.Toan 
Coban, Melania. Glovicska 
și Elena Olareț, fiind co
ordonați de neobositul 
maistru principal specialist 
loan Ulari, colectiv pe cît 
de diferit ca specializare, 
pe atît de omogen în pri
vința competenței și conș
tiința responsabilității față 
de funcționarea ireproșabi
lă a stației, ne asigură teh
nicianul Gheorghe Hitter, 

ț șeful secției apă a I.G.C.L.
Petroșani. Unii, precum se 
poate constata, sînt în ser
viciul marelui baraj îm
preună cu familiile, mai a- 
les familia Glovicska — 
soț, soție și două fiice, sta
bilizați aici odată cu cons
trucția barajului. Mecani
cii de serviciu, îndeosebi 
loan Pavelonesc, șeful de

formație, ne-au ’ dirijat 
pașii prin labirintul stați
ei, vorbindu-ne cu căldu
ră despre problemele ex
ploatării instalației, pre
cum și despre momente
le de tensiune pe care le 
prilejuiesc avariile pe con
ductă magistrală „cînd in
tră în alertă toți oamenii 
stației și nu se pleadă, fie 
zi sau noapte, pînă ce a- 
varia nu este eliminată*1. 
Cu aceeași pasiune au vor
bit și laborantele Elena 
Olareț și Melania Glavics- 
ka despre regimul riguros 
al analizelor pentru deter
minarea indicilor de cali
tate a apei potabile — pro
be care se iau la interva
le regulate fie 
te.

Stație-pilot 
captărilor de
vul de la Valea de Pești 
ține pasul cu cerințele me
reu crescînde de apă 
Văii Jiului.

zi sau noap-

în sistemul 
apă, colecti-

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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INGENIOZITATE. Un a- 
mănunt... esențial. Uza
rea bucșelor de cauciuc 
are influență negativă a- 
supra tiranților și direcți
ei autoturismelor „Dacia". 
Cum astfel de bucșe nu se 
prea găsesc în comerț, vul- 
canizatorul Adalbert Simo, 
de la A.U.T.L, Petroșani, 
a hotărît să le confecțio
neze în atelierul autoba

zei. Apelînd Ia o matriță

r

GATER. Industria mică 
din cadrul întreprinderii 
de gospodărie comunală și 
loca ti vă din Petroșani face 
în prezent pregătiri pen
tru punerea în funcțiune, 
la Bănița, a unui gater ca
reva efectua prestații pen
tru cetățeni. Instalația va 
începe să producă, după 
cum ne-a informat con
ducerea secției, în luna au
gust.

IConducînd autotu
rismul 2 HD 6469 pe

I strada N. Bălcescu din 
' Petroșani, Valeriu Pă

dure Rădoi nu a respec-
I tat semnificația indi- 
| catarului „Oprire la in- 
I tersecție", năpuștindu- 
| se ca un bolid în fața 
I altui autovehicul căre 

circula regulamentar. 
Priceperea și îndemîna- 
rea celuilalt 
tor auto 
accidentul 
tat, dar... 
Pădure i 
timp pentru reîmpros
pătarea cunoștințelor 
privind conducerea au
tovehiculelor pe drumu
rile publice.

AU PLĂTIT TRIBUT 
ALCOOLULUI

In săptămîna trecută 
mai mulți conducători 
auto au plătit 500 de lei 
amendă și permisul de 
conducere le-a fost re
ținut în vederea sus
pendării pentru condu
cerea autovehiculelor 
pe drumurile publice 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Cei care au 
plătit tribut alcoolului 
se numesc Ioan Irimie, 
conducător auto la I.T.A. 
Orăstie, pe autovehiculul 
31 HD 75Î)0, Vasile 
Pol (O.G.A. Deva, 31 HD 
1483), Nicolae Stănescu 
(I.T..S.A.I.A. Deva — 
31 HD 120) și Dumitru 
Plăcintă, conducător] 
auto amator (1 HD 7534). | 

Toți adbștia pentru re- I 
dobîndirea permiselor | 
de conducere auto vor i 
susține o nouă testare.

