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ȚÂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

pe 
cinci luni 
îndeplinit

Oamenii, cu dăruirea si puterea lor
de mobilizare, asigură

orașului Erfurt
In cursul zilei de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, 
soțit de tovarășul 
Honecker, secretar
ral al Comitetului Central 
al Partidului Socialist 
nit din Germania, 
ședințele Consiliului 
Stat al R.D. Germane, 
fost oaspete 
și orașului 
dintre cele 
puternice

în-
Erich 
gcne-

pic

SECTORUL IV
AL I.M. PETRILA

Printre colectivele frun
tașe în întrecerea pentru a 
da țării cît mai mult căr
bune se numără și cel al 
sectorului IV de la I.M. 
Petrila. care și-a îndepli
nit sarcinile planului pro
ducției de cărbune pe pri
mele cinci luni ale anului 
în ziua de 27 mai. Acest 
succes a fost obținut prin 
buna organizare a lucrului 
pe schimburi, aprovizio
narea operativă cu mate
riale și întreținerea irepro
șabilă a utilajelor din do
tare. Folosind tehnologia 
de lucru cu tavan dc re
zistență și grinzi îngropate 
în vatră, minerii din 
drul acestui sector 
depășit 
muncii, în 
ale anului, 
post. Pînă
tajele harnicilor 
ai sectorului, dintre 
s-au remarcat în

ca- 
și-au 

productivitatea 
primele 4 
cu 230 kg 
ieri, din

luni 
pe 

aba- 
mineri 

care 
mod

deosebit Nicolae Boboc, Mi
hai Gavrilă, Dezideriu Kuri 
și Dumitru Panțucu din 
brigada condusă de Ștefan 
Alba, au fost expediate 
1415 tone de cărbune peste 
prevederile planului pe 
primele cinci luni ale anu
lui. (V.S.)

Creșterea producției extrase
Colectivul minei Vul

can este cunoscut pentru 
dăruirea și abnegația cu 
care acționează în vede
rea creșterii 
de cărbune 
puterea lui 
atunci cînd 
tat greutăți 
pășit anumite 
nu tocmai prielnice 
deplinirii integrale 
prevederiloi' de plan. A- 
ceste caracteristici esen
țiale pentru colectivul 
minei noastre, care au 
fost evidente pe parcursul 
anilor și chiar în acest 
an, cînd în trei luni 
depășit prevederile 
plan, ne dă garanția 
putem afirma, acum 
sfîrșit de mai, că în luna 
iunie, din nou producția 
realizată se va ridica pes
te nivelul prevederilor. 
Alte motive care ne de
termină să facem o 
fel de afirmație : 
măsurile întreprinse 
pă încheierea primei 
cade, 
muncii 
cut în abataje cu 400— 
500 kg pe post, ajungînd 
ca în unele zile, cum a 
fost în 24 mai să obținem 
o productivitate de 6253(Continuarc în pag. a 3-a)

producției 
extras, pentru 
de mobilizare 
are de înfrun- 
sau de de- 

momente 
în- 

a

kg de cărbune pe 
față de 
de plan 
cărbune 
menea, 
sectoare 
zu! sectoarelor IV, 
și I —, realizări 
rioare sarcinilor

post 
medie 

de

și-a 
de 
că 
la

ast- 
prin 
du- 
de- 

producti vita tea 
realizată a cres-

o sarcină 
de G162 kg 
pe post. De ase- 

realizările unor
— cum este ca-

VIII
supe- 

stabili- 
ce ser la plan, constituie 
o dovadă că prevederile 
pot fi îndeplinite. Un alt 
argument — rezultatele 
hune obținute de minerii 
formației care are în do
tare complexul 
zat, rezultate < 
premise certe ale 
viitoare succese. Este 
devărat, mecanizarea, 
tarea tehnică au un 
vînt greu de spus în 
deplinirea sarcinilor, 
cuvîntul hotărî tor îl 
oamenii, cei care 
iese mașinile și utilajele 
și în acest sens dorim să 
scoatem în evidență pri
ceperea minerilor con
duși de Glieorghe Buhu- 
țan — exigent și bun or
ganizator al procesului

I mecani- 
care sînt 

unor 
a- 

do- 
cu- 
în- 
dar 
au 

mînu-

Ing. Iosif BOCAN, 
directorul I.M. Vulcan

Respectarea disciplinei tehnologice, a normelor 
dc protecție a muncii și executarea unor lucrări 
miniere de calitate creează condiții ideale pentru 
ca brigada condusă de Gheorghe Matei, din secto
rul II al minei Dîlja, să-și realizeze exemplar sar
cinile de plan.

