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EHBIfflîîîlJl
KEKII]

MECANIZAREA
PREZENTUL ȘI 

VIITORUL MINEI
4 PAG. — 50 BANI

Noi trepte ale împlinirilor socialiste

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI
A

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
1UDEȚENE DE PARTID

Participanții la conferință vor da glas 
voinței unanime și entuziaste a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii hune- 
doreni de a susține hotărîrea adoptată de 
Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la re
alegerea. de către Congresul al XIII-lea, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
funcția supremă de secretar general 
partidului. Prin adeziunea unanimă

In atmosfera însufleți toare a acestor 
zile ce premerg marelui forum al parti
dului — Congresul al XIII-lea — la Deva 
are loc astăzi, Conferința de dare de sea
mă și alegeri a organizației județene de 
partid, eveniment proeminent în viața 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
hunedoreni. Participanții la conferință — 
delegați ai puternicelor organizații de 
partid din unitățile extractive, siderurgi
ce și metalurgice, energetice, din toate tele de stimă și prețuire ale minerilor, si- 
ramurile industriale și de pe șantierele derurgiștilor, 
de construcții-investiții, din agricultură, 
din domeniul cercetării științifice, învă
țământului și culturii — vor dezbate cu 
răspundere și exigență comunistă activi
tatea desfășurată pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor istorice ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de 
lucru în județul Hunedoara. In lumina 
sarcinilor ce revin organizațiilor de 
partid, tuturor colectivelor de muncă 
din proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea, Conferința va adopta ho- 
tărîri care să asigure mobilizarea plena
ră a potențialului uman și material al 
județului în vederea sporirii contribuției 
sale la înfăptuirea Programului partidu
lui de dezvoltare multilaterală a patriei 
pe calea construcției socialiste și comu
niste.

în 
al

-
Hotărîrea plenarei, se reafirmă sentimen-

•, metalurgiștilor, enbrgeti- 
cienilor, ale tuturor oamenilor muncii hu- 
nedoreni față de personalitatea proemi
nentă a conducătorului partidului și sta
tului nostru, convingerea lor fermă că 
reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cea mai înaltă funcție în 
partid, constituie garanția decisivă pen
tru mersul nostru înainte, pentru conti
nuarea cu succes a înfăptuirii politicii 
partidului de edificare a societății socia
liste și comuniste pe pămîntul României. 

Precedată de ample dezbateri ce au 
loc în toate organizațiile de partid — în 
adunările și conferințele de dare de sea
mă și alegeri, Conferința județeană de 
partid va stabili măsuri complexe pen
tru încheierea cu succes a anului, pentru 
realizarea exemplară a planului pe 1985,

Cu planul 
pe 11 luni 
îndeplinit

Patru formații de lucru 
din cadrul sectorului V al 
I.M. Petrila, raportează în 
cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului, în
deplinirea sarcinilor de 
plan pe 11 luni din acest 
an. Pînă în prezent brigă
zile conduse de Gheorghe 
Duca, Constantin Cosma, 
Ion Barbu și Ioan C. Radu 
au extras, împreună, su
plimentar sarcinilor de 
plan peste 15 000 tone de 
cărbune, respectiv ’4544 
tone, 3708 tone, 3637 tone 
și 3578 tone.

Succesele remarcabile 
au fost obținute pe seama 
depășirii, lună de lună, a 
productivității muncii, în 
medie c u 550 kg pe post. 
(Gh. S.) ”

(In pag. a 3-a)

MINA PAROȘENI

DEZVOLTARE FĂRĂ PRECEDENT
Intre cele doua congrese

întreprinderea minieră ment politic al anului, î- 
Paroșeni, ca dealtfel în- naltul forum al comuniști- 
treaga industrie româneas- lor români — Congresul al 
că, a cunoscut în perioada 
dintre cele două Congrese 
ale partidului, o dezvoltare 
fără precedent. Producția 
de cărbune extras a cres
cut continuu și aceasta 
numai pe baza dotării teh
nice deosebite de care be
neficiem prin grija parti
dului și statului nostru, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 

•Minerul de onoare al țării, 
care ne-a fost oaspete drag 
de cîteva ori de la înfiin
țarea întreprinderii.

Acum cînd ne mai des
part doar cîteva zile 
cel mai important

XlII-lca al partidului — 
raportăm cu îndreptățită 
inîndrie că minerii noștri 
vor obține în aceșt an cea 
mai mare producție din is
toria minei — 940 000 tone 
de cărbune. Aceasta repre
zintă o creștere de peste 
160 000 tone față de anul 
1983. O altă comparație e- 
dificatoare. Tn acest an 
față de anul 1982 am du
blat producția medje zilni
că realizată. Comparațiile 
pot continua, ele fiind re
velatoare în ceea ce pri-

Ing. Iosif BOCAN, 
directorul I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

35 de ani de la apariția primului număr
al ziarului „DRUMUL SOCIALISMULUI”

Cald salut colegial

de
eveni- (Continuare în pag. a 3-a)

Foto : T. ALEXANDRU

Producție suplimentară
Colectivul oamenilor 

muncii de la întreprinde
rea minieră Lonea, au ex
tras suplimentar, în ziua de 5 . 
noiembrie, 206 tone de căr
bune. O contribuție deo
sebită au adus-o minerii 
din sectoarele: II — plus 
259 tone, III — plus 74 
tone, IV — plus 207 tone și 
V — cu un plus de .81 
tone. In fruntea întrecerii 
socialiste între sectoare, 
pe această lună se află 
sectorul IV cu un plus de 
481 tone de cărbune la 
producția fizică extrasă. 
(Gh. s.)
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Un nou lot de susți
neri mecanice de abataj 
de tip SMA-1 și SMA-2, 
realizate la I.U.M. Pe
troșani este gata de li
vrare beneficiarilor.

titori, al marilor înteme
ieri socialiste din cetățile 
industriale ale Văii Jiu
lui, Hunedoarei și Devei, 
ale Bradului, Călanului, 
Simeriei, Orăștiei și Hațe
gului, din comunele și 
satele județului, îndepli- 
nindu-și cu competență și

Astăzi, 7 noiembrie, zia
rul „Drumul socialismu
lui” din Deva, aniversea
ză 35 de ani de la apari
ția primului său număr. 
In aceste zile 
cînd întreaga 
gul popor se 
să întîmpine 
al XIII-lea al partidului, pasiune misiunea nobilă 
jubileul ziarului nostru încredințată de partid, 
... ... . secretarul său

ral. Cotidianul 
a militat cu 
pentru formarea 
de tip nou, 
conștient al

fierbinți, 
țară, între- 

pregătește 
Congresul

județean prilejuiește _și 
el un moment festiv, de 
retrospectivă și evaluare 
responsabilă a înaltelor 
comandamente de viitor 
ce vor emana din istori- _ _ _
cele hotărîri ale marelui lui’ Vucomtinismuiui’,' al 
forum comunist al țării, unei lumi a bunăstării și 

De 35 de ani ziarul
„Drumul socialismului”, 
organ al Comitetului ju
dețean de partid și al 
Consiliului popular jude
țean, a slujit cu credință 
și devotament 
partidului, î 
marilor obiective 
construcției socialiste 
aceste vechi i 
românești dintre Retezat 
și Munții Apuseni. Ziarul 
nostru din Deva s-a do
vedit în toți acești ani 
un cronicar fidel, apre
ciat de masa largă de ci-

gene- 
județean 
fervoare 

omului
constructor 
socialismu- 

al

I
I

n vuiet prelung și tisfacția datoriei împli- plat după-amiaza 
nite în fața imaginii di-

demnității umane.
Ne face o deosebită 

plăcere ca din Valea Jiu
lui, folosind prilejul ani
versării ziarului 
mul socialismului”,

„Dru-
.— —--------------- , să a-

..p°^.^ca dresăm din toată inima 
înfăptuirea felicitări, corespondenți- 

ale jor> colaboratorilor ziaru- 
PȘ lui, colegilor noștri,—„.e pe mi, colegilor noștri, cu u- 

meleaguri rarea fierbinte de viață
' lungă, cu sănătate, i 

facții și împliniri în 
făptuirea înaltelor sarcini 
încredințate de partid.