RECOMANDĂRI I

conducă- 
au făcut ca 
să fie evi- 
lui Valeriu 
s-a acordat

d Nu uitați. Copiii se 
află în vacanță și de 
multe ori își găsesc lo
cul de .joacă în apropie
rea arterelor de circula
ție, alții se 
bicicleta pe 
aceea în 
copiilor și
folosiți din timp 
loacele de avertizare 
sonoră și reduceți- vi
teza pentru a preîntîm- 
pina evenimentele ne-

plimbă ru 
șosele, de 
apropierea 

bicicliștilor 
mij-

pina evenimentele 
dorite.

*
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I 
I 
I 
I 
I

iulie 
circu-

Duminică, 22 
a.c., au drept de 
lație autoturismele pro
prietate personală, în
matriculate sub număr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată 
sprijinul Biroului 
culație al Miliției muni

cipiului Petroșani

cu 
cir-

I
11

u

identificat de donato- 
onorifici de singe. 
Rubrică realizată de 

Toma lAȚARCA

ALPINIȘTII asociației prăpăstii, sînt „interpreta- s-a apreciat că acțiunea de tru recoltarea și conser-
sporțive„Jiul" Petrila te" pe viu de tineri alpi- repopulare cu păstrăvi in- varea singelui a fost mu-
participă, în aceste zile, ca niști din Petrila, alături de digeni a unor pîraie de

un.grup de cineaști ai stu- munte din raza de activi-
dioului de filme „Alexandru tate a Ocolului silvic Lu-
Sahia" București. (I.B.)

figuranți în filmările ce 
se realizează în Cheile 
Sohodoluluî (Gorj) în ve
derea turnării unei noi pe
licule de film și televiziu- ________ ________
ne — în serial — pentru MARI, în număr de 200 000, 
tineret și copii. Este vorba procurați recent de Filia- 
de continuarea pasionantu
lui serial cinematografic 
„Pistruiatul"

VIITORII PĂSTRĂVI

la Petroșani a A.J.V.P.S., 
au fost dirijați în acest an

ale cărui noi spre apele din partea ves- 
și palpitante secvențe, des- tică a municipiului. Dato- 
fășurate de data aceasta în 
escaladarea unor pereți a- 
mețitori de stînci,

peni a reușit pe deplin.

LA ADRESA NOUA. In 
urma unor ample lucrări 
de renovare efectuate de rii 
meseriași, care și-au etalat 
încă o dată buna pregătire 
profesională, din compar- < 
timentul gospodăresc al «țr, 
Spitalului municipal Pe- f

rită bunei mobilizări a 
pescarilor sportivi din to

pește calitățile Vulcan și Lupeni, troșani, Laboratorul pen-

tat recent din vechea po
liclinică, în imobilul din 
strada Enăchiță Văcăres- 
cu, în care a funcționat 
clubul sportiv „Jiul". Un 
loc adecvat, liniștit și ușor 
de ‘ '



„Ridicarea nivelului de trai, a bunăstării ge
nerale a poporului, este nemijlocit legată de dezvol
tarea generală a societății, a forțelor de producție, de 
creșterea avuției naționale, ea depinde numai și nu
mai de munca proprietarilor, producătorilor și bene
ficiarilor mijloacelor de producție și a bogăției nați
onale, de propășirea patriei noastre, de făurirea unei 
vieți tot mai îmbelșugate... Dispunem de tot ce este 

> necesar și avem toate condițiile pentru realizarea și 
chiar depășirea prevederilor planului cincinal, atit 

îi în domeniul investițiilor, cit și.în alte sectoare".
ț NICOLAE CEAUSESCU

CONSTRUCTORII 
făurari ai mărețelor înfăptuiri dn 
„EPOCA CEflU$ESCU“ i

- ------------------- - -------------------
Constructorii din cadrul 

întreprinderii de antre
priză construcții și mon
taje miniere Petroșani 
întîmpină cele două mari 
evenimente politice ale 
acestui an — a 40-a ani
versare a revoluției de e- 
liberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului 
— cu succese de seamă. 
In cele șase luni care au 
trecut de la începutul a- 
nului, datorită bunei or
ganizări a activității pe 
șantiere, aprovizionării 
corespunzătoare cu ma
teriale și utilaje pentru 
montaje, harnicii cons
tructori au pus în funcți
une 34 obiective de in
vestiții miniere, ceea ce 
reprezintă cu 13 obiecti
ve mai mult decît se pre
vedea în plan. In. compa
rație cu sarcinile ce 
ne-au revenit, planul la 
total investiții a fost de
pășit cu mai bine de 4 
milioane lei. Din Obiec
tivele mai importante ca
re au fost puse în funcți
une în această perioadă 
de timp pot fi menționa
te: platforma puțului au- 