Simpozion științific la C.C.S.M
prilejul

astăzi
In cadrul manifestărilor organizate cu 

Festivalului național „Cîntarea României”, 
și miine la C.C.S.M. Petroșani va avea loc o sesiune 
de comunicări științifice pe tema „Creșterea gradu
lui de protecție a muncii în industria minieră".

Timp d< două zile vor fi prezentate 43 de re
ferate in car< se regăsesc preocupările inginerilor 
și tehnicienilor dc la C.C.S.M. Petroșani privind ae- 
ra.iul minel'-r, combaterea pulberilor explozive și 
pneumoconi otice, electrosecuritate, explozivi și teh
nologii dc pușcarc în subteran și cariere

Participă cadre tehnico-inginerești de speciali
tate dii. Mini torul Minelor .— centrale, combinate, 
întreprinderi, miniere, institute dc cercetare și pro
iectare, do la I.M Petroșani și Institutul de subin- 
gineri Baia Mare

U- 
pre- 

de 
a

al districtului 
Erfurt,
mai vechi
centre

în

unul
Și

eco-

nomice și culturale 
R.D. Germane.

La vizită au 
membrii delegației române 
de partid și de stat, 
cum și reprezentanți 
conducerii de partid și 
stat a R.D. Germane.

Aeroportul din Erfurt 
ra împodobit sărbătorește 
cu -drapelele de stat ale 
României și R.D. Germane. 
Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker.

participat

pre- 
ai 
de

.Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii dele
gație’ de partid și de stat 
române au fost salutați 
călduros pe meleagurile 
străvechi ale Turingiei, în 
care . este situată regiunea 
Erfurt.

Miile de locuitori din Er
furt și din localitățile 
învecinate, aflați pe aero
port, au manifestat cu 
căldură pentru prietenia 
dintre popoarele celor do

(Continuare în pag. a 4-a)

vizită la combinatul
„Herbert Warnke

Tovarășul 
Ceaușescu și 
Erich Honecker au vizitat, 
miercuri după-amiază, 
combinatul „Herbert Warli
ke", obiectiv ilustrativ 
pentru dezvoltarea indus
trială a districtului Erfurt. 
Oamenii muncii din corn- ‘ 
binat i-au întîmpinat pe. 
înalții oaspeți cu aclamații 
entuziaste, scandînd lozinci 
pentru prietenia dintre ce
le două țări prietene. Ti
nere muncitoare au oferit 
flori celor doi conducători 
de partid și de stat.

N i c o
tovarășul

1 a e

<<

Au fost aliniate forma alo unor întreprinderi ro-
țiuni de lupt£ — lin ități mânești.
armate ale clasei munci- In continuare au fost
toaie. vizitate principalele sec-

Apoi tovarășii Ni colac- ții de producție ale corn-
Ceaușescu și Erich Honec- binatului.
ker au trecut în revistă

☆formațiunea de luptă.
Directorul 

combinatului 
în legătură 
importantului obiectiv in
dustrial.

El a evidențiat colabora
rea rodnică dintre colecti
vul combinatului și cele

general al 
i-a informat 
cu sarcinile

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost ofe
rit un dejun de Comitetul 
districtual Erfurt al 
P.S.U.G.
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Propaganda vizuală 
combativă, eficientă

I.M. Vulcan
o

Toate acțiunile, orientate spre un singur țel

ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN

saaeaaaaaBBnB^aBBaaaaaaaaaaaB
9

Noua platformă industrială din Lupeni, 
expresie a dezvoltării vertiginoase a orașului

» La Lupeni, într-un sin
gur cincinal, 1981 —1985 
practic s-a construit un 
nou oraș. Pe locul fostului 
sat Bărbăteni se află în 
prezent patru cartiere noi 
de locuințe, bulevardul 
Păcii, cantina-rcstaurant, 
complexul do alimentație 
publică. o nouă școală, 
noul sediu al P.T.T.R. și 
alte construcții care con
turează noul centru civic 
al orașului. In imediata a- 
propiere se înalță coșul de 
dispersie a gazelor, înalt 
de 210 m, un adevărat sim
bol al noii plai larme in
dustriale a l.F.A. „Vîsco
za" Lupeni. Numai cine 
pătrunde în interiorul a- 
cestei platforme indus
triale își poate da seama 
de amploarea construcți
ilor care în curînd se vor 
finaliza pentru amplifica
rea producției de fire ce
lulozice de tip mătase. Pî
nă în prezent aici 
conturat halele 
ale celor trei 
secții 
rația 
secția 
trală
de spălare
gazelor, depozitele de com
bustibili și materii prime,

stația de epurare chimică 
și biolog'că a apelor rezi
duale. „C.< e-i ce este deo
sebit de important însă, 
ne-a declarat tovarășul 
Artur Dărîngă, inginer 
șef al l.F.A. Vîscoza, este 
că fluxul de producție, în 
comparație cu cel din ve
chea instalație, ’ asigură 
productivități mult sporite, 
eliminarea completă a no
xelor și o calitate supe
rioară a producției finite".

Cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea .fiului și în 
județul Hunedoara, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti-

stabilit și la Lu- 
pentru sporirea lo- 

muncă și cti- 
în 
a soțiilor și 
mineri

dului a 
peni — 
cucilor de 
prinderea 
producție 
ițelor de 
truirea acestei filaturi 
derne. In cîțiva ani 
structorii au ridicat 
această impunătoare 
formă industrială, din 
face parte, practic și 
țesătorie, oare a și 
în funcțiune. In 
se prevede punerea

activitatea de 
fi- 

cons- 
mo- 

con- 
apoi 
plat, 

i care 
noua 

intrat 
anul 1985 

în

Viorel STRAUJ

(Continuare în pag. a 2-a)

s-a u 
moderne 

principale 
de fabricație, prepa- 
chimică, filatura și 
răsucit, noua cen- 
termică, instalația 

și dispersare a

Creșterea producției de 
cărbune la toate locurile 
de muncă direct producti
ve, întreținerea dotării teh
nice și gospodărirea ma
terialelor, economisirea, 
disciplina sînt teme frec
vent întîlnite la gazetele 
de perete și panourile cu 
caro propaganda vizuală 
de la mina Uricani susți
ne activitatea colectivului. 
In aceste zile, mijloacele 
propagandei vizuale au 
fost reîmprospătate cu noi 
ediții care informează des
pre preocupările 
lor și sectoarelor 
intensificarea 
de extracție, în 
indicațiilor trasate 
creșterea producției 
treprindere.

Ca și la edițiile 
dente. rețin atenția 
zeta de perete" și . 
I runtașilor" relatările 
pre brigăzile situate 
fruntea întrecerii socialiste, 
despre preocupările pentru 
aplicarea inițiativelor pri
vind economisirea energiei 
electrice, a materiilor pri
me, materialelor și com
bustibilului. Un efect edu
cativ recunoscut are și ga
zeta satirică „Pe- vîrful 
piconului" care se dove
dește același instrument e- 
fîcace în întărirea clima
tului de ordine și discipli
nă

brigăzi- 
pentru 

activității 
spiritul 
privind 
pe în-

prece- 
Ia „Ga- 

.,Panoul 
des- 

în

necesar în subteran.

i 
I

In devans față de grafic
Angajat cu toate forțe

le pentru recuperarea ră
ni înerilor în urmă de pe 
șantierul Preparației Li
vezeni, colectivul brigăzii 
nr. 2 Livezeni a IACMM 
Petroșani raportează în 
aceste zile un succes deo
sebit : depășirea produc
ției valorice din luna 
prilie și mai cu peste 
milioane lei. Această 
pășire reprezintă

a-
3,2 

de- 
cu

700 000 lei mai mult de- 
cît se prevedea în pro
gramul special de recupe
rare a rămînerilor în ur
mă pentru întregul an. 
După cum ne-a informat 
ing. Oswald Heldberg, șe
ful brigăzii 20 Livezeni, 
depășirea producției va- 

în prin- 
cre.șterii 
muncii.'

meca-

lorice s-a făcut 
cipal pe calea 
productivității 
Prin extinderea

nizări-i principalelor 
crări de construcții 
montaje, productivita
tea muncii a fost depăși
tă cu peste 10 la sută. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit constructorii din 
brigăzile conduse de Pe
tru Albu, Grigore Popes
cu, loan Ciungan, Con
stantin Știucă, Aurel Că
rare, Gheorghe Ionciules- 
cu si Gheorghe Doica." 
(V.S.)

lu- 
și

i

i

i
1

t

r
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„PIONIERII, FLORI D
Erau cîteva sute de pionieri în sala clubului sin

dicatelor din Lupcni, fii ai minerilor și preparatori
lor, cu toții prezenți la deschiderea săptăniinii cul
tural-educative și sportive „Pionierii, flori de mai". 
Această frumoasă și atractivă manifestare, o sinteză 
a bogatei vieți educative din școlile orașului care 
și-a schimbat înfățișