
PROLETARI DIN TOATE T&R1EE, UNlȚl-VAl

Steagulrosus-----r iliEEIÎffi
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară

Ceremonia sosirii
4 PAG. — 50 BANIANUL XL, NR. 9 914 JOI, 26 IULIE 1984

In întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

Ing. Eugenia Dioane, res-

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

Săptămînă calității” 
la I.M. Petrila

ponsabil C.T.C. ne infor
mează :

— în ultimele doua luni, 
am scăzut considerabil con
ținutul de cenușă din căr-

Cu planul pe șapte luni îndeplinit

I. M. PAROȘENI
Minerii din Paroșeni, unul dintre colectivele 

fruntașe în întrecerea socialistă pentru a da țării 
cit mai mult cărbune, întîmpină cea de-a 40-a ani
versare a Revoluției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului cu planul pe șapte luni înde
plinit.

De la începutul anului și pînă în prezent, din 
subteranele minei Paroșeni a fost extrasă suplimen
tar sarcinilor de plan o producție de 36181 tone de 
cărbune. Un aport deosebit la acest frumos succes 
au avut colectivele sectoarelor I — plus 28 398 tone, 
sectorul IV — plus 12 677 tone și sectorul III — plus 
6080 tone. Merite deosebite, pe frontul bătăliei căr
bunelui, revin brigăzilor conduse de Constantin ~ 
bănoiu — plus 11 419 tone, Gavrilă Meșaroș — 
10 071 tone și Nicolae Brutu — plus 4139 tone.

Buna organizare a muncii, respectarea discipli
nei tehnologice, aprovizionarea ritmică cu materiale 
și piese de schimb, devotamentul față de muncă și 
spiritul revoluționar, folosirea la întreaga capacitate 
a întregului potențial uman de care dispune, au 
condus la depășirea productivității muncii Ia nivel 
de mină cu 117 kg pe post, cu 824 kg pe post în 
cărbune, iar în abataje cu 524 kg pe post. (Gh. Ș.)

In această săptămînă, mi
na Petrila a fost cuprinsă 
în cadrul acțiunii „Produc
ții recoord, calitate, 3 R“. 
în „Săptămînă calității*. ' , 

bunele extras. în această 
săptămînă, față de un plan 
de 40 puncte, am realizat 
39 puncte, iar umiditatea 
am scăzut-o față de 
cini, cu 0,1 procente.

— Cum ați acționat 
tru obținerea acestor 
zultate 7

— Continuăm acțiunea 
de separare a fluxurilor la 
lucrările de pregătire. S-a 
trecut la recepția decadală 
a sterilului și la încărcarea 
separată în vagonete a 
pietrei provenite de la lu
crările de planări. O altă 
măsură eficientă — adapta
rea monografiilor de ar
mare în funcție de confi
gurația stratelor. (M.B.)
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Adunări generale ale oamenilor muncii

Hotârîre ferma de a spori 
eficiența în realizarea 

lucrărilor de investiții miniere

La invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, miercuri, 25 
iulie, a sosit într_o vizită 
oficială de prietenie 
în țara noastră, căpitan 
Thomas Sankara, președin
tele Consiliului Național 
al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară.

Vizita înaltului sol al 
poporului voltez în Româ
nia; convorbirile la nivel

înalt ce vor avea loc cu 
acest prilej, reprezintă o 
mărturie a dorinței celor 
două state de a promova 
relații strînse de colabora
re pe tărîm politic, eco
nomic, tehnico-științific și 
cultural, de a conlucra mai 
activ pe plan internațional 
în lupta pentru soluționa
rea în interesul tuturor 
popoarelor a marilor pro
bleme care preocupă ome
nirea. Opiriia publică din

țara noastră își exprimă 
convingerea că înțelege
rile care vor fi convenite 
cu prilejul acestei vizite 
vor impulsiona colabora
rea româno-volteză în 
toate domeniile de activi
tate, în interesul și spre 
binele țărilor și popoare
lor noastre, al cauzei păcii, 
destinderii și cooperării in
ternaționale. .

(Continuare în pag. a 4-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, miercuri 
după-amiază, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, . pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și căpitan 
Thomas Sankara, președin-

consacrată dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țărilor 
lor, ridicării nivelului ma
terial și spiritual.

Apreciind buhele rela
ții existente între țările 
noastre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Thomas San_

tele Consiliului Național kara au evidențiat posibi- 
al Revoluției, șeful statului litățile dezvoltării colabo- 
Volta Superioară. rării și cooperării dintre

La convorbiri participă România și Volta Superioa- 
persoane ofiicale române ră în domeniile minier, 
și volteze. geologiei, agriculturii, trans-

In cadrul primei runde 
de convorbiri cel doi pre
ședinți au prezentat acti-
vitatea și preocupările ce
lor două țări și popoare,

porturilor, invățămîntului 
și ocrotirii sănătății, în_ 
sărcinînd pe membrii celor 
două delegații să examine
ze, în timpul vizitei, moda

litățile concrete de acțiune 
pentru extinderea legătu
rilor bilaterale pe baze 
reciproc avantajoase.

A fost exprimată con
vingerea că în cadrul con
vorbirilor se va ajunge lă 
înțelegeri care vor asigura 
o bază largă și un conținut 
tot mai bogat raporturilor 
româno-volteze, în - intere
sul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei 
generale a păcii, înțelege
rii între națiuni.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă cor
dială, de stimă și înțelege
re reciprocă.

Schimbul condus de 
Tudor Costache (brigada 
Florea lonescu) de la sec
torul II al I.M. Aninoasa, 
discută despre modalită
țile de realizare a sarci
nilor de plan.

Foto : Șt NEMECSEK

OAMENI $1 DESTINE
în anii împlinirilor socialiste V

Propunere pentru 
completarea unui blazon j

gării au un larg orizont țîn februarie, atelierul 
Mecanică I de la ULM. 
Petroșani a primit sarci
na să execute într-un 
termen record 200 de 
prăjini de foreză. în mod 
normal, o brigadă le-ar 
fi terminat în 2—3 luni, reperele

profesional, foarte mulți l 
dintre ei sînt absolvenți J 
de’ liceu ; cu ani în urmăy 
executam autocoloane.L 
vagonete de mină, instala-f 
ții pentru trolii, astăzi, | 

noastre intră | 
Maistrul loan Preduț s-a în componența comple_« 
sfătuit cu șeful de briga. xelor mecanizate, a schil 
dă Martin Ambruș, doar purilor de extracție etc. ț 

ț de trei decenii 'muncesc
împreună, cu Micolae 
Vecsei și Simion Pascu.

) ceilalți șefi de formații;
• - -t

j

£ , Strungarii au hotărît 
f între în schimburi pre- 
J. lungite, fără să-i fi obli

gat cineva, două brigăzi 
au executat comanda în 
numai două săptămîni.