^xiliar la I.M, Petrila, sis-

temui complex de dispe- 
cerizare, amplificarea ca
pacităților de transport 
steril, platforma puțului 
auxiliar Sud, etanșarea 
casei puțului nr. 2 pen-
llllllWUlIIllllWirilllllHIIIIIIHIIHHMIHIUIIHIIHIIIIIin

mine, centrala termică și 
alte utilități anexe în 
incinta Valea de Brazi, 
microcarieră zona E, ves
tiare, posturi de trans
formatoare, stația de ex-

împliniri și perspective 
în domeniul investițiilor 

miniere
'iiuiHiiiiiiiiHniiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

tru aeraj la I.M. Livezeni, 
blocul de locuințe cu 52 
de apartamente, funicu- 
larul de la puțul 5, tur
nul de răcire la I.M. 
noasa, amplificarea 
de 6/04 kilovolți la 
Vulcan, alimentarea 
agent termic din magis
trala Paroșeni — Lupeni, 
stație de compresoare lin
gă puțul Ileana 9, drum 
de acces spre puțul Ca
rolina la I.M. Lupeni, 
trommel-concasorul, două 
stații de transformatoare 
la puțul 5 la I.M. Uricani, 
alimentarea cu energie 
electrică a incintei noii

Ani-

cu

pediție la cariera Cîmpn 
lui Neag.

Conștienți de marile 
răspunderi care le revin 
în ceea ce privește dez
voltarea și modernizarea 
mineritului, pentru pune
rea în valoare a noi 
zerVe și capacități 
extracție de cărbune 
nergetic

re
de 
e- 

nergetic și cocsificabil, 
constructorii din cadrul 
I.A.C.M.M. exprimă ast
fel prin fapte de muncă 
hotărîrea de a contribui 
la înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin în vasta operă 
de edificare a socialis
mului pe pămîntul stră-

bun r al patriei. Acum, 
cînd întreaga țară sărbă
torește Ziua constructo
rului, se cuvine să adre
săm cuvinte de laudă ce
lor ce s-au dovedit cei 
mai harnici în realiza
rea sarcinilor ce le-au 
fost încredințate. Pentt u 
contribuția adusă, de 
Ziua constructorului me
rită să fie evidențiați to
varășii Constantin Ano- 
fie, loan Chițu, Aristide 
Boianu, Ludovic Mraz, 
Vasile Aurel, Ludovic 
Fazekaș, loan Popa, Fie
rea Pușcașu, Gheorghe 
Chelaru, Mircea Dubar, 
Carol Ridzi, Siminic Mu- 
reșan, loan Bălan, Nico
lae Dragoș, Mihaî Racz 
și mulți alții.

In cel de al doilea se
mestru al acestui an a- 
vem de realizat un im
portant volum de inves
tiții. întregul nostru co
lectiv este ferm hotărît 
să facă totul pentru rea
lizarea exemplară, la ter
men, a obiectivelor de 
investiții miniere in con
diții de eficiență econo
mică.

loan lASAT, 
directorul I.A.C.M.M. 

Petroșani

Repere edificatoare ale lucrărilor 
de construcții în anii 

socialismului pe pămîntul patriei
■ Volumul de investiții le prevăzute în plan

prevăzut pentru actualul intrat in funcțiune, 
cincinal în țara “ _ /
este aproximativ egal cu investiții realizate în pri
ce! realizat în 
cinci cincinale.

■ In cincinalul 1981— zat 
1985 pentru dezvoltarea numai cu doi ani în urmă.

■ In anul 1984 în mu
nicipiul Petroșani vor fi 
realizate lucrări de in
vestiții care totalizează 
peste 4,4 miliarde lei

noastră

au

■ Volumul lucrărilor de

primele mele 6 luni ale acestui 
an este egal cu cel reali- 

. . --i într-un an întreg

In cartierul Petroșani-Nord prinde contur noul 
de municipiu.

centru civic al reședinței

Orașul Uricani, făurit 
de constructori va 
noaște in următorii 
o dezvoltare fără 
cedent.

comerțului, culturii, o- 
crotirea sănătății și cons
trucția de locuințe au 
fost alocate 120 miliarde 
lei. Multe din obiective-

Raportul muncitoresc al brigăzii nr. 2

Maturitatea unui tînăr
colectiv

De numele brigăzii nr. din formațiile conduse 
1 Petrila se leagă înfăp- de Petru Albu, Mihaî 
tuiri deosebite, cum sînt Racz, Rohozneanu Nicolae, 
dezvoltarea și amplifica
rea preparației, noile do
tări tehnice prin care 
s-a îmbunătățit alimenta
rea cu energie electrică 
și pneumatică la I.M. Pe- 

. trila și 1,M. Lonea, noile 
locuințe pentru lucrătorii 
de la intervenții din Pe
trila și Petroșani-Nord. 
In acest an, constructorii 
din cadrul brigăzii nr. 1 
au de înfăptuit un volum 
de investiții de peste 68 
milioane Iei, din care mai 
bine de jumătate a fost . ......
realizat la finele lunii iu- Constructorii 
nie. Tovarășul Wilhelm 
Schmider, șeful brigăzii 
nr, 1 ne vorbește cu mîn- 
drie despre constructo
rii cu care lucrează. Are 
cuvinte de laudă despre 
maturitatea profesiona
lă, hărnicia și abnegația 
constructorilor m on tori

despre coordonatorii ti
neri ai unor lucrări care 
implică o înaltă compe
tență și răspundere cum 
sînt sing. Teodor Beldea- 
nu și Florian Popescu. La 
preparația din Petrila se 
conturează lucrările celei 
de a doua etape a dez
voltării și amplificării. 
Sînt în curs de amenaja
re noi silozuri, capaci
tăți sporite pentru epura' 
rea apelor reziduale, noi 
filtre presă și 128 noi a- 
partamente în Petroșani. 
...____ J brigăzii 1
Petrila se dovedesc 
înălțimea sarcinilor 
le-au fost încredințate, 
mîndrindu-se pe drept 
cuvînt cu rezultatele pe 
care le obțin, acum, cînd 
întregul nostru popor 
sărbătorește hărnicia ee- 
lor ce făuresc noile cons
trucții pe șantierele țării-

la
ce

Pagină realizată de
Viorel SI’RAUȚ

Eforturi deosebite, în
cununate de succese la fi
nele primului semestru al 
anului, au depus și cons
tructorii brigăzii nr. 2 Li
vezeni. Prin munca de zi 
cu zi a dulgherilor din e- 
chipa condusă de Gheorghe 
Doca, fierarilor betoniști 
din formația lui Alexan
dru Ionciulescu prinde 
contur secția spălare-flo- 
tare a noii preparați! din 

Livezeni, se creează noi spa
ții pentru montajul utila
jelor.

Printre lucrările reali
zate și puse în funcțiune

în cinstea Zilei 
torului, brigada 
vezeni raportează finaliza
rea atelierului minei Li
vezeni, predarea moder
nului dispecerat, respec
tarea termenului de pune
re în funcțiune a instalați
ilor de transport pe ban- asigura valorificarea 
dă pentru evacuarea steri
lului. Formațiile de lucru 
din subordiiiea sing. Ser
giu Telea și maistrului 
Gheorghe Chelaru și-au 
făcut datoria, realizînd lu
crări de bună calitate și 
la termen. In curînd, da
torită hărniciei construc-

construc- 
nr. 2 Li-

tarilor, colectivul brigăzii 
2 Livezeni va adăuga la 
palmaresul realizărilor și 
punerea în funcțiune a flu
xului de preparare a căr- i 
bunelui din noua prepara- ș 
ție cu o capacitate de 600 i. 
tone pe oră, fapt care va 

su
perioară a cărbunelui, 
pentru, semicocs.

De Ziua constructorului, 
oamenii brigăzii nr. 
vezeni prezintă cu 
drie și satisfacție un 
și. remarcabil raport 
citdresc!

i» i
2 Li- 1 
mîn- i 

bogat 
mun- '

! i

Fruntașii fruntașilor, expresie a geniului creator

la

Brigada complexă nr. 
4 de antrepriză Lupeni 
— Valea de Brazi și-a 
cîștigat un binemeritat 
prestigiu în rîndul cons
tructorilor I.A.C.M.M. Pe
troșani. De mai mulți 
ani consecutiv, construc- 

■ torii acestei brigăzi s-au 
situat pe primul loc în 
întrecerea socialistă
nivelul întreprinderii. In 
primele șase luni ale a- 
cestuî an, tot ei s-au si
tuat pe primul loc, de- 
pășindu-și cu 3,3 mili
oane lei producția globa
lă și cu peste 8,5 la sută 
planul productivității
muncii. Pe vastul șantier 
de investiții miniere cu
prinse între Lupeni și 
Cîmpu Iui Neag, unde-și 
desfășoară rodnica lor 
activitate constructorii

brigăzii nr. 4, au fost pu
se în funcțiune în prima 
jumătate a anului 1984, 
în loc de 4 obiective ci
te se prevedea în plan, 
16 obiective de investi
ții miniere. Cine sînt au
torii acestor realizări 
demne de cuvinte de lau
dă? Pe listă fruntașilor 
în întrecerea socialistă 
din semestrul I, recent a- 
probată de adunarea ge
nerală a oamenilor mun
cii, figurează Ia locul I 
echipa de lăcătuși con
dusă de Ioan Popa, iar 
pe locurile II și III, echi
pele de zidari condusă de 
Constantin Apo-fie și de 
instalatori a lui Adam 
Giinter. La individual, 
locul I îl ocupă vetera
nul fierar betonist Iosif 
Borșodi, care lucrează în

prezent la noua incintă 
Lupeni-Sud. Locul al doi
lea a revenit dulgheru
lui Ion Mănărăzan, care 
a realizat adevărate re
corduri în muncă la lu
crările din incinta viitoa
rei mine Valea de Brazi, 
iar pe locul III s-a situat 
lăcătușul Augustin Ște
fan, pentru calitatea ire
proșabilă a lucrărilor exe
cutate la puțul V 
Uricani. Merită să 
evidențiați printre frun
tași, pentru contribuția 
lor deosebită și construc
torii din formațiile con
duse de . Mihai Halvas, 
Dumitru Zmeu, Emeric 
Fazakas, Emil Tutunaru, 
Nicolae Dragoș, Constan
tin Vîlceanu, Constantin 
Lai, Nicolae Belgun, Ge- 
za Kiss, Ioan Bălan, Ioan

din 
fie

Leșiu, tehnicianul. Pe
tru Fusu și maistrul cu 
probleme de mecanizare 
Alexandru Bota.

Valoric, constructorii 
din brigada a 4-a au 
realizat în numai 6 luni 
peste 60 la sută din sar
cinile prevăzute în planul 
anual, lucrînd în condi
țiile generalizării acor
dului global. Oamenii a- 
cestei brigăzi, fruntași ai 
fruntașilor în cadrul în
treprinderii, constituie 
prin activitatea lor rod
nică o expresie a afirmă
rii capacității creatoare 
de constructori conști
enți că ei sînt nu numai 
producători, ci și benefi
ciari ai mijloacelor de 
producție., ai marilor în
făptuiri realizate prin 
muncă în anii luminoși 
ai socialismului.

1

■

i
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ZICTU-âLȚKâT&Zl bN LU/MC
încheierea vizitei oficiale

în R.S.F. Iugoslavia
I a tovarășului Nicu Ceausescu

BELGRAD 20 (Agerpres) 
— S-a încheiat vizita o- 

.ficială întreprisă în R.S.F. 
; Iugoslavia de tovarășul 
i Nicu Ceausescu, prim-.se- 
■ cretar al C.C. al U.T.C., la 

i n v i t a t 1 a Prezidiul ui 
i Conferinței Federale a 
i Uniunii Tineretului Soci- 
: alist.