„STEAGUL ROȘU"

satis-
în-
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Un vuiet p . _ ..
tamburii enormi, 
întreg mastodon- namice a noului abataj, 

tul metalic se pune în l-am revăzut, în aceeași 
mișcare. Trepidează în
tregul frontal. Tamburii 
combinei, de 1,8 m dia
metru, mușcă cu nesaț 
din stratul negru, trans- 
formîndu-I în șuvoiul ce 
se revarsă spre galeria 
de bază.

> Spre acest șuvoi, spre 
acest fluviu negru, luci
tor, se îndreaptă privirea 
tehnicianului Constantin 
Lupulescu, adjunctul șe
fului de sector, omul ca
re prin tot ce are în față 
își vede rodul strădani
ilor sale, ale celorlalți 
ortaci pe care i-a avut 
în subordine în îndepli
nirea unei sarcini de ex
cepție: montarea în stra- lui 
tul 3 al sectorului IV al în panoul de pe1 
minei Lupeni a primului 
complex românesc de 
mare înălțime: CMA-5H.
Chipul Iui Constantin 
Lupulescu, inundat de sa-

zi, scăldat de aceeași lu
mină, la tribuna adunării 
generale a reprezentan-

pma 
atunci, deși doar „din 
mers” și cu întreruperi, e- 
roul acestor rînduri ne-a 
fost interlocutor în aba
tajul de el pus în func
țiune la orizontul 400. In

O reușită în care se materializează
ceea ce au oamenii mai bun

Răspundere comunistă, 
pasiune minerească

ților minerilor din Lu- 
peni, raportînd succesul 
formației a cărui condu
cere o preluase de cind 
a început montarea nou- 

complex românesc 
' stratul

3 : probele tehnologice a- 
le utilajului au reușit, iar 
din prima zi a lunii no
iembrie abatajul de ma
re capacitate taie din 
plin, Aceasta s-a întîm-

abataj am fost martorii 
unei replici date de el la 
o întrebare : „Și cum e 
mai bine, Costică, adjunct 
șef de sector sau briga
dier la un asemenea com
plex Răspunsul a ve
nit prompt. „întotdeauna 
e mai bine, cînd omul își 
face datoria, cînd e capa
bil să-și îndeplinească da
toria...”.

ă tehnicianul și co- 
ț munistul Lupu- 

lescu și-a făcut 
datoria o probează cu 
prisosință ritmul abata
jului, roadele Iui. Fron
talul, lung de 81 și înalt 
de 3,6 metri, a realizat 
din prima zi a intrării 
lui în funcțiune o viteză 
de avansare de 1,2 ml/zi, 
deci două fîșii, a atins o 
productivitate de 17 to- 
ne/post. Aceasta acum, în 
primele zile, ne precizea
ză șeful de sector, ing. 
Gheorghe Kotormani. In 
cîteva zile frontalul va 
crește Ia 90 m lungime, 
iar în înălțime la 4,2 m ; 
va tăia 3 fîșii, ceea ce-i 
va asigura o avansare de 
40 ml pe lună și o pro
ductivitate de 20 tone/ 
post. Pe această cale fron
talul va contribui 
cu 750 tone la 
sectorului, la 
unei producții

loan

zilnic 
producția 
realizarea 
suplimen-
DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din activitatea
organizațiilor U.T.C.
In această perioadă de brie vă fi declarată în 

puternică efervescență 
poljtică prilejuită de a- 
propiatul forum al co
muniștilor — ~
al XlII-lea al
— organele și 
ile (U.T.C. din 
lui /desfășoară 
țiuni în sprijinul

toate organizațiile U.T.C. 
din Valea Jiului „Săptă
mîna științei și tehnicii 

Congresul pentru tineret". In cadrul 
partidului acestei acțiuni va fi or- 

orgânizați- ganizată o sesiune de re- 
Valea Jiu- ferate și comunicări ști- 
ample ac- ințifice pe teme de mare 

_ 1 pro- actualitate din domeniul
ducțiej și politico-educa- științei și tehnicii. De a- 
tive, prin care 
mațele eveniment politic 
din viața partidului și a

■ țării.
Decadă record în pro- 

dudție. In toate întreprin- 
rilet Văii Jiului, perioada 
5—15 noiembrie a.c. a

, fost declarață „decadă re
cords în' producție". 
biectV'i>le propuse 
realjMnp în aceste

a p^tentlUi economic 
acți^ițle. de muncă . 
trioțtcă finanțată — 
ducerea absențelor nemo- 
țivațe si a întîrzierilor de 
la pîftagram ; realizarea u- 
nei calități supeiioare a 
întregii activități de pro
ducție și politico-ediicati- 
ve. ■■;■■. . ■;• : ‘ : ■ !

Prin decada record în 
estimează 
producții 

peste

O- 
spre 
zile 

sînt Ț Coalizarea integrală 
la 

pa- 
re-

1 producție1 se
. obținerea unei.

1 suplimentare de 
' 100 000 lei. . ; -

Știință și
l Săptămîna 12—

cinstesc semenea, va fi organiza
tă o expoziție cu ultime
le rezultate obținute în 
domeniul științei și teh
nicii în întreprinderile 
de pe raza municipiului, 

întîlnire. Utecișții de la 
Liceul de matematică- 
fizică din Petroșani 
participat zilele 
la o interesantă 
cu juriști. Tema 
dezbaterii s-a 
„Delincventa minoră . și 
măsurile de combaterea 
ei“to-

Excursie. Peste 40 de 
elevi de la liceul indus
trial vor participa 
sfîrșitul săptămînii la 
interesantă excursie or 
niz.ată prin B.T.T. Cu 
peșt prilej elevii vor vizi
ta eîțexa din localitățile 
cu mare rezonanță istori
că din timpul1' răscoalei 
conduse de Horea, Cloșca 

h

au 
trecute 

întîlnire 
supusă 

intitulat:

tehnică.
19 hoiein-

Noi blocuri 
de locuințe 
la Petrila

Construetorii din cadrul 
»rigăzii 20 a Antreprizei 
:onsti ucții-tnontaj Petro- 
.ani au atacat, in noul 
•artier „Minerul" din Pe- 
j’ila, lucrările la blocurile 
.04 și 107, care însumează 
10 de apartamente, cu ter- 
nene de punere în fune- 
iiune la 31 decembrie a.c. 
L,a blocul 104 montoriî din 
echipa condusă de Dan Flo- 
rescu împreună cu dulghe
rii din echipa lui Alexan
dru Kiss au început mon
tajul structurii de rezis- 
sență. (V.S.)