— A fost posibil, ne 
i lămurește maistrul Pre- 
* duț, întrucît astăzi stfun-
i

— Experiența contea-1 
ză, continuă Nicolae Vec_ J 
sei, dar remarcabil este y 
faptul că mai tinerii noș-I, 
tri colegi de muncă ma- î 
nifestă interes pentru / 
tehnica nouă, se acomo- I 
dează repede. Calitativ șl | 
cantitativ munca celor £

Ion VULPE i 

(Continuare tn pag. a 3-a) |

I .
ricani și Valea de Brazi 
au avut o activitate rod
nică. Față de prevederile 
planului din primul semes
tru al anului, constructorii 

raportat 
de pes_ 
Cin co.

tna’<>-

a 
ca- I

DRUMUL GLORIOS AL UNUI COLECTIV MINIER (V)
Adunarea generală 

oamenilor muncii din 
drul brigăzii nr. 4 Lupeni 
— Valea de Brazi a între
prinderii de antrepriză 
construcții și montaje mi
niere Petroșani a analizat brigăzii a 4_a au 
cu exigență și răspundere 
muncitorească stadiul rea
lizării sarcinilor de plan 
din prima jumătate a anu
lui și a stabilit măsuri co
respunzătoare pentru spo
rirea eficienței lucrărilor 

_ de investiții pe întregul an.
Din analiza pe bază de 
bilanț, a reieșit că in pri
mele șase luni constructo
rii obiectivelor de investi
ții miniere din Lupeni, U-

o depășire valorică 
te 3 milioane lei. 
mi ten. cheltuielile 
riale la 1000 Iei producție
au fost reduse cu 3 lei. 
Deosebit de important este 
faptul că la principalii in
dicatori ai planului fizic, 
punerile în funcțiune, pla_

Viorel STRĂUȚ1
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de 
muncă și de trai, exploa
tarea nemiloasă, dubla 
asuprire socială și națio
nală, au determinat mi
nerii din Lupeni să-și 
strîngă rîndurile și să se 
ridice la luptă. Cu deo
sebită vigoare, minerii 
din Lupeni au luptat îm
potriva războiului și pen
tru revendicări economi
ce, în luna iunie 1916, 
cînd s-a declanșat prima

Momente din lupta eroică
’■ ■ ■■ ■': ' ;■ : '' 'V •

împotriva
grevă generală a mineri
lor din Valea Jiului, or
ganizată și condusă de 
nucleele socialiste clan
destine, prin care mine
rii revendicau majorarea 
salariilor, ziua de lucru 
de 8 ore, tratament uman 
ș alte drepturi.

La numai doi ani, In 
martie 1918, peste 3000 de 
muncitori din Lupeni au 
declarat o nouă grevă, în 
principal împotriva tero
rii militare și pentru mă
rirea salariilor. în același 
an, la 7 aprilie, se creează 
primul sindicat legal ai 
minerilor din Lupeni. 
în acest suflu revoluțio-

nar, pe cîmpul de la 
confluența celor două 
Jiuri de la Surduc, la 1 
Mai 1918 minerii din Lu
peni sărbătoresc pentru 
prima dată, împreună cu 
minerii din întreagă Vale 
a Jiului, 
devenită 
dițională 
nerii din 
bonifer.

Muncitorii mineri 
Lupeni au participat cu 
vigoare la greva genera
lă din octombrie 1918, în 
timpul căreia au luat în 
stăpînire minele și pute
rea administrativă și mi
litară, constituind consî_

ziua de 1 
manifestare 
pentru toți 
acest bazin

Mai, 
tra- 
mî- 

car_

din

Iii și gărzi muncitorești 
înarmate, care au asigu
rat desfășurarea activL- 
tății normale.

O semnificație deosebi
tă o are faptul că în a- 
cea perioadă la Lupeni 
s-a constituit și Sfatul 
Național Român, care, ca 
organ al poporului, a 
exprimat voința români
lor ce reprezentau majo
ritatea populației de aici, 
„de a se uni cu Țara“. A_ 
dresîndu-se printr-o te
legramă Marii Adunări

Constantin MAGDALIN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acțiuni stăruitoare, convergente 
din partea tuturor factorilor

în convorbirea purtată 
cu medicul primar Radu 
V. Radu, secretarul ad
junct cu probleme de pro
pagandă al comitetului de 
partid de la Spitalul mu- 

■nicipal, am desprins conclu
zia că anul de învățămînt 
politico-ideologic recent 
încheiat în organizațiile de 
partid, de sindicat, U.T.C., 
și O.D.U.S., s_a desfășurat 
in . lumina exigențelor for
mulate de secretarul gene
ral al partidului la Consfă
tuirea de lucru din august 
A983 de la Mangalia. S-a 
acționat cu mai multă răs
pundere în vederea desfă
șurării cursurilor, pentru 
creșterea răspunderii față 
de ridicarea calitativă a 
pregătirii politico-ideolo- 
gice a comuniștilor și a ce
lorlalți muncitori sanitari.

Organele și organizați
ile de partid au asigurat 
desfășurarea în condiții 
optime a învățămîntului, 
iar propagandiștii s_au 
preocupat în "permanență 
de legarea laturii teoretice 
de viața și activitatea pro
fesională, punînd accentul 
în toate cursurile pe mă
surile privind reducerea 
incapacității temporare de 
muncă la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului, 
în cadrul celorlalte unități 
economice, pe creșterea 
natalității și a altor indi
catori. In cadrul cursurilor 
s-au dezbătut probleme de 
etică profesională, redu
cerea consumului de ener

gie ,și combustibili, întări
rea ordinii și disciplinei, 
formarea unei concepții î_ 
naintate despre lume și 
viață. Comitetul de partid 
și consiliul de educație 
politică și cultură socialis
tă au acționat cu operati
vitate ca în toate cursuri
le învățămîntului politico- 
ideologic să se dezbată 
și să se acționeze cu fer-
... ■■iuna..ii.iai. sil.....

Pentru sporirea 
eficienței activității 
politico-educative

■■■■■■aaaaiaaiaa.aaa*•«>.»•

mita te pentru aplicarea 
neabătută a sarcinilor ce 
le-au revenit din plenare
le C.C. al P.C.R., dm cu- 
vîntărilc secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Față de anul trecut, s-a 
subliniat în dezbaterile a- 

,donărilor, generale, pre
zența la învâțămintula; po
litico-ideologic de partid, 
sindicat, tî.T.C. și O.D.U.S., 
s-a îmbunătățit, situîndu-se 
la 95 la sută, iar la orga
nizațiile de bază nr. 2 și 5 
fiind de 98 la sută, datori
tă, mai ales, preocupărilor 
propagandiștilor dr. Victor 
Marge si, respectiv, econo
mistul Elemer Biro.

Prin modul de prezenta
re a temelor, s-au eviden
țiat în cadrul dezbaterilor 
tovarășii Ana Buzici .și E

milia Vladislav, de la or
ganizația de bază nr. 1, A- 
driana lacob, Virgil Mar
tin și Georgeta Pop, de la 
organizația de bază nr. 2, 
medicii Dumitru Ioniță și 
Korozsi Imre de la orga
nizația de bază nr. 3, Sil
via Banacu și Ana Cinca, 
de la nr. 4, Viorica Stanciu 
și Iacob Grădinaru de la 
organizația de bază nr. 5.

Birourile organizațiilor 
de partid și propagandiștii 
au folosit măi bine în a- 
cest an, în sprijinul învă
țămîntului politico-ideolo
gic, informările politice In 
cadrul adunărilor genera
le, care au fost susținute 
de comuniști bine pregătiți 
politic și profesional, care 
au informat lunar -asupra 
hotărârilor de partid și le
gilor țării ce au apărut, cît 
și probleme ale politicii in
terne si externe.