In cadrul convorbirilor 
i cu Goran Radman, pre- 
f ședințele Prezidiului Con- 
! ferinței Federale a Uniu

nii Tineretului Socialist 
din Iugoslavia s_a efec
tuat un larg schimb de 
Informații și experiență 
privind preocupările ac- 

< tuațe ăle celor două orga- 
nizaȘtM pentru creșterea 
contribuției tinerilor la 

I dezvoltarea continuă a so- 
I cietății socialiste în cele 

două țări, la aprofunda

rea relațiilor de prietenie 
tradițională și colaborare 
dintre popoarele român și 
iugoslav. S-a apreciat că, 
pe baza înțelegerilor con
venite la cel- mai înalt 
nivel, cele două organiza
ții vor dezvolta și în vi
itor colaborarea pe mul
tiple planuri, pentru mai 
buna cunoaștere a acti
vității și preocupării tine
rilor din cele două țări.

In timpul vizitei în 
R.S.F. Iugoslavia, delega
ția C.C. al U.T.C. s-a în- 
tîlnit și cu conducerea A- 
dunării R.S. Croația, cu 
cadre ale Uniunii Tine
retului Socialist, cu parti- 
cipanți la șantierele de 
muncă patriotică, cu tineri 
din diferite domenii de 
activitate.

Din lumea științei 
și tehnicii

WASHINGTON. — Spe- 
i cialiștii de la Universita- 
' tea ’ din Seattle, statul 
i Washington, au anunțat că 
vor începe experiențe cli
nice în cursul acestei luni 
pentru introducerea unei 

i urechi interioare electro- 
I nice la o serie de pacienți 

cu defecțiuni grave ale au
zului — relatează agenția 
United Press Internatio
nal. După cum a declarat 
conducătorul echipei de 
medici care va efectua a- 
ceste intervenții chirur
gicale, prof. dr. Robert 
Dobie, deși noul dispozi
tiv nu va asigura recepți- 
onarea perfectă a tuturor 
sunetelor, el va permite 
bolnavilor să-și îmbună
tățească sensibil audiția

și să-și amelioreze defec
țiunile de vorbire de care 
suferă mulți dintre cei cu 
maladii de acest gen. Dis
pozitivul electronic care 
înlocuiește urechea inte
rioară, denumit „Cochlear 
implant", a fost testat-ini
țial pe primate, cu rezul
tate satisfăcătoare, și a fost 
implantat, pînă în pre
zent, experimental, la cir
ca 500 de persoane din di
verse țări ale lumii.

I.ONDRA — In căutarea 
unor soluții pentru elimi
narea operațiunilor de 
trânsbordare din vagoane
le de cale ferată în auto
camioane, specialiștii en
glezi au realizat vagoane . 
care se pot transforma cu 
ușurință în remorci' auto.

„Pe
După 15 ani de existen

ță plină de dificultăți Or
ganizația Pactului ANDIN, 
de pe continentul latino- 
american, înființată în 
1969, în baza Acordului 
de la Cartagena, pare să 
fi ajuns, în sfîrșit, la a- 
doptarea unor măsuri- de 
cooperare' actfvă între ță
rile membre — Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela.

încă de la crearea sa, 
grupul ANDIN — cum 
măi este denumită orga
nizația — a acționat în 
direcția apărării suvera
nității și a intereselor 
eon ornice comune ale ță
rilor membre, 
citat în 
dul din 
regimul 
tare a 
care prevede o Serie 
restricții 
monopolurilor, cum ar 
dirijarea 
anumite domenii 
te de guvernul 
țări, limitarea 

în exterior a profiturilor . 
și reinvestirea acestor pro
fituri în economia țării 
în care au fost realizate.' 
De asemenea, a fost întă-

e-

fi

Succese ale oamenilor muncii 
polonezi în întîmpinarea 

„Zilei Renașterii Poloniei"

FILME

I liei ; Unirea

16,45
VARȘOVIA 20 

preș"). — In industriile ex
tractivă și energetică, oa
menii muncii polonezi au 
obținut importante suc
cese în producție în întîm
pinarea celei de-a 40-a a- 
niversări a Zilei Renaș
terii Poloniei. La cariera 
de cărbune brun de la 
Belchatow —unde se află 
în construcție unul din
tre cele mai mări comple
xe energetice din țară —, 
minerii, angajați în pre-

(Ager- gătirea pentru intrarea 
în funcțiune a acestui o- 
biectiv, ău excavat peste 
400 milioane tone de rocă. 
Realizări importante în 
muncă au obținut și co
lectivele de mineri de la 
alte întreprinderi ale. in
dustriei extractive, care 
în cursul anului trecut au 
furnizat economiei națio
nale 191 milioane tone de 
huilă și 42,5 milioane to
ne de cărbune brun.