Conferința 
organizației 

județene 
de partid 

(Urmare din pag. 1)

ultimul an al actualului 
cincinal, și pregătirea pe 
această bază a înfăptuirii 
exemplare a mobilizatoa
relor obiective ce revin ju
dețului potrivit prevede
rilor proiectului de Direc
tive ale Congresului al 
XlII-lea, ale celorlalte do
cumente programatice pe 
care le Va adopta marele 
forum comunist al țării.

Delegații organizațiilor 
de partid din Valea Jiului 
la Conferința organizației 
județene de partid
sînt purtătorii mesa
jului de angajare plena
ră ’a .minerilor, preparato
rilor, constructorilor și ce
lorlalte categorii de oameni 
ai muncii, în frunte cu co
muniștii, pentru intimpi- 
narea Congresului al XlII- 
lea cu rezultate superioare 
în toate sectoarele și do
meniile de a<livitatc, pen
tru dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a vieții 
politice, econom.ce so
ciale a Văii Jiului, in con
sens cu progresul multila
teral al patriei noastre 
ciali.sle.
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Răspundere comunistă
(Urmare din pag. 1) și combina și transporto- 

rul TR-7. ’ Ț1
Abatajul, brigada, com

itat

ban și Alexandru Boroș 
care au asigurat ca de 
Ia suprafață complexul 
utilaj să ajungă pe dru
murile subterane, prin 
puț și galerii de cfțiva 
kilometri, în camera de 

. j. Succesul e, mai 
ales, meritul echipei de 
montaj a sectorului, al 

Petru

Alexe Furdui, este faptul atunci.........  che, Panaite Balaban, în J
că introducerea utilaju- — Pînă atunci, intervi-- frunte cu Vasile Șotrea, I 
lui în abataj s-a feâlizat ne C. Lupulescu, se cuvi- care, împreună^ cu e< bi

ne sâ reținem că porni- ’ ’’ “
rea noului frontal este un 
succes la care și-au ad us 
contribuția mulți, de Ia 
mineri, electromecanici 
pînă la directorul 
chiș, prezent, zilnic . 
abataj...

^K.e cuvine,' deci 
...............minerii

lui Mi
hai Nistof, .Sandu1 Geacă, 
șii Emil Kopandi, care au 
executat pregătirile pen
tru noul frontal; oamenii 
de la transport, din e- 
chipele Iui Sivii.m Șer-

tare de 5000 tone de căr
bune, ceea ce reprezintă plexul pe care Je-a 
jumătate din angajamen- în primire de la începu
tul sectorului în cinstea 
Congresului al XlII-lea.

eea ce mai ține să

tul montării, le va . avea 
în răspundere pe încă o 
lună Constantin Lupu- montaj.

sublinieze ’ șeful >escu. Atunci, după ce
■ de sector, precum va termina un alt panou, 

și secretarul comitetului H vajlua locul brigadie-
montaj a 
lui Mihai Sulic,

de partid al sectorului, rul Teodor Boncalo. Pînă Zaițug, Dumitru

eu 6 zile mai devreme 
decît era prevăzut în pro
gramul de echipare a noii 
capacități, ceea ce înseam
nă un cîștig pentru pro
ducția sectorului de 
puțin 3000 tone de 
bune, Aceasta s-a : 
zat în premieră, 
perfecta corelare a 
tării cadrelor cu 
ducerea combinei de aba
taj și a transportorului." 
Adică, în ziua cînd a fost 
pusă pe poziție- ultima 
secție din ... cele.. 52 cite 
fire abatajul, au pornit

cel 
eăr- 

reali- 
prin 

mon- 
intro-

Mar
in

ȚN precizam 
brigăzilor

Gh. CHIRVASA

pa service condusă de 
Mircea Tomescu și mais
trul Tiberiu Oravetz, au 
realizat într-un timp re- 
cord asamblarea și pu
nerea „pe poziție", în a- 
bataj a complexului; com
binei și transportorului-. 
Alături de ei au fost pe 
fiecare schimb cadrele 
tehnice sing. Mihai Ba- 
sarab, ing. Andrei Scnza- 
coni, Ioan On.

...Oameni care și-au 
făcut datoria cu pasiune 
și răspunderi* comunistă.

1gg||

Ce trebuie să știm despre paraziteze

Iil cadrul atelierului 
electromecanic ăl minei 
Bărbăteni, echipa de re
parații trolii și venti
latoare, condusă de Ma
rin Barbu, se distinge 
prin rezultatele bune 
obținute în muncă;
Foto : T. ALEXANDRU
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Ce este lambliaza ?
Se vo.rb.ește tot mai frec- chiar și mai mult. Infesta- 

rent îp .ultimii ani despre rea se face prin contact 
direct, prin apă, alimente 
contaminate sau prin inter
mediul animalelor (pisici, 
șobolani, ciini etc). Para-

țambliază, boală produsă 
de parazitul Lamb]ia (giar- 
dia) intestinal is. Mulți oa
meni nu auziseră de aceas
tă afecțiune pînă la îmbol
năvire. De fapt ei nu știu 
sau uită că multe suferin
țe (digestive, nervoase, cu
tanate) sînt produse de in
festarea cu; diferiți paraziți ' ■ ■ ■ .1
(tenii, ascarizi. oxiuri zituh se găăește îh
Deoarece cei îmbolnăviți 
cu diferite parazitoze au 
.suferințe prelungite, însoți
te de slăbire și pierdere a 
poftei de mincare, se con
sideră suferinzi de cancer 
sau alte boli grave. Frec
vența Iambi iazei este în
tr-o proporție însemnată 
printre adulții sănătoși (cir-

zitului, sau în 
materiilor fecale 
formele chistice). 
asimptomatiee (adică fără 
semne de boală) sînt rare. 
Simptomcle acestei boli

La fața locului
MUNCA LA DOMICILIU

un contract cu dublu sens

examenul 
(pentru 

Cazurile

o- ■

aceste

Sfatul medicului
tubul 

digestiv în stare vegetativă 
și de chist. El se află în 
mod obișnuit în prima par
te a in tenstinului (duoden- 
jejun) de unde se elimină 
prin materii fecale.

(Diagnosticul bolii se sta
bilește prin sondajul duo
denal, care evidențiază

ca 20—25 la sută), Ia copii formele negative ale para

parazităre sînt variate; 
grețuri, vărsături, dureri 
abdominale, diarei sau 
constipații — Semne ce a- 
par singure sau mai multe 
deodată, cu caracter 
sau cronic, 
adesea cu ulcerul, apendi- 
dicita, coliteze, colecistite, 
boli alergice, nervoase etc. 
S-au descris chiar și tul

acut
confundîndu-se

burări cardiovasculare, 
cu la re, bronȘiee.