Din analizele efectuate 
în ' cadrul adunărilor ge_. 
nerale ale organizațiilor de 
bază s-a desprins necesita
tea ca propagandiștii să 
folosească pe viitor mai 
intens în cadrul cursurilor 
metodele moderne audio
vizuale, diagrame, scheme, 
grafice și alte forme de 
însușire operați vă ia pro
blemelor ,iar punctul de 
documentare să-și aducă 
mai din plin contribuția 
la buna desfășurare a în
vățămîntului politic.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

I
î
*

Urmărim deseori pe 
micul ecran tinere talen
te muzicale, deja afirma
te în concursurile din ța
ră și 
acest 
va fi 
astfel 
turală : este vorba 
concursul național 
prian PorUmbescu",

de peste hotare. în 
an, și Valea Jiului 
reprezentată într-o 
de manifestare cul-

1 de 
„Ci- 
des_ 

tinat instrumentiștilor în
tre-6 și 15 ani, elevi ai 
liceelor și școlilor de mu
zică, concurs dotat 
trofeul 
re are 
cea va.

Cei 

„Ura de aur'
loc, anual, la

cu
“, ca_

Daniel BrînZea — clarinet, 
elev al aceleiași școli. în 
clasa a Vl-ă, clasă pro
fesorului Arpad Szekely.

Su- Celor doi copii, amîn_ 
doi fii de mineri, li se a_ 

reprezentanți daugă încă șase copii din 
Bejenarti — Deva și Hunedoara,

doi
sînt Alina

1

vioară, elevă în clasa a 
IV-a la Școala generală 
nr. 1, clasa profesorului 
Horațiu Alexandrescu și

Micii artiști... 
mari

I
L 
î
I I

,u; vuita up.-mv-

rîală „Ciprian Porumbes. ț 
cu". Le dorim deplin suc- ț 
ces în minunata lor aeti- i 
vitate ! |

cu Mircea BUJORESCU (
4

toții avînd în gînd dorin
ța de a reprezenta pe 
scena festivalului cultu
ra muzicală hunedofeană 
la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul celor 12 
zile, cit durează festiva
lul, micii artiști vor par
ticipa alături de colegii 
lor din toată țara la mi- 
crorecitale organizate 
în trei tabere de pionieri 
din județul Suceava și 
vor vizita Casă memo-

Secția II — Speciali
tăți a Fabricii de piine 
din Lupeni — s-a afir
mat foarte repede dato
rită calității produse
lor realizate aici. Din 
mîinile muncitoarelor 
Iuliana Durlă, Maria 
Chiș, Mariana Datcu, Ig
iena Nicola, Margareta 
Frățilă, Margareta Bă- 
luță și Leontina Răscol, 
îndrumate de Irina De
meter, Traian Cadar . și 
Gheorghe Vînătoru, ies 
produse mult căutate 
de cumpărători: covrigi, 
cozonaci, batoane, cor- 
nuri .,Germina", franze
le și ștrudele, ca să nu
mim cîteva.

Text și foto: 
Alexandru TĂTAR

Hotărîre fermă
(Urmare din pag- I).

nul a fost nu numai înde
plinit, .ci și depășit. Darea 
de seamă a subliniat că 
rezultatele bune se dato- 
rejBc ^hărniciei constructo
rilor, bunei organizări a 
muncii și aprovizionării 
pțipctelor de lucru cu ma
terialele necesare, în con
dițiile aplicării acordului 
global.

Au fost prezentate și a- 
probate și cifrele de plan 
pentru cel de-al doilea se
mestru al anului, care pre
văd în esență realizarea u- 
ntii volum de investiții de 
pfste 2Z milioane lei.

Analizind rezultatele bu
ne obținute, dar și posibi
litățile de sporire a eficien
ței muncii, participanții la 
dezbateri au formulat nu
meroase propuneri. Por
nind de la faptul că la 
nivelul brigăzii nr. 4 în se
mestrul 1 s-au înregistrat 
unele abateri de la disci
plina muncii, tovarășii Ioan 
Popa, Nicolae Dragoș, losif 
Borșodi au cerut conduce
rii tehnice a brigăzii să 
manifeste mai multă exi
gență față de muncitorii 
care mai fac nemotivate. 
„O însemnată resursă pen

tru sporirea eficienței — 
aprecia pe bună dreptate ’ 
în cUvîntul său șeful e- ■ 
chipei de zidari Petre Ai- 
linei — o constituie buna 
aprovizionare a punctelor 
de lucru cu materiale și 
utilaje din timp. Calitatea 
lucrărilor depinde în mul
te cazuri de ritmicitatea a_ 
provizionării, dar o aprovi
zionare ritmică înseamnă 
și o mai bună utilizare a 
timpului de lucru. Iată de 
ce conducerea tehnică a 
brigăzii trebuie să acorde 
în viitor o atenție sporită 
aprovizionării ritmice a 
tuturor punctelor de lu
cru".

Propuneri valoroase, vi- 
zînd asigurarea condițiilor 
de realizare exemplară a 
sarcinilor de plan din se- 
mestrul 11 au formulat în 
cuvtntul lor și tovarășii 
Emil Tutunaru, Vașile 
Haîvas, loan Avram.

Adunarea generală a a- 
probat un program de . 
măsuri tehnico-economiee 
șr poiitico-organizatofiee 
a cărui înfăptuire -constituie 
garanția sporirii eficienței 
in realizarea importante
lor sarcini șe revin cons
tructorilor care înfăptuiesc 
obiectivele de investiții mi
niere din, Lupeni, Uricani 
și Valea de Brazi.

I Momente din lupta eroică împotriva exploatării și asupririi
(Urmare din pag. I)

ncpie-
au înscris minerii 

eroicele

cul minerilor din Lupeni, 
creîndU-și un număr -tot 
mai mare de aderenți- în ■ 

. rî ridurile puternicului:. de_ ; „ 
tașament ăl proletâriațu- 
lui minier, mobilizîndu-l 
la lupta împotriva ex
ploatării capitalistei -

Pagini de glorie 
ritoa.re 
dțn- Lupeni în 
bătălii de clasă, desfășți_ 
rate .sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în 
august 1929. în acea pe
rioadă, condițiile de mun
că și de viață ale mine
rilor deveniseră insupor
tabile, iar patronii urmă
reau să răpească și puți
nele drepturi cucerite' de 
muncitori. Demascînd ex
ploatarea inumană la ca
re erau supuși minerii din 
Lupeni, ziarul „Lupta" a. 
răta într-Un articol pu
blicat in 11 august 1929 că 
în anii 1925—1928, în timp 
ce societatea „Lupeni" a 
încasat un beneficiu net 
de 415 455 000 lei, din care 
90 milioane lei numai în 
anul 1928, salariile achi
tate tuturor .muncitori
lor au tost de 71 720 000 
Iei, Poftele de cîștig ale 
patronilor mirieiĂ, capi
taliști români și străini, 
nu mai cunoșteau limite * 1

! Naționale de la Alba lo
ba din 1 decembrie 1918, 
Sfatul Național Român 
»kti Lupeni declara . „Do
rim din inimă succes. Tră
iască-conducătorii 
i împreună cu muncito
rii-din toată Valea.....Jiu
lui, minerii din ..Lupeni 
au acționat într-o iunita- 
te deplină în timpul gre
vei generale din octom
brie 1920, care a cuprins 

i întregul proletariat ro
mân. Pentru a înăbuși 
acțiunile minerilor, auto_ 

i ritățile locale au adus în 
21 octombrie la Lupeni 
290 soldați, ău arestat pe 

î cei 19 conducători ai gre- 
T vei și au declarat mobili- 
i zați pe toți muncitorii, 
ț Documentele menționea-
I ză existența la Lupeni, 
i la acea dată, a 5 195 sal'a- 

riați, dar în ziua de 24 
î octombrie, dintre aceștia 
j lucrau doar 596.
i Cu toate piedicile ge- 
i iterate de starea de asediu 
: instaurată în toată țara 
! după greva generală din 

1920, oȚgâmzațiîle Pa 'ti-- 
i dului Comunist. Român, 
j. creat în anul 1921 și or

ganizațiile de masă si 
obștești aflate sub con- 
durerea să, ău desfășurat 
o vie activitate în mijlo

Minerii greviști din 6 
august 1929 ău plătit un 

greu tribut; de vieți ome
nești “și de Sînge pentru 
curajul lor de neînfrînt 
și . pentru voința lor de 
luptă. Sub ploaia de 
gloanțe și sub presiunea
baionetelor, 22 de mineri
între 17 ,și 39 de tini.’ si_au 
dat viața, iar' , pește 100 
au fost răniți, .în semn de 
pioasă aducere aminte, 
numele celor 22 de mi
neri răpuși' de gloanțele 
și "baionetele regimului 
burghezo-nțoșieresc au 
fost înscrise la locul ma
sacrului, pe coloanele de 
la intrarea în fosta uzină 

electrică: GH. VALER PE
TRU, VASI1.E GOLC’EA, 
HEGIIEDUȘ ȘTEFAN, ION
VULPE, PETRU FRUJA, 
ION GROZA, SIGHET1 
DOMINIC, SIGISMUND 
DUCA, ARON' MOISE, 
IRIMIE GALL, GURCSO 
GAVRILA, ’ ALEXAN
DRU NEGRE AN, KUL- 
CSAR ȘTEFAN, FULOP 
MIHAI, GAVRILA VI
TOS, VASILE - DANCIU, 
SANDOR ANTONIU, TO
MA MAXIM, PATAKI 
FRANCISC, LOGHIN 
GROZA, ȘTEFAN TA
TAR, GABOSI MARTIN.

Numele săpate în mar
mură pe locul în. care s-a 
șăyîrșit sîngerpsul masa
cru din Lupeni vor dăi
nui în veci, cu un zdrobi

tor act de acuzare la n_ 
dresa regimului burghe_ 
zo-moșieresc ^in Româ
nia, care nu s-a dat îna
poi de la crimă pentru 
a-și apăra interesele si 
privilegiile de clasă.

Organizată și condusă 
de organizația locală a 
Partidului Comunist Ro
mân, greva de la Lupeni 
a fost prima mare ridi
care la : luptă ă; “proleta
riatului din România de 
la începutul crizei econo
mice, una dintre cele mai 
de seamă; bătălii de clasă 
din istoria proletariatu
lui român, cu profunde 

'semnificații politice.
„Eroicele lupte ale mi

nerilor din Lupeni din- 
august 1929 — reprimate 
sîngeros de regimul bur- 
ghezo-moșieresc — arăta 
tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu — au consti
tuit o viguroasă afirmare 
a combativității revolu
ționare a întregii noastre 
clase muncitoare, sare, 
sub conducerea partidu
lui comunist, ‘s-a dovedit 
a fi cea mai devotată a- 
părătoare a intereselor 
poporului, cea mai Con
secventă forță de progres 
a țării".

(Va urma)

I consiliul popular 
BANIȚA manifestă o a- 
tenție consecventă pentru 
realizarea sarcinilor față 
de fondul de stat. Fină a- 
cum s-au predat 45 tone 
carne, 589 hl lapte vacă, 
176 hl lapte oaie, 6,6 tone 
lină. S-au remarcat cetă
țenii Petrică Marcu, Lucre. 
ția Ungur, loan l’antilie,

• loan Dragolă și alții, cu to_

ții cunpscuți crescători de 
animale, afiați acum în pli
nă perioadă <le strîngere a 
furajelor. (T.S.)

a ' -

TRE;CERE ÎN REV 1STÂ. 
Etapa municipală a trecerii 
în revistă a formațiilor ar
tistice de amatori, din Va
lea Jiului coritinuă 
la orii 18 pe scena 
de cultură a 
djn Petroșani.

. zente f o r in 
muzică ușoară, 
cale și instrumentale

muzică „rock" și „Couah- 
try" precum și grupuri și 
ihterpreți individuali 
■muzică „folk",. (Gh. B.)

------ .
ȘANTIERl L TINERE. 

TV LEI. La mijlocul aces
tei luni s-au deschis in 

.. ... toate orașele Văii Jiului
mîine, . șantiere locale ale tineretu- 
Casei

sindicatelor
Vor fi pre-

de

de

parului, sub genericul 
„Hrană, săuătale și tinere
țe". Cu un conținut bogat 
ilustrat, almanahul prezin
tă realizări ale apiculturii 
românești șt mondiale, re
țete culinare și tratarea 
unor afecțiuni cu prepara
te pe bază de miere de al
bine..' ... ■

sălilor de aprovizionare și 
desfacere. Pe lingă igieni
zare s-au efectuat lucrări 
de întreținere a agregatelor 
frigorifice. începînd do as
tăzi, această unitate își va 
desface produsele în con^ 
diții mult îmbunătățite. 
(Gh. :S.)

DESFACERI CĂTRE 
POPULAȚIE. Prin străda
nia colectivului condus de 
Sabin Diilescu și Ion Preo_ 

la unitatea hr, . 2 
din Petrila, de la 
acestui an s-au 
către populație 

legume și fructe de sezon 
în valoare de. peste un mî_: 
lion de lei, peste sarcinile 
de plan. (M.B.)

- -----------
ALMANAH! L S1T PA- 

RULVI. La chioșcurile de 
difuzare a presei s-a pus 
în vînzare Almanahul stu_

teăsa de . 
a C.L.F.
începutul
desfăcu t

lui organizate la obiective 
de construcții social.cultu- ■ 
rale. în prima serie parti
cipă peste 1400 de elevi aia ți î

grupuri vo- liceelor și școlilor generale
de din municipiu. (T.S.j

; IGIENIZARE. La unita
tea nr. 126 1 .C.S. A.~AP.
Petroșani, din cartierul 
Carpați au fost terminate 
lucrările ele . igienizare

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU : /
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’’ Colectivitate • Individ

măsură
dere a realizărilor — bri
gada s-a mobilizat în 
mod exemplar și a înde
plinit producția prelimi
nată. Ca și Mîndruț, An.

excepție,

1 
I 

i 
i 
ț 
ț

iviar’iii șriaiiviviu. ...
ț '. tii brigadierului si cei- 
i lai ti tineri pe care î_a re- 
? cruțat el, Grigore i Mîn- 
V druț, din dorința de ă-și 
l înjgheba o formație omo_ 

care . șă nu o 
greutățile. Cei
participă, cu ma- 

profesiona-

realizări de aceeași
n brigada lui Mîn
druț, meritul prin
cipal pentru toate

succesele obținute este, 
fără îndoială, al brigadie
rului. Grigore Mîndruț e ton Florea și Ion Boteanu 
un miner sever, în sensul 
bun al cuvîntului, unul 
care înțelege climatul de 
ordine și disciplină ca o 
condiție obligatorie a rea
lizării planului. E drept 
că are și oameni buni. 
Petre Negrea, Ioan Go

geau, Carol Fillbp. Gheor- 
ghe Oroș, Țeofil Holiciuc, 
Marin Stăncioiu, apoi fra-

i Și

sînt mineri pricepuți, ă_ 
tenți față de oameni, / că
rora le solicită să respec
te normele de -producție, 
dar și noianele' discipli
nei în formația de lucru. 
Teodor Dascălu, Petre 

Preoteasa, Constantin NoaJ

genă pe 
' dezbine

virstnici .
; tu rit .ițea lor
lă, tinerii, cu elanul spe
cific vîrstei.. Muncesc, toți;

■ cu șîrguință si răspunde-' 
re, iar dovadă abnegației' 
și , priceperii acestei bri
găzi o găsim în depășirea 
zilnică a. productivității 
muncii cu circa 1 tonă pe 
post... :■

I a Anton Florea și
;If>n Boteanu, în

: - ■ celelalte două marț 
frontale ale sectorului 
IV de la mina Lonea, 
tivitătea brigăzilor ' este 
marcată de .unele particu- 

,. . larități. Cărbunele este, 
ț mai fiiabil. Bote mu a 
ț . introdus recent „tavanul 

de rezistentă", se află la 
' ' • cu ..rțccâȘtâ
tehnologie avansată, de 
susținere a fronțu.hii. Si

ț

V
I

A

liailJIIIIIHIItlIIM IUI

BĂRBAȚI CARE 
ONOREAZĂ

TU LUL DE MINER
■■baaiaitaiBscriaa

| (Urmare din pag. I) pozitive de prindere 
mai multor cuțite 
strung), Ambruș (dispo
zitiv pentru rodarea ro_ 
ților și pinioanelor coni
ce), Paseu (polizor pentru 
lectif'fat interioarele a- 
xei forezei) etc. Munca 
în acord global stimuli'.», 
ză întrajutorarea, întă
rește disciplina, conduce

alt strungar.
Tot astfel au venit in 

atelier Mircea Călin, Bo
iangiu, Lăpuște, Dorin 
Crișan, Marinela Ilca. Pe
tru Tamaș și alții, ■; care 
au parcurs. intr-un , răs
timp record, treptele pro
fesionale de la ucenicie 
la studenție. Vorbin- 
du.mi cu dragoste despre 
strungarii atelierului /Me
canică I, maistru] . loan 
Preduț- aduce discuția : 
despre blazonul între- I 
prinderii constructoare de i 
utilaj minier.

Lingă emblema tradi
țională, acea roată din- I 
tată, aș înălța pe vertica- | 
lă simbolul Coloanei fă- i 
ră sfîrșit. Acest gînd |

două generații tiu se deo
sebește, de fapt cei ■ ti
neri formează inaj rrit i_ 
tea atelierului.

Atelierul- este o adevă
rată școală, experiența; și 
gîndirea tehnică proprie 
deVin bunuri comune. 
Cîți . dintre strungarii
fruntași n-au ucenicit <la 

r„ Preduț, la Vecsei, la Am
bruș sau Paseu.

—I-am avut ca' ucenici 
pe toți șefii: de 
își ; aduce amințe 
cere Paseu. Dar 
Francisc Kovacs, 
'Simop.'. vy/ș-:?---''.::

— La mine..a fost Au
gustin Felea, remarcă
Vecsei..:: ?; • Ț : :

- — Eu i-am avut uce
nici pe Reln Curcă, :pe 
Emil Cain, adaugă Am- 
bruș. /: ■■■. / \

Jacotă, Cain, Levins- 
chi și alții, iar mai re
cent Ludovic Kisș s-au. 
căsătorit cu colege de 
muncă. Marea fami
lie de 148 de .strungari și 
maiștri nu este doar o 
me tâf br ă: reporteri ceașcă, 
cei . tineri sînt ajutați să 
urmeze seralul la liceu 
sau institut. Tot ei reali_ 

zează sau folosesc dispo_ 
■ de Vec- 
sei (alezor conic . pentru 
eliminarea strUnjirii,

Cunoaște bine oamenii, 
adevărați mineri care-și 
onorează meseria — este 
în temă cu calitățile mo
rale și profesionale ale 
brigadierilor. Mîndruț, 
Anton și Boteanu, aflați 
într-o permanentă între
cere, dau tonul ■ realizări
lor pe întreaga mină. Ca 
brigadieri, ei știu să asi
gure un bun echilibru al 

; schimburilor, uî mențină 
omogenitatea !orma;ii!or 
de lucru. Și disciplina, de 
care are nevoie orice ,a- 
bataj, orice lucrare mi
nieră.

x rigada condusă de 
Grigore Mîndruț 
va îndeplini anga

jamentul ăhual — de 
12 000 : tone de cărbune 
— peste cîteva- zile. Mi
nerii doresc ca evenimen
tul să fie consemnat în 
adunarea oamenilor mun
cii care va avea loc la

Oameni 
și destine
Ia depășirea, lună de lu
nă a planului,; Dar spiri- ___ ,
tul de echfpă are în plus mi_a venit cu cîtevâ zile 
darul de a omogeniza 
conștiințele, de a forma 
meseriași cu o. înaltă pro- 
fesionalitate, in același noștri au turnat în metal 
timp oameni politici an
gajați, care văd în mun_ Și 
ca lor obolul pentru so
cietate și pentru sine.

— Eu am venit în ate
lier doar din martie, măr
turisește ucenica Văii Ju- 
lieta Dolu. După absolvi
rea celor zece clase am 
ajuns într-un < ’ '
admirabil, sînt înconju
rară de atenția celor mai 
în vîrstă câ mine, fie că 
e. vorba de maistrul Vic
tor Radu, sau de oricare

I
I
I
I
I
I
I
I
•

I
I
I
I
I
I
I

I
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zitivele gîndite 
sei (alezor eoni

brigadă, 
cu plă- 

pe 
Atila

șî
Pe

nă a planului. Dar spirt

V

■
L

v *, va, v va avea xav i a
1 august. Și celelalte do_ ț 
uă brigăzi se prezintă ,?U i 
producții suplimentare. ? 
'Anton -Florea a extras la V :
zi, aproape. .8000 de t ino 1 ~ 
peste plan, iar Ion Bo. ) .

; teanu, ăl cărui abataj s^a i 
aflat pină de curînd în ’ 
pregătire, a obținut deja 
o depășire de aproape 2000 
de tone...

bri_ ...Oameni destoinici. Mi_ 
neri care-și onorează 
meseria. Brigadieri pri- 
cepuți. Așa îi cunoaș’.e 
colectivul minei Lonea pe 
conducătorii celor 
frontale ale sectorului 
pe ortacii lor cu care 

. inerrtin‘- la iiivelul - unor 
realizări de excepție.