I 
|.

— Marije momente ale 
baletului.
Cîntecele patriei — 
moment poetic.

- Festivalul studen
țesc Tei *84. 
Top — sport. 
Magnetoscop muzi
cal.
Tot ce are țara mai 
frumos.
Săptămîna 

că. 
Telejurnal. 
Magistrala 
ției. 
19 ani de la 
lea Congres

_ , _ _ _ _______  . P.C.R.
Războiul' stelelor, 'i-II. . ' ^0 Teleenciclopedia. 

URICANI: Povestea că- An ”•
lătoriilor.

TV

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cartierul vese- 

. , i: Omul pă
ianjen se întoarce; Pa- 
rîngul: Imposibila iubire, 
I-II.

■ LONEA: Ringul.
ANINOASÂ: Un petic 

de cer.
VULCAN — Luceafărul: 

Lanțul amintirilor, I-II.
LUPENI — Cultural s

revolu.

al IX- 
al

FAPTUL DIVERS

warns
—w——M III murriiWiijniM

ROMA (Agerpres). —- 
Din inițiativa autorită
ților italiene, vila din San 
Remo în care a locuit 
cîțiva ani celebrul fizi
cian suedez Alfred No
bel a fost transformată 
în muzeu, publicul pu- 
tînd-o vizita în viitorul 
apropiat, informează a- 
genția. ANSA,

Alfred Bernhard No
bel a trăit în San Remo 
din 1890 pînă în anul 
morții — 1896,

*

WASHINGTON (Ager
pres). — După cum a a- 
nunțat Centrul Național 
al S.U.A. pentru studie
rea seismelor, anul tre
cut în întreaga lume s-au 
produs 70 de cutremure 
mari (peste 6,5 grade pe 
scara Richter), cu 14 mai 
multe decît în 1982. Cu 
toate acestea numărul 
victimelor (2 322) a fost

mai mic decît în anul 
anterior, cînd din ‘ cauza 
cutremurelor au murit 
3 338 de persoane.

■■■ c* y'

RIO DE JANEIRO (A- 
gerpres). — Dificultățile 
economice prin care tre
ce Brazilia își vor pune 
amprenta și asupra ma
rii sărbători a sambei, 
care se va desfășura de 
la 3 la 7 martie. Lungile 
cozi de la ghișeele de bi
lete, care erau caracte
ristice în această perioa
dă a anului, au dispărut. 
„Sambodromul" din Rio 
— în tribunele căruia în 
cele cinci zile ale Festi
valului ar urma să se 
perinde în total 600 000 
spectatori — a anunțat că 
nu a vîndut pînă în pre
zent decît 8 la sută din 
bilete. Intre alte explica
ții se află și aceea că, da
că în 1983 un bilet pen
tru întreaga perioadă a 
festivalului costa echi-t 
valentul a 8 dolari, în 
prezent prețul este de 
20 dolari, pentru o sin
gură zi .

13,30 Telex. ;
13,35 La sfîrșit de săp- 

tămîna (parțial co
lor);

— Ecran de vacanță.
— Desene animate.
— Vă amintim o me- 

lodie...'
—■ Tainele naturii.

20,00 Film artistic:
„Cu miinile curate" 
(color). Producție 

a studioului cine
matografic.

. re.șți".
21,30 Șlagăre în

(color).
22,50 Telejurnal

color).

„Bucu.

devenire.

(parțial

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui lalea Jiului 

încadrează urgent prin transfer sau direct
— Șef formație P,SI. pentru secția Co- 

roești-VuIcan.
încadrarea conform Legii 12/1972.
Informații la biroul personal al întreprin

derii, strada Lunca nr. 153, telefon 42223.

drumul cooperării generale
fită poziția grupului în 
negocierile cu S.U.A. a- 
supra sistemului comerci
al preferențial. A avut loc 
o creștere a volumului 
comerțului între țările 
membre, de la 90 milioa
ne de dolari, în. 1969, la 
1 300 milioane, în 1980.

liviei și Ecuadoruluiridica, anul trecut, la 66 liviei și Ecuadorului —
miliarde de dolari, în timp state cu mai puține resurse
ce comerțul interțări șe 
redusese cu 30 la sută.