Cunoscînd toate 
aspecte este bine să se
știe că boala poate fl pre
venită prin măsuri de apă- 

lambliaza 
primul 

rînd prin „mina murdară", 
menținerea unei . igiene 
personale este deosebit de 
importantă. Așadar, nu 
trebuie să se uite grija e- 
lementară a spălării frec
vente a mîinilor, mai ales 
înainte de mincare. 
necesară efectuarea 
manehtă a 
muștele transmițînd 
turile parazitare pe 
mente. De asemenea, o mă
sură utilă este spălarea 
fructelor si zarzavaturilor.

Dr. Petru TURCI

rare. Deoarece 
se transmite în;

Este 
per- 

desmuștizării, 
Ch is- 

a li

I UNA DIN FORMELE 
I deosebite prin care Consi-

(
j liul U.A.S.C.R. ■ din Institu- 
| till de mine atrage studen- 
Iții în activitatea culturală 

este și organizarea unor 
eărsf a Wnîti i uIp ujiiii(Ai,u

5
■ „săptămîni ale anilor' 

studii. In perioada 
noiembrie, plăcuta sarcină 
de „gazdă" revine, anului 
II — Facultatea de mine. 
Sînt. programate seri de

poezie, audiții muzicale și peni ne întreabă de ce în
miii ales „balul bobocilor" 
pe facultate. (Sorinei 
peseU — student).

♦ ———
SEDIU NOU. Incppînd 

din această săptămînă, u- 
nitatea Tehnico-medicală 
și optică s-a mutat într-un 
sediu nou la parterul blo
cului 80 de pe bulevardul 

de Republicii. Programul de

Po-
tirzie autorizarea trans
portului pe cablu cu tele- 
scaunul spre baban a ; Stra
ja. Mîine-poimîine începe 
sezonul hibernal. Chiar, de 
ce ? (MB.)

PE STRADA INDEPEN
DENȚEI,: în fața blocului 
nr. 1 a fost săpat în urmă

■11 funcționare al unității este cu circa două săptămîni un 
șanț pentru a se repara o 
conductă.. Conducta a fost 
reparată. Șanțul a fost as
tupat. Dar nimeni n-a re-

zilnic între orele 8—16. 
(G.B.)

ÎNTREBARE. Mai mulți 
cititori din Vulcan și Du

De o bună perioadă de 
timp, în cadrul coopera
ției meșteșugărești, munca 
la domiciliu se î1' bucură 
de o deosebită atenție din 
partea factorilor de con
ducere. Numărul lucrări
lor date spre rezolvare la 
domiciliu a crescut mult 
în ultimii ani. Această 
formă de lucru are un 
efect stimulator atît pen
tru unitate cît și pentru 
cel .. încadrat. Printre fe^ 
meile (în general1 femeile 
siht încadrate în acest 
mod) care, figurează. pe 
lista . celor cu j mutica „la 
domiciliu'1 de la ' coopera
tiva „Unirea", se afla și 
Ioana Țîrcovnicu. .Situația re ne referim, 
ei (are un copil mic) nu-i eru s-ă întîmplat și în 

să n i le precedente. Toate 
crățoărele 
lucru în mod 
mici excepții, ________
te de urgența unor produ
se și care au fost acorda
te femeilor care lucrează 
mai repede. Deci o proce
dură care ni se paie 
reetă, echitabilă. Dar 
toate acestea întreaga 
tuație trebuie să capete

și celor încadrate la domi
ciliu. Este o părere la care 
nu subscriem în totalitate, 
considerînd contractul de 
încadrare cu obligații ega
le de o parte și de alta. 
Dar să revenim la cazul 
Ioana Țîrcovnicu. In lună 
octombrie a primit de lu
cru 160 de cămășuțe pen
tru copii. La fel au primit 
și celelalte lucrătoare. Doar 
Victoria Corheș ă primit 
229 de bucăți,- Dar aceasta1 
ă terminat dtf cusut și a 
predat pînă în ultima zi ' 
a lunii 208 bucăți. Celelăl-
te iucrătoare nu au . adus 
nici măcar o singură 
mășuță pînă în ziua Ia

Același

că
ra- ..- 1
1U-

. lu- , • 
iu
de 
cu

creează posibilitatea 
lucreze într-una din sec
țiile cooperativei, lucru 
ce a determ inal-o să opte
ze pentru varianta mun
cii la domiciliu. In acest 
sens, s-a încadrat la sec
ția de tricotaje din Petri
la, șefa secției, . Sabina 
.Dumitrașcu, fiind cea ca- 
re-i asigură . necesarul de 
lucru în fiecare lună, 
de cîtva timp Ioana 
covnicu a început Să 
plîngă de faptul că șefă 
de secție o persecută, că 
nu-i mai dă de lucru, că-i 
dă numai lucrări ce nu 
sînt plătite bine și multe 
alte asemenea lucruri ne- .
plăcute. Este de fapt și te oameni doar .- pentru a
motivul pentru dare ăm e- , 
fectuat o investigație 
fața locului încercînd 
descoperim care este

au primit 
egal, 

determina-

Dar
Țîi-

. ■„ se

la 

devărul. Iată ce am aflat. 
Cele zece lucrătoare-con- 
fecționere încadrate la do
miciliu» nu prea se pot 
p'Iînge că au prea mult de 
lucru. Șefa secției, ne in
formează că mai întîi tre
buie să se asigure necesa
rul de muncă . pentru' sec
ție și, apoi, în limita posi
bilităților, să se asigurese

bii pentru difuzarea pre
sei. " ■ ■ . U
; '♦—-7—U.1-'''1-' ■

MONTĂRI, In premieră, 
în subteranele minei Live- 
zeni au fost montate pri
mele cadre ale unui com
plex mecanizat de înălțime 
medie, fabricat la I.U.M. 
Petroșani. Lucrările. sînt 
conduse de maiștrii prin- 

navetiștii de pe cipali electromecanici

făcut trotuarul străbătut 
de șanț. Și aceasta într-o 
zonă de îngustare a circu
lației- rutiere. (V.S.)

♦----—
AMENAJARE Au început 

lucrările de amenajare a 
pasajului subteran de tra
versează drumul național 
66 în zona Aeroport — Pe
troșani. In cursul acestei 
săptămîni î . 
ruta Petroșani — Lupeni mineri Ion Popa, 
vor avea posibilitatea ' de Budai, Alexandru 
a nu mai traversa calea 
ferată spre peronul dinspre 
Jiu. Cu această ocazie, aici 
șe va monta un chioșc mo-

și 
Eugen 

Manda
și Arpad Radar.

♦----- .
LUPENI. Zilele

în noul centru civic al o-

eo-
eu 
si

li 
rezolvare normală și lega- 1 
lă în același timp. Se pa
re că acest lucru nu este 
înțeles cum trebuie, 
secția este obligată1 să /asi
gure de lucru încadraților 
la domiciliu, altfel nil ar 
mai avea rost să țină niș-

căci

aștepta indulgența șefei 
de secție pentru a le da die 
lucru, cînd și cînd. Con
tractul de muncă încheiat 
trebuie respectat. Atît de 
cooperativă cît și de lucra
tori, care trebuie să exe
cute lucrările încredința
te în timp util și de bună 
calitate. Dublul sens
al obligațiilor trebuie1, ’.să 
subordoneze întreaga co
operare dintre unitate și 
lucrători.