în urmă, cînd uzina noas
tră a sărbătorit treisfer- 

vturi de veac. Predecesorii

Co/cana brâncușiană, dar 
;i dovada destoiniciei 
lor profesionale. De la ; ei 
am preluat noi ștafeta, 
am încredințat-o apoi 
celor tineri.

Iată, într_adevăr. o 
propunere asupra; căreia 
trebuie să se mediteze, 

colectiv mai ales că vrednicia și 
capacitatea tehnică a 
muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la 
I.U.M,P. a depășit deja 
granițele țării.

că, Iosif Koicso, Cornel 
Buieă, de la Anton, sau 
Martin Balint, Gheorgfte 
Lupșa, Constantin Filo- 
teanu din celălalt abataj, 
condus de Ion Boteanu 
sînt' . mineri / destoinici,' 
învutați să respecte cu 
strictețe tehnologiile de 
lucru, șă-și facă din s'tă- 
Tea de disciplină un ade
vărat aliat, acolo în fron
talele celui mai produc
tiv sector al minei Lonea. 
: jjo* u multă înțelegere
\ ne-a vorbit despre 

toate aceste
gâzi, despre minerii ț lor 
de .bază, președintele co
mitetului de sindicat de 
la mina Lonea. Cu un an 
și ceva în urmă, aproape 
doi, și el, Nicolae Golea, 
maistru minier, astăzi pre
ședinte de sindicat p<> 
întreprindere'’, s_a aflat, 
pe rînd, la conducerea a 
două din cele trei brigăzi.

producții suplimentare.

zi, aproape 8000 de tone 
peste plan, i

i prima felie
.* .. f:

.* dUățllIClC t»

' totuși, in prima lună
* : cînd în asern<'nj*a (ondi- 

tii se înregistrează o se'ă-

ac“

Instantaneu ’de muncă din cadrul halei de montaj a mașinilor miniere de la 
I.U.M. Petroșani. Foto: $L NEMECSEK

ie" de tristă glorie

Iori MUSTAȚĂ

Parazitul „trăiește11, de 
cele mai multe ori, eu în
găduința aproapelui, său, 
cu bunăvoința manifesta
tă de cei de lingă , el. Dar. 
din nefericire, 
duință noastră 
social răspunde eu 
sare (față de propria pe: 
soană), 
(față de 
lor ce_l...
șeșțe acte sau gesturi care 
contravin Conduitei civice. 
Uh raid efectuat la sfîrși- 
tul săptămânii trecute, de 

- ofițeri ți subofițeri ai Mi
liției Petroșani,, a duș 
o binevenită „asanare 
mediului nostru, a 
noastre cotidiene, < 
dintre cei efe „tăiau 
zor... frunze: la cîini", . .. 
jungînd pe banca acuzați
lor. Dar, să-i cunoaștem 
pe eîțiva .:

Grigore Mihuț (foto. 1) 
are 34 de ani. Este necăsă
torit. Deși a absolvit 
clase și are calificare 
electromecanic

. din luna mai 'S3 
lucrează nicăieri, 
tun, se complace 
parazitar, locuind 
tin 'prin 'Petroșani, 
de „prieteni".: de teapa,:- 
întreținut de mama .: 
dintr-o pensie de 800 
nu ..are nici o ocupație 
crativă, afirmăm noi, 
contrazice însă, 
eă are „ocupație" 
cele... patru găini alb . ma
mei sale ?!? . - -

Marin Leoco. Se plîrrge 
că nu a fost înțeles și că 
nu lucrează de... două săp_. 
tămîni. Dar pentru - a-i

lâ irigă- 
parazitul 

■nepl-

cu violență 
persoana ce- 

tolerează), săyîr-

j la
. a 

vieții 
cîțiva 

de

12 
de 

p.t.t.r., 
nu mai 

Sănătos 
în traiul 
clăndes- 
găzduit 

lui.
sa 

iei 
lll- 
Xe 

spunînd 
îngrijind

„pro
completa fișa îi mai amin
tim noi alte date ; i_a fost 
desfăcut contractul de 
muncă de trei ori la mina 
Dîljă (din cauza absențelor 
nemptivațe), are restanțe 
serioase, la plata pensiei 
■jlimențare (are un ' copil 
eu prima soție), pe cînd 
cea de-a doua soție l-a pă
răsit de curînd. Nu_i de 
niirare...

Adrian Popescu (foto 2) 
are numai 20 de ani, dar 
de muncă e deja sătul. Do
miciliat în satul Livadia, 
comuna Ba ru nr.. 241, deși 
nu lucrează nicăieri din ia
nuarie 1984, nu a avut timp 
să-și viziteze tatăl (care 
are peste 60 de ani) de 
mai mult de 5 luni. Imper
tinent,' preferind companii 
deoehiate, are (incredibil) 
ațîta lipsă de bun simț in
cit se laudă că tatăl 
lucrează de peste 40 
ani 1 Cînd nu mai

■ său 
du 

are

băni, își aduce aminte că 
are un frate în' Petroșani, 
îl vizitează și îl amenință 
cu bătaia, storcind de 
acesta băni. în rest, 
ieste din" expediente . 
mulțind numărul 
lor.

„Tandemul" soților Vio-

la 
tră_ 
în_ 

par iziți-

lor de- miliție este Ion Ga- 
fița (foto 4)), originar din 
comuna Drăgușin, județul 
.Suceava, de meserie zu
grav ; este un :■■ adevărat 
performer al chiulului; i 
s_a desfăcut contractul de 
rnuncă la 16 decembrie ’83. 
A fost reîncadrat la 15

Cîf primești, cît dai sociefăfii ?

fel (24: tie ani, foto 3) și
Marioara (23 de ani), Zol- 

■' ‘ ‘ Petro-
bloc

lan, dotnieiliați în 
șani, strada Venus,
4, apartan.’ent 21, nu este 
mai breaz. Deși au 
fost condamnați pentru trai 
parazitar (1983) se pare că 
„acolo" nu au învățat prea 
multe. Z.V. nu lucrează, 
desfărîndu^i-se contractul 
de muncă din cauza absen
țelor nemotivate.

Un alt client al organc-

mai.

martie 1984, dar in .1:2 a- 
prilie 1984. i se desface din 
nou contractul de muncă. 
A mai fost condamnat pen
tru flirt din .avutul obș
tesc la "un aii și trei luni 
(1980). Sancționat de nenu
mărate ori și cu amendă 
pentru scandal pentru . trai 
parazitar.

Ileana Molnar (foto 5), 
45 de ani, domiciliată în 
Petrila, U Martie. 23/35,

trăiește în concubinaj și -e 
îndeletnicește eu... băutu
ra. Cbncubin 111 'său, Iosif 
Almaș, "de profesie’ tot... 
„fără", îi mai arde cîte o 
bătaie,; consumul de al
cool încețoșîndu-le min
tea A mai fost condamna
tă." ;

Marin Slavu (foto fi), are 
43 de ani. Cu toate că are 
capacitate de muncă, duce 
un mod de viață parazitar. 
Bea pîna și hainele de pe 
el și arată, firesc, cu 20 
de ani mai în vîrstă. Al- 

'Cobliil îi. macină sănătatea 
■zi cu zi. Fără ocupație de
pistați în cadrul raidului, 
au fost si Nicolae rîjibely 
și Teodor Torje.