Acumularea de dificul
tăți economice și financi
are și consecințele grave 
ale crizei economice oc
cidentale au determinat pe

Din presa străină
(„BEIJING REVIEW")

Ulterior, date fiind gra
dul diferit de dezvoltare 
a țărilor membre, precum 
și unele probleme de or
din istoric, au apărut ne
înțelegerile. Chile, inițial 
și ea membră a Pactului, 
s-a retras, în 1979.

Criza economică din ță
rile occidentale industri
alizate s-a răsfrînt deo
sebit de negativ asupra 
membrilor gru
pului ANDIN, provocând,

Poate 
acest sens acor- 
1971 privitor la 
comun de țra- 
capitalului străin, 

de 
în activitatea 

fi 
capitalului spre 

stabili- . 
fiecărei în 1983, o scădere cu 4 la 

remiterii sută a produsului națio
nal brut. Șomajul a a- 
tins nivelul de 10 la sută 
și continuă să ia amploa
re. Totalul datoriei ex
terne a țărilor andine se

reprezentanții țărior Pac
tului ANDIN, reuniți la 
Santa Cruz (Bolivia), 
nul trecut, să tragă 
cluzia că drumul cel 
sigur de soluționare a 
blemelor lor economice îl 
constituie cooperarea re
gională. In actualele con
diții economice interna
ționale, comisia directoa
re a organizației a stabi
lit că este necesară for
mularea unui program co-

a- 
in- 
ști—

a- 
con- 
mai 

pro

mun de dezvoltare a 
griculturii, zootehniei, 
dustriei, comerțului, 
inței și tehnicii, finanțe
lor și chiar a relațiilor in
ternaționale. S-a prevă
zut, totodată acordarea u- 
nor. facilități speciale Bo-

și posibilități în compara
ție cu ceilalți membri.

Comisia tehnică a gru
pului, reunită în luna a- 
prilie, a indicat luarea de 
măsuri urgente, printre 
care figurează ridicarea 
barierelor vamale și pro
movarea comerțului direct 
între țările membre, des
chiderea pieței pentru alte 
țâri. Grupul a Încheiat a- 
corduri de cooperare cu o 
serie de țări, obiectivul lor 
principal fiind sporirea 
posbilităților financiare și 
tehnice pentru dezvolta
rea agriculturii, industriei 
și energiei. O atenție spe
cială este acordată pro
blemei critice a asigură
rii din resurse proprii a 
populației cu produse a- 
limentare, pentru a elimi
na importul acestor pro
duse (pentru care țările 
andine cheltuiesc, în pre
zent, nu mai puțin de 3,1 
miliarde de dolari anual). 
S-a convenit 
plan concret 
producției de 
ne, ouă, ulei 
a altor articole 
și animaliere.

(Agerpres)

Mica publicitate
SOȚIA Aurelia și priete

nii Gigi și Vali felicită pe 
scumpul lor soț și prieten 
Kovacs loan, cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 50 de 
ani și a ieșirii la pensie. 
(2337)

VÎND Dacia 1300, 30 000 
km, stare bună. - Maleia, 
144, Petroșani. (2343)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerban 
Aurei, eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă. (m.p.)
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îoma TÂTARCA.

asupra unui 
de sporire a 
cereale, car- 
alimentar și 

agricole

ANTNTUM DE FAMILIE

i

UȚU, soț. Adrian, fiu, amintesc cu adîncâ durere 
împlinirea unui an de la decesul fulgerător al celei 
care a fost soție și o mamă bună

IANC ANIȘOARA
Flori și lacrimi pe mormînt. (2338)

COLECTIVUL secției chirurgie a Spitalului mu
nicipal Petroșani, amintește împlinirea unul an de 
la decesul fostei colege

IANC ANIȘOARA
Ii vom păstra o veșnică amintire. (2344) >•

SOȚIA, copiii și nepoțelele, anunță că se împli
nește un an de cind ne-a părăsit pentru totdeauna 
iubitul nostru soț. tată și bunic

MIRON VASILE
Amintirea lui rămîne veșnic vie în inimile noas

tre. (2345)
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