Gh. CHIRVASA

rașului a. fost dat in folo
sință un nou spațiu co
mercial. Este vorba de ma
gazinul de- confecții pentru 
bărbați și articole pentru 
copii (fostul „Trei pitici"), 
care ' oferă condiții optime 
de desfășurare a unui 
merț civilizat.

trecute

Rubrică realizată de
Gh. SPINII
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In acest an mina Paroșeni va extrage cea 
mai mare producție de cărbune de la înființa
rea șa 940 000 de tone, cu 460 000 tone mai 
mult decît în 1983.

Producția extrasă suplimentar în 1984 este 
de 45 000 tone de cărbune din care peste 
31 000 tone le-au obținut minerii sectorului I.

Cea mai ridicată productivitate a muncii 
au înregistrat-o minerii din brigada condusă 
de Constantin Ciobănoiu din sectorul IV — cu 
aproape 4000 kg pe post mai mare decît sar
cina planificată.

Așa am obținut 13 000 tone 
de cărbune peste plan

In zece . luni care 
au trecut din acest an, 
brigada noastră a depășit 
prevederile de plan cu 
peste 13 000 tone de căr
bune. La temelia acestui 
succes au stat depășirile 
ritmice, constante ale 
productivității muncii 
planificate în medie cu 
3500 kg/post. Desigur, 
sînt realizări . cu care ne 
mîndrim-, iar satisfacția 
noastră este cu atît mai 
deplină cu cit aceste re
zultate au fost obținute 
într-un abataj frontal e- 
chipat cu un complex me
canizat de fabricație . ro
mânească de tip SMA-1. 
Sîntem mîndri că putem 
demonstra — și realiză
rile noastre sînt O certi
tudine în acest sens — că 
un asemenea utilaj, 
este SMA-1. de. care 
mințeam, construit

. contribuția deosebită a 
minerilor din■ formația 
pe care o cpnduc, la în
treținerea sa în perfectă 
stare de funcționare, la 
exploatarea lui eficientă. 
Un cuvînt greu de spus 
l-a avut înalta calificare 
și răspunderea cu care 
muncesc și prganizează 
procesul de producție pe 
schimburile lor minerii 
șefi de schimb Pavel Ră

si ți în întreprinderea 
noastră. Și amintesc nu
mai cîțiva dintre aceștia, 
care, numai după 5—6 luni 
de muncă în mijlocul 
nostru s-au încadrat în 
exigențele brigăzii, Gheor
ghe Ghiighi, Cornel Ghi- 
lan, Fănîcă josub, Cornel 
Stoica, Gheorghe Miha- 
lache, Nicolae Lupuțoc și 
Nicanor Eremia. 
mult decît atît. o

j#'

1

-■

.

cum
a-,

----------- ' la
I.U.M. Petroșani, se poa
te ridica, pi m perfor
manțele tehnice, cel puțin 
la nivelul utilajelor. de 
acest fel realizate în.'lu
me de firme cu tradiție în 
construirea . complexelor . 
mecanizate. Totodată, tre
buie să evidențiez însă

Mai 
. . . .. .., bună 

clău, Gheorghe Mânu și parte dintre ei urmează
Petru Barabulă, toți trei cursurile școlii de califi-
mineri policalificați, dor
nici de afirmare, mai a- 
les că toți trei sînt tineri 
ca vîrstă și ca șefi de 
schimb. Cuvinte de lau
dă adresez și combaineri- 
lor Dumitru Ciobănașu, 
Constantin Trandafir și 
Ioși.f Terya pentru modul 
exemplar în care între- 

. țin și exploatează utilajul, 
combina de abataj. Și 
încă un amănunt care 
nu este lipsit de semnifj- 

, cație. Deși vîrșta medie a 
brigăzii noastre nu depă
șește 30 de ani avem de
ja o tradiție, dacă o pu
tem. numi așa după II 
luni de activitate, în sta
bilirea tinerilor nou so-

dovadă certă a se- 
răspunderii 

care privesc meseria 
care au îmbrățișat-o. - 
cîteva cuvinte acestea 
constitui țemelia rea

lizărilor, a succeselor pe 
care le-am obținut, suc
cese pe care le închinăm 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, ex pi miîndu-ne 
în acest fel întreaga 
noastră adeziune față de i 
realegerea tovaiășului 
Nicolae Ceausescu în i- 
naîta funcție de secretar 
general al partidului. ■: .

.17

Pentru minerii de 
Paroșeni mecanizarea 
general și mai ales meca
nizarea complexă a abata
jelor a devenit de multă 
vreme o prezență cotidiană. 
Avem convingerea că mi
nerii Paroșehiului nici nu 
mai concep activitatea în. 
subteran fără mecanizare. 
Practic, la mina noastră 
aproape toate lucrările sînt 
mecanizate șj exemplific: 
«i•«punem de opt comple
xe mecanizate în funcțiu
ne, de șase combine de

tornie pentru 
optimă, s-au mai 
pentru adaptarea 
nelor d& abataj și trans
portoarelor la tipul de sus-

corelarea 
bine zis 

eombi-

; ținere metalică. In această
direcție s-au făcut impor
tante transformări și a- 
daptări la diferite tipuri
de combine la transportoa
rele pe care urmează să 
gliseze. Asemenea trans
formări și adaptări s-au 
făcut la motoare, la cape
tele de acționare sau cele
lalte elemente ale trans- 

înaintări, două instalații portoarelor.
de luonorai mecanice, 
transportul, .evacuarea căr
bunelui,.se face în întregi
me în flux continuu eu 
covor de cauciuc. Și la 
toate acestea .mai adaug e- 
xistența televiziunii indus
triale eu circuit.. închis. Nu 
vreau să insist și nici nu 
voi insista asupra rezulta
telor obținute cu comple
xele mecanizate și cu ce
lelalte utilaje moderne de 
i'ri’ltă productivitate 
tril" că ele sînt în 
cunoscute atît la 
noastră cit și la celelalte 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului, mina noastră 
situîndu-șe pe un loc frun
taș în întrecerea ce se 
desfășoară în bazinul nos
tru carbonifer. Doresc să 
mă opresc pe scurt asupra 
activității desfășurate pen
tru valorificarea optimă, 
pentru exploatarea eficien
tă a acestei dotări tehnice. 
In primul rînd ne-am preo
cupat și ne preocupăm sta-

peri- 
general 

mina

Vreau să evidențiez, de 
asemenea, cu acest prilej 
activitatea desfășurată de 
formația „service" a minei 
care prin intervenții 
prompte Șl eficiente' a e— 
liminat stagnările, la utilă* 

■ .jele de mare productivita
te asigurând astfel fluență 
procesului de extracție și 
evacuare a cărbunelui. A- 
eordăm și în continuare p 
mare atenție : activității 
desfășurate de formația 
„service" pentru că vii to
iul minei, viitoarele creș
teri de producție vor fi a- 
sigurate tot de complexele 
mecanizate. Numai în acest 
an vom mai monta 
complexe mecanizate 
vom extinde sistemul 
monoraiuri. Toate 
măsuri și preocupări 
conduce 
ritmică a sarcinilor de plan.