La alt pol, dacă avem in 
vedere vîrstă, șe situează 
Dumitru Bursuc. Are doar 
21. de ani, o meserie fru
moasă (instalator sanitar), 
dar nu lucrează pe motiv 
vă „la mină e g eu". Da.

e posibil, dar oare în toate 
localitățile Văii alt loc de 
muncă nu putea găsi, unde 
să muncească și să-și Pîști- 
ge cinstit existența, fără 
a mai fi nev o i * 
șa apeleze la „ajutorul" u- 
nor „prieteni" (a se citi j 
inși de teapa lui) ? •

Toți âeeștia și-au: primit 
binemeritata pedeapsă. La 
ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, instanța de judecată 
s-a pronunțat, acordînd pe_ 
d psele cuvenite.

Am vrea ca faptele rela
tate să constituie prilej de 
meditație pentru toți cei 
aflați încă în. derivă, ca și . ■ 
pentru opinia publică che
mată să contribuie — prin 
mijloacele ce ii stau la în- 
demină -— la stîrpirea ori
cărei forme de parazitism, 
astfel înct toți membrii so- : 
vietății noastre să benefi
cieze de condițiile create 
pentru un trai demn și ci_ 
\ li/.:t.

Anchetă realizata de
Robert TAMAN i
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aanEnȚQi de știri, 

matinale. 
5,20) 6,00 
dîmine- 

zilei

oficială de prietenie
in țara noastră a președintelui 

Consiliului 
din Republica Volta Superioară

Depunerea unei coroane 
de flori

5,00 Buletin
,J5 Ritmuri 

Gimnastică (ora 
Radioprogramul 
ții. 6,30 La ordinea ___
în agricultură. 7,00 Radio.

FILME
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tembrie: Mexicul în flă- jurnal. 7,30 In întîmpina.

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

' Ceremonia sosirii șefu
lui statului Volta Superioâ- 

j ră, a avut loc pe aeropor- 
:i tul Otopeni.

La ora 10,00, aeronava 
cu care a călătorit șeful 

, statului voltez a aterizat.
La coborîrea din avion, 

înaltul oaspete a fost în- 
tîmpinat cu căldură de 

■ președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de 
stat și-au strîns mîna cu 

- putere.
In continuarea ceremo.

niei, o gardă militară
: prezentat onorul. Au
intonate irimurile de stat 
ale Voltei Superioare și 

: României.
Solemnitatea

s-a încheiat cu
gărzii militare.

Vizita protocolara

a 
fost

primirii 
defilarea

Numeroși bucureșteni a_ 
flați pe aeroport au făcut 
o caldă primire solului po
porului voltez. Cei prezenți 
au ovaționat pentru prie
tenia dintre țările și po
poarele noastre, dînd ex
presie satisfacției pentru 
dialogul la nivel înalt ro- 
mâno-voltez, care se în
scrie ca un moment de 
cea mai mare ilnportanță 
în cronica relațiilor de co
laborare dintre România 
și Volta Superioară.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și căpitan Tho
mas Sankara au răspuns 
cu prietenie acestor Mani
festări.

In această atmosferă, cei 
doi șefi de stat au părăsit 
aeroportul, îndreptîndu_se 
spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Miercuri după-amiază, 
căpitan Thomas Sankara, 
președintele Consiliului Na
țional al Revoluției, șeful 
statului Volta Superioară 
a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism.

După depunerea coroa
nei de flori s-a păstrat un 
moment de reculegere și a 
fost vizitată rotonda monu
mentului.

In continuare, căpitan 
Thomas Sankara, președin
tele Consiliului Național 
al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară, împreu
nă cu persoanele care îl 
însoțesc, a vizitat cartiere 
din București. Oaspetele 
a admirat frumusețea blo
curilor de locuințe, arhi
tectura sobră și plăcută a 
noilor construcții. înaltul 
oaspete a fost salutat cu 
căldură de mii de bucu
reșteni.

s

Dineu
Republicii

Căpitan Thomas Sanka
ra, președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, 
șeful statului Volta Supe
rioară, a făcut miercuri 
după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, o vi
zită protocolară tovarășu-

lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

întrevederea, j 
toare convorbirilor 
le, s-a desfășurat 
atmosferă cordială, 
nească, de stimă și 
gere reciprocă.

premergă- 
oficia- 
într_o 

priete- 
înțele-

Președintele
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, miercuri seara, 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui Consiliului 
Național al Revoluției, șe
ful statului Volta Superioa
ră, căpitan Thomas San_ 

: kara.
Au participat persoane 

oficiale române și volteze.
In timpul dineului, des-

oficial
fășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și căpitan Thomas Sanka
ra au rostit toasturi care 
au fost urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

La sfîrșitul toasturilor, 
s-au intonat imnurile de 
stat ale Voltei Superioare 
și României.

ZJCTU A LI TZITEZI JN LU/M E
Știri din țările socialiste

energie electrică echivalentă 
cu cea a întregului an 1949, 

_______r _________ ..___  transmite agenția ADN. Lo_ 
ducă strunguri cu coman- calități înainte aproape ne

cunoscute pentru industrie, 
cum ar fi
Boxberg,
Vetschau și în special 
Lausitz, unde se află 60 
la sută din rezervele pros
pectate de cărbune brun 
ale R.D.G. ,au devenit, în 
prezent, importante centre 
de producere a energiei

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Uzina „Sverdlov" din Le
ningrad a început să pro_

Pe
mărilor în Cosmos11, subli
niind că „acestei curse i-au 
fost opuse inițiative dicta
te de interesele rațiunii".

cari, I_II; Unirea: Stejar, 
extremă urgență; Parîn- 
gul: Lanțul amintirilor, 
I-II.

rea zilei de 23 August. 
8,00 Revista presei. 8,16 
Curierul melodiilor. 8,55 
Rezultatele tragerii Pro_ 
noexpres. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Moment 
folcloric. 10,15 Muzică 
populară cubaneză. 10,30 
Armonii corale. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Patrie 
română, țară de 
11,35 Publicitate. 
Buletin hidrologic. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului. 12,15 
Magazin 
fie.
15,00 
16,00 
16,05 

15,00 Telex. ~ muzică ușoară
nească. 16,15 Horă muncii 

15,05 Seara televiziunii înfrăWe 16>2g Radiogaze- 
cubaneze (color). economică. 16)55 sfatui

20,00 Telejurnal (parțial medicului. 17,00 Buletin 
de știri, 17,05 Politica 
noastră. 17,35 Te apăr și 
te cînt, patria mea. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal 
(ora 18,00). O zi într-o o- 
ră — Radiojurnal (ora 
22,00). 23,00 Scene din o_ 
pera „Regele Ys-ului" de 
Laid. 23,30—5,00 Non stop 
muzicar (Buletine de știri 
la orele: 24,00; 2,00; 4,00).

PETRILA: Revanșa.

LONEA: Fiul Măriei.:

VULCAN — Luceafărul: 
Artista, dolarii și ardele
nii.

LUPENI — Cultural i 
Imposibila iubire, I-II.

URICANI: Valul verde.

TV

color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Seara televiziunii 
cubaneze (parțial» 
color).

— Melodii populare cu
baneze.

Revista literar-ar- 
tistică TV.