două 
Și 

de 
aceste 

vor 
la îndeplinirea

Ing. Ștefan TOMA, 
inginer șef electromecanic 

la I.M. Paroșeni

care, 
riozității și 
cu
pe

. In
ar

Mihai ȘCHIOPE, 
miner,' șef de brigadă la 

sectorul!!!
-J

In cadrul sectorului II 
al minei Paroșeni, prin
tre formațiile de lucru 
fruntașe, se numără și 
brigada condusă de mi
nerul șef de brigadă Ni
colae Andrasic. In. ima
gine, șeful de brigadă 
cu cîțiva ortaci. ;

l oto : Al. TĂTAR

Pagină realizată de 
Gheorghe BOȚEA

Protecția omului și a zăcămîntului
Partidul și statul nostru alocă importante lon- 

duri pentru securitatea omului muncii din subteran, 
pentru protecția zăcămîntului. Numai la mina Paro
șeni, în acest an au fost alocate fonduri de 3,5 mi
lioane lei, destinate : tehnicii și securității muncii 
un milion de lei ; 700 000 lei pentru aeraj și ventila
ție; peste 350.000 lei s-au cheltuit pentru echipamen
tul de protecție; 150 000 lei pentru propagandă și 
instruire; 50 000 lei pentru materiale igienico-sanita- 
re și alimentație; 350 000 lei pentru echipament de 
lucru. Importante, sume au fost alocate unui capitol 
deosebit de important — cercetări în domeniul pro
tecției muncii și zăcămîntului. Numai simpla enu
merare a fondurilor și domeniilor de protecție a 
muncii pentru care au fost alocate, demonstrează 
succint grija deosebită pe care partidul și statul 
nostru o poartă minerilor, tuturor oamenilor muncii 
care își desfășoară activitatea în subteran.

I

I

(Urmare din pag. I) în reducerea efortului fi
ri ~~ T , zic creșterea siguranței 

între- muncii omului care 
înecării- desfășoară activitatea 

e- subteran; dar factorul

își 
in 

eei

cește dezvoltarea 
prinderii noastre, 
zarea acesteia. Un alt 
xemplu. In anul acesta, mai important în obține-
ponderea producției extra- ’’ea unor rezultate de pres-
se mecanizat s-a ridicat la tigiu rămîne omul. Iar
80 la sută din totalul pro
ducției obținute. In 
1980 nu reprezenta
50 la - sută, 
insistat numai pe mecani
zarea principalelor opera
țiuni din abataje ci am in
trodus mecanizarea, pe 
scară din ce în ce mai lar-

înain-
70 la sută din lu

de pregătire le rea* 
cu ajutorul combi-

anul 
decît 

Desigur nu am

foarte adevărat

Ordine și
Noi, minerii de la lu

crările de pregătiri sîntem 
conștienți de importanța 
muncii noastre, de rolul 
pe care îl avem în asigu
rarea viitoarelor capacități 
de producție, ale . minei. 
Știm că dacă noi realizăm 
metri liniari peste sarcinile
de plan, aceasta înseamnă ' 
punerea în funcțiune a u- 
nei capacități de producție 
înainte de termen. 
creț, în trei luni am 
nut 80 ml avansare 
prevederile de plan, 
ce a reprezentat de 
conturarea, pregătirea 
tru a fi pus în funcțiune 
un abataj în stratul 5, cu 
trei săptămîni mai devre
me* și care va avea o_ pro
ducție medie zilnică de a- 
pioximativ 800 de tone. 
Aceste rezultate, le-am ob
ținut prin activitatea neo
bosită a tuturor oamenilor 
din formația de lucru, care 
deși tineri — media de 
vîrstă a formației este si
tuată sub 39 de am — mi- 
nuieșe cu multă pricepere 
combina de înaintare 
care sîntem dotați, 
cînd folosim combina, 
am folosit combina conti-

Con- 
obți- 
pesle 
ceea 
fapt 
pen-

cu
De

Și

șefii de formații de lucru, 
de schimb, conducătorii e- 
chipelor electromecanice 
și ai formației „service" 
sînt într-o permanentă.cău
tare de noi soluții tehnice 
și tehnologice care să con
ducă ia îmbunătățirea pro-

a'«ț •'*••• • ■ ■''« ■«'«««'• * • •.

Dezvoltare fără precedent
mina Paroșeni are oameni 
care nu precupețesc nici 
un efort pentru a crește e- 
ficiența muncii lor, acțio- 
nînd cu dăruire și pasiune 
pentru a da țării cit 
mult cărbune, dorințacă

un fiind de a contribui

mai 
lor 
din

gă, la lucrările de 
țări — 
crările 
lizăm 
nelor.

. Este
mecanizarea a jucat
rol deosebit de important p]in ja câștigarea indepen-
în creșterea necontenită a denței energetice a țării.
producției eh* cărbune ex-
tras, în sporirea produc- Mmerii-tchnicieni m ade-
tivității muncii realizate, vârâtul sens al cm nitului,

cesului de producție, a ac
tivității de extracție. Ne 
vine, greu să evidențiem o 
formație sau alta, unul sau 
mai mulți șefi de brigadă, 
sau. pe oricare alt om al 
muncii, pentru că* toți au 
contribuit la obținerea suc
ceselor pe Care le-am înre
gistrat, succese care au si
tuat întreprinderea pe loc 
de frunte in întrecerea so
cialistă din bazin.

disciplină 
nuu în ultimele, trei luni, 
am obținut avansări de 
peste 100 ml. In această 
lună, lună în care se vor 
desfășura lucrările Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, vrem să realizăm o 
avansare de peste 160 ml. - 
Numai în. cinci zile am 
realizat aproape ,30 de me
tri. Am avut zile în care 
am reușit să avansăm (să
pare și armare) 9 și chiar 
10 metri liniari și aceasta 
datorită depășirii produc
tivității muncii planifica
te cu peste 1,5 mc pe post. 
Dintre ortacii alături de 
care îmi desfășor activi
tatea zi de zi vreau să e- 
vidențiez în mod deosebit 
pe minerii șefi de schimb 
Iosif Lucaci, Ion Dumi- 
troanu și Gheorghe Popes
cu, care s-au remarcat prin 
calități deosebite de orga
nizatori ai procesului de 
producție, prin exigență 
și fermitate în menținerea 
disciplinei la un nivel î-i'.’. 
nalt și aplicarea tehnolo
giilor de lucru.

Ion CIBEA, *: 
miner, șef de brigadă 

la sectorul IV

întregul colectiv al mi
nei Paroșeni este hotărît 
să întîmpine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu 
noi și importante succese, 
dedicînd înaltului forum 
comunist al țârii cele 45 000 
tone de cărbune extrase 
suplimentar de la începu
tul anului.

Prin faptele lor de mun
ca. minerii noștri își ex- , 
primă puternica lor ade
ziune, aprobarea - deplină : 
față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
realegerea tovarășului- 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, în . suprema 
funcție de secretar general 
al partidului, chezășia noi
lor înfăptuiri, a dezvol
tării libere și independen
te a României, a* creșterii 
nivelului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor.



Steagul roșu MIERCURI, 7 NOIEMBRIE 1981

MOSCOVA

Adunarea festivă consacrată celei de-a 
67-a aniversări ă victoriei Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 6 (Agerpres). 
La Palatul congreselor 

din Kremlin a avut loc, la 
6 noiembrie, adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 
G7-a aniversări a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In prezidiul adunării au 
i luat loc Konstantin Cer- 
' nenko, secretar general al 

C.C. al P.C.U.S., președin- 
■ tele Prezidiului Sovietu-

cepreședinte al Consiliu-lui Suprem al U.R.S.S., alți . .
conducători de partid și de lui de Miniștri, ministrul 
stat sovietici, veterani ai 
partidului comunist, frun-

afacerilor externe, a pre
zentat un, raport.

tași în producție din Mos- Adunări festive dedicate
--■■■■ celei de-a 67-a aniversări

a Marii RevQluții Socia- 
au
re- 
în 

So

cova și regiunea Moscova, 
oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri ai 
armatei sovietice.

Andrei Gromîko, mem
bru al Biroului Politic .al 
C.G, al P.C.U.S., prim vi- 

ul.in j-'Sr f'yii" "" "J»"

liste din Octombrie 
avut loc în capitalele 
publicilor unionale și 
alte orașe ale Uniunii 
vietice.

Hiroshima 
oraș al păcii
TOKIO 6 (Agerpres). Hi

roshima trebuie să devină 
un oraș al păcii — este i- 
deea centrală a conferinței 
partizanilor păcii din acest 
oraș nipon.

Conferința a marcat în
ceputul campaniei strîn- 
gerii de semnături pe a- 
pelul ce se pronunț:* pen- 
tcu declararea orașului ca 
zonă lipșită de arme nu
cleare. La aceasta acțiune 
participă aproximativ 130 
de organizații antirăzboi
nice, de tineret și demo
cratice din întreagă Japo
nic.

MOSCOVA 6 (Agerpres). septembrie, dată de la ca- 
Cercetătorii de la Institu
tul de mașini al Acade
miei de științe a U.R.S.S. 
au realizat un material cu 
o porozitate microscopică 
ridicată, folosit pentru 
producția de rulmenți. Po
rii din material se umplu 
cu un lubrifiant cu aditivi 
speciali, astfel îneît rul
menții pot funcționa fără 
să se gripeze atît la tem
peraturi de pînă la plus 
300 de grade Celsius, cît și 
la temperaturi extrem de 
scăzute.

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 6 
(Agerpres). In plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile asu
pra situației economice cri
tice din Africa, datorată 
efectelor combinate ale 
crizei economice mbndiale, 
ale subdezvoltării și deca
lajelor economice, poverii 
mari pe tare o reprezintă 
datoria externă și ratele 
extrem de ridicate ale do- 
bînzilor, secetei prelungite 
și fenomenului de deșerti- 
ficare ce afectează nume-

roase țări de pe acest con
tinent.

A fost subliniată urgen
ța elaborării sub egida 
O.N.U. a unor soluții pe 

■ termen lung în problemele 
grave cu care sînt con
fruntate țările în curs de 
dezvoltare din Africa și 
de pe alte continente, sub
liniind că rezolvarea cea 
mai bună și viabilă a at
ee stor . chestiuni ar oferi 
o relansare a negocierilor 
globale Nord-Sud, pentru 
instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Programul de educație 
în America Latină și bazinul 

Caraiblior
CIUDAD DE MEXICO 

6 (Agerpres). In capitala 
Mexicului au început lu
crările primei reuniuni a 
Comitetului regional in- 
terguvemamental al Pro
gramului de educație în 
America Latină și bazinul 
Caraibilor — informează 
agenția Prensa Latina. La 
dezbateri, desfășurate sub 
auspiciile UNESCO, 
parte miniștrii învățămîn- există circa 55 milioane 
tulul din majoritatea;.sta- de analfabeți.

telor latino-americane și 
caraibiene, precum și re
prezentanți ai unor orga
nizații internaționale de 
resort.

Programul de educație 
în America Latină și bazi
nul Caraibilor își propune 
sprijinirea eforturilor de 
îmbunătățire a conținutu
lui și calității învățămîntu- 

iau lui in această regiune unde

Vr
BUDAPESTA 

preș). Datorită 
de modernizare 
cerii activității

re lucrează în contul anu
lui viitor,

«r
TIRANA 6 (Agerpres). 

In districtul Tropoja, ca și 
în alte zone ale Albaniei, 
construirea de lucrări de 
irigație S-a aflat printre 
obiectivele importanțe ale 
activităților legate de dez
voltare agriculturii. In a- 
cest district, capacitatea 
rețelelor de irigație a cres
cut de opt ori în compa
rație cu perioada antebe
lică și, după cum preci
zează agenția AT A, asigu
ră la ora actuală irigarea 
a 84 la sută din suprafața 
arabilă.

Două canale de irigație 
recent construite asigură 
apa necesară culturilor pe 
o suprafață totalizînd 2000 
hectare. O atenție deosebi-

6 (Ager- 
eforturilor 
a condu- 
economice, 

în industria R.P. Ungare se 
folosesc pe o scară tot mai 
largă mașinile electronice 
de calcul. In ultimii 20 de 
ani, în țară au fost înfîin- tă se acordă construirii de 
țațe 20 de centre de calcul, rezervoare în zânele săra-

cc în apă.' ' ■
☆

țațe 20 de centre de calcul.
In prezent, în R.P. Unga

ră se produc microcalcu
latoare și elemente pentru 
mașini electronice de cal
culi / •■■ -< ; •

Reuniunea miniștrilor de finanțe 
ai Consiliului de cooperare 

a Golfului
RIAD 6 (Agerpres). La Kuna. Reuniunea este con-

Riad s-au deschis lucrările sacrată elaborării unei stra-
unei reuniuni de două zile 
a miniștrilor de finanțe ai 
Consiliului de cooperare a instituțiile financiare 
Golfului, organism din 
care fac parte Arabia Sau- 
dită, Bahrein, Emiratele A- 
rabe Unite, Kuweit, Oman 
și Qatar, anunță agenția

tegii comune în domeniul 
relațiilor acestor țări cu 

: in
ternaționale, precum și e- 
xaminării căilor de extin
dere a cooperării economi
ce dintre țările membre.

■ BERLINUL OCCI
DENTAL. Numărul șome
rilor înregistrați oficial în 
Berlinul occidental la sfîr- 
șitul lunii octombrie era 
de 78 000, a anunțat Ofi
ciul pentru muncă al ora
șului. Aceasta reprezintă

1,7 la sută mai mult decit 
in septembrie. In rîndul 
șomerilor vest-berlinezi e- 
xistau 4400 de tineri sub 
20 de ani.

■ WELLINGTON. Popu
lația Noii Zeelande era la 
1 noiembrie anul acesta de 
3 250 000 locuitori. Potri
vit statisticilor oficiale, în 
ultimele 12 luni, numărul 
locuitorilor țării a crescut 
cu 48 700.

ULAN BATOR 6 (Ager
pres). Una din preocupările 
majore ale crescătorilor 
de vite din R.P. Mongolă 
este asigurarea cu apă. In 

. sprijinul lor au venit geo- 
deburg au produs de la în- Iogii, care au descoperit
ființarea primei oțelării importante rezerve de apă

" de 
stepă din podișul mongol. 
Specialiștii din diferite sec
toare ale științei și indus
triei lucrează acum la e- 
laborarea programelor pen
tru valorificarea acestor 
rezerve. * ; ■ r i : 

Pînă în prezent, prin 
captări de apă freatică s-a 
reușit valorificarea unor 
suprafețe de 3 milioane de 
hectare de pășuni.