2140

Film serial. Sentința. 
Episodul 4.

Telejurnal (parțial 
color).

eroi
11,50

tehnico-științi- 
13,00 De la 1 la 3. 
Club univers 20. 
Buletin de știri.
Cîntec de împlinire 

româ-

dă numerică programată la 
care pot fi prelucrate piese 
cîntărind pînă la 4000 ki
lograme, transmite agenția • 
TASS. Cu ajutorul lor pro
ductivitatea muncii crește 
de 3—4 ori. Anul acesta, în 
Uniunea Sovietică vor fi 
fabricate de aproape două 
ori mai multe strunguri ____ ____ _
de acest tip decît în 1980. electrice.

Producerea strungurilor 
cu comandă numerică pro
gramată constituie una din 
principalele linii funda
mentale ale construcției de 
strunguri din U.R.S.S. Se 
are în vedere, de asemenea, 
fabricarea de agregate ca
pabile să îndeplinească 
funcții multiple.

BERLIN 25 (Agerpres). 
In prezent, în R.D. Germa
nă se produce în numai 
65 de zile, o cantitate de

Jaenschwalde,
Hagenwerder,

Cu numai cîteva luni î- 
nainte de cea de-a 35-a a- 
niversare a întemeierii 
R.D. Germane, la „Centra
la electrică a tineretului", 
de la Jaeschwalde a fost 
dat în folosință cel de-al 
treilea bloc de 500 mega
wați. Șapte alte blocuri ge
neratoare de aceleași 
mensiuni, de o mare 
ciență, se instalează 
Hagenwerder, 
Jaenschwalde.

UN PURTĂTOR DE 
CUVINT al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a declarat, la o 
conferință de presă, că par
tea chineză și partea bri
tanică au încheiat, la Bei
jing, la 25 iulie, cea de a 
19-a rundă a convorbirilor 
în problema Hong Kong-u_ 
lui. Agenția China Nouă 
menționează că următoa
rea rundă de convorbiri va 
avea loc la 8—9 august, la 
Beijing. '

COMISIA PIEȚEI CO
MUNE a remis autorităților 
americane o notă de pro
test în legătură cu inten
țiile, exprimate din nou, 
de a limita importurile de 
produse siderurgice pro
venind din cele zece țări 
membre. Comisia CEE cere 
guvernului S.U.A. să res
pecte prevederile acordu
lui din 1982, care regle
mentează această categorie 
de importuri în 
Unite, precizează 
citate.

E.J.C.M. Hunedoara
cu sediul în Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 1

încadrează un lucrător gestionar și un vînzător 
pentru magazinul din Complexul Vulcan.

Statele 
sursele

uiiii/i/iriiuiiiiini/niiiiri/Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

di- 
efi- 

la 
Boxberg și

SPAȚIUL COSMIC nu 
trebuie să devină un cap 
de pod pentru continuarea 
cursei înarmărilor — a de
clarat ministrul afacerilor 
externe al Austriei, ErWin 
Lane. El a relevat necesi
tatea „elaborării unei al
ternative la cursa înar-

a Insti-O PUBLICAȚIE 
tufului de cercetări demo
grafice a Universității din 
Hacettepe arată că anul 
trecut populația acestei 
țări era de 49,2 milioane 
de locuitori, Turcia ocu- 
pînd locul 19 în rîndul sta
telor cu cea mai numeroa
să populație din lume.

Mica publicitate
CU ocazia aniversării a 

5 ani de la căsătorie, Mar
cel și Claudiu doresc feri
cire și îndeplinirea tuturor 
dorințelor scumpei lor Fe
licia Zbora. (2359)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Silviu, eliberată de 
Livczeni. O declar 
(2363)

Albu
I.M. 

nulă.

VÎND Volga diesel, tele, 
fon 206 Uricani. (2360)

Populația și sănătatea
Magazinul OMS publi

că, sub semnătura directo
rului general al acestei 
organizații mondiale, dr. 
Halfdan Mahler, un articol 
privind una dintre cele 
mai de seamă probleme ale 
planetei: populația.

în 1974 se desfășura la 
București Conferința mon
dială a populației.- Astăzi, 
în ajunul celei de la Ciu
dad de Mexico (6—13 
gust), populația lumii 
crescut de la 4 la 4,7 
liarde locuitori. Cum
trăi cei 700 milioane de 
nou-veniți, pentru moment 
copii, care vor fi adulți în 
anul 2000 ? .. _ ______

Calitatea vieții și bună- ciale, și în special, la ser- 
starea fizică, morală și so- vicii medicale. De fapt, se

cială a acestor copii 
trebui considerate 
obiective esențiale ale 
forturilor de dezvoltare din 
următorii ani. Mă tem că

ar 
drept 

e_

poate estima că, în pofida 
unor transformări radicale 
a condițiilor economice și 
sociale din lume, un mi- 
Hard de ființe umane vor

Din presa străină
(„SÂNTE DU MONDE")

au- 
a 

mi- 
vor

numai o minoritate dintre 
ei voi- face parte dintre 
privilegiații care o să be
neficieze de condiții de 
viață adecvate, de șanse 
de a se instrui-și de a a- 
vea acces la servicii so

rămîne prizonierele cercu
lui vicios al sărăciei, al 
subdezvoltării și al situa
ției catastrofale în dome
niul sănătății.

Cum se poate scăpa din 
acest cerc vicios ? Soluția 
există, și aceasta este re
voluția socială pentru să-

nățate ,care va duce stra
tegia sănătății pentru toți 
pînă în anul 2000. Această 
linie de acțiune a fost for
mulată de statele membre 
ale OMS, care reprezintă 
de fapt întreaga omenire. 
Elementul esenVal al a- 
cestei strategii — ^dreptate 
socială în. materie de sănă
tate — poate fi atins prin 
eforturile tuturor țărilor. 
Dealtfel, noi considerăm 
că prima sarcină a OMS 
este de o coopera cu gu
vernele țărilor membre și 
ajuta aceste guverne să în
făptuiască obiectivele pro
gramului OMS „Sănătate 
pentru toți pînă în anul 
2000“. ' " -

(AGERPRES)

i
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Toma TĂJARCA.  

GHETA, Ion 
adjunct

VÎND convenabil casă 
bună, dependințe, grădină, 
pomi fructiferi. Comuna 
Pui, sat Rîu Bărbat 9. In
formații Petroșani Cuza 
Vodă 20 A, telefon 43558, 
orele 19—21. (2362)

SCHIMB apartament trei 
Camere, confort I, strada 
Aviatorilor cu apartament 
două camere confort I, Pe- 
troșani-Nord, telefon 43310, 
zilnic, (2367)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bancu 
Ana, eliberată de I.P.C.VJ. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2361)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe. numele 
leșcu Ion, eliberată 
I.C.P.M.C. Petroșani, 
declar nulă. (2364)

Ră du
de
O

dePIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Călda
re Gheorghe, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2365)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pinte 
Dionisiu, eliberată de I.M, 
Vulcan, O declar nulă. 
(2366)

PIERDUT legitimație bi-, 
bliotecă periodice, 5926, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2368)

Redacția și administrația s Petroșani, «tr. Nicolae 8alcescu, tu. 2. leleioane: 41662 
secretariat, 41663, 42464 secții
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, rtr, 2, telefon 41365.