&
BERLIN 6 (Agerpres). II- 

zinele siderurgice din Mag-

Martin, în anul 1950, peste freatică in regiunile 
50 de milioane de tone de 
oțel. In prezent, întreprin
derea furnizează o treime 
din întreaga cantitate de 
oțel care se fabrică în 
R.D. Germană.

Printr-o mobilizare exem
plară și prin aplicarea U- 
hor tehnologii moderne, co
lectivul întreprinderii a 
reușit să realizeze planul 
pe întregul an pînă Ia 30

BERLIN 6 (Agerpres). In 
; R.D. Germană s-a încheiat, 

cu succes, testarea unui 
Ordinator de bord pentru 
locomotive „Diesel". In ur
mă folosirii ordinatorului, 
locomotiva testată a con
sumat cu 6 la sută mai pu
țin carburant. '

Dotarea locomotivelor cu 
dispozitive electronice va 
începe, în R.D. Germană, 
în anul 1985. Aceasta va 
permite economisirea car
burantului în funcție de 
viteză, profilul căii și greu
tatea trenurilor remorcate.

be IJING 6 (Agerpres). 
Oamenii de știință chi
nezi ău construit, în a- 
propierea orașului Leshan, 
din provincia Sichuan, cea 
măi mare instalație expe
rimentală din țară pentru 
fuziunea nucleară contro
lată, transmite agenția Chi
na Nouă, Testele efectua
te pînă în prezent s-au 
soldat cu rezultate poziti
ve, au anunțat oamenii de 
știință.

Instalația, denumită
„IIL-1“ este de mărime me
die. Ea a fost proiectată și 
realizată în întregime 
specialiștii chinezi.

CIUDAD DE
6 (Agerpres).
șase luni ale acestui an, 
Mexicul a realizat un sur
plus al balanței comercia
le de 7,3 miliarde dolari. 
Volumul produselor nepe
troliere exportate a crescut 
cu 35 la sută, a anunțat 
Institutul național de sta
tistică, citat de agenția In
ter Press Service.

Volumul exporturilor a 
crescut, în prima jumătate 
a acestui an, cu 13,7 
sută, față de aceeași

MEXICO OUAGADOUGOU 6 (A-
In primele gerpres). In Burkina (fostă 

Volta Superioară) s-au în
treprins în ultimul timp o 
serie de măsuri de amelio
rare a situației economice 
și de restructurare a acti-

fășoară o amplă campanie 
de vaccinări pentru com
baterea bolilor

☆
ABU DHABI

pres). Emiratele

endemice.

G (Ager- 
Arabe U-

Realități social-economice
din țările în curs de dezvoltare

niul agriculturii, sector 
care în perioada planului 
cincinal 1981—1985 a bene
ficiat de investiții guver-

la 
Pe

rioadă a anului trecut, to- 
talizînd 11,8 miliarde do
lari, în timp ce 
importurilor a fost de 4,5 
miliarde dolari. Livrările 
de petrol și gaze naturale 
au crescut într-un ritm 
mai mic, aceste produse 
constituind 73,8 la sută din 
valoarea totală a exportu
rilor mexicane.

20,20

URIC ANI: Cancan fre- 19,50 1001 de seri, 
netic.

vității sociale și adminis
trative. -

Pe plan economic s-a 
valoarea trecut la utilizarea întregu

lui potențial existent, la 
combaterea efectelor sece
tei, precum și la creșterea 
producției agricole. Printre 
ultimele acțiun* pe linie 
socială se numără înfiin
țarea unei rețele, la scară 
națională, de creșe și gră
dinițe, .inclusiv în mediul 
rural. De asemenea, se des- te și eforturile din dome-

FILME
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iembrie: locotenent Cris
tina; Unirea: Capturați-i la 
barieră; l>arîngul: Emisia 
continuă.

I LONEA: Colonia.
I ÂNINOASA : Dragos- 
j tea mea cu Jakub.
î Vulcan — Luceafărul: 
! Intllnire cu tinerețea.
| LUPENI — Cultural : 
j Moartea .vine la decolare.

TV
15,15 Telex.
15,20

16,20

17,30
17,45

18,00

Emisiune în limba 
maghiară (parțial 
color).
Seara televiziunii 
sovietice (color). 
Instantanee.
Muzică ușoară ins
trumentală.
Telesport. Fotbal: 
Dinamo — Giron- 
dins Bordeaux.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

) O nouă calitate în 
dezvoltarea eeono- 
mico-socială a țării.

> Cîntece patriotice 
și revoluționare.

l Film artistic. Ca
ruselul (color). Pro
ducție a studiouri
lor sovietice.

22,00 Noi orașe pe harta 
țării.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

Mica publicitate
V1ND „Lada 1200“ și 

haină piele nr. 50 (nouă). 
Informații, Bd. Păcii, bloc 
31, ap. 5, Lupeni. (2874)

20,35

20,50

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cobuz 
loan, eliberată de I.M. Dîl- 
ja. O declar nulă. (2875)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măriuț 
Eugen, eliberată de I.M. 
Barbă teni. O declar nulă. 
(2872)

COLEGIUL DE REDACjiE : iosit BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEțA, Ion MUSTAJÂ, 
Simiu- POP - redactor șei, iebaor RUSU - redactor șef adjunct, Toma fAJARCA.

nite, deosebit de bogate în 
rezerve de petrol, acțio
nează pentru o diversifi
care a economiei, ținînd 
seama de faptul că la ni
velul actual al extracției 
zăcămintele de țiței ale ță
rii vor fi epuizate în 80 
de ani. Acest efort se ma
terializează prin consti-ui- 
rea de oțelării, fabrici de 
ciment și alte unități in
dustriale. Sînt importan-

namentale însumînd peste 
3,5 miliarde dolari.

☆
DAMASC 6 (Agerpres). 

Un amplu proiect de iri
gare a zonei fluviului Eu
frat, elaborat de autorită
țile siriene, se află în curs 
de realizare. Proiectul vi
zează transformarea unor 
mari suprafețe de teren ne- 
cultivabil în zone roditoa
re. Una dintre etapele de 
desfășurare a lucrărilor, 
prevăzută să dureze trei 
ani, constă în desărătura- 
rea unei suprafețe de 10 600 
hectare de teren, situate 
pe malul drept al cursului 
inferior al Eufratului. Vor 
fi realizate, de asemenea, 
construcții ajutătoare, în
tre care o serie de căi de 
acces rutier. ■■■ ■

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul de cadre didactice de la Școala gene
rală nr. 1 Petroșani este alături de colega lor Burlec 
Aurelia, în marea durere pricinuită de decesul tatălui.

Sincere condoleanțe. (2871)
-------------------------- i-------------------- ---------------------------

Familia îndoliată mulțumește tuturor rudelor și 
celor care au fost alături de ea la încercarea grea 
pricinuită de decesul celui care a fost

. DUMA GHEORGHE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (2873)

Redacția ți administrația Petroțani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane : 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroțani, str, N. Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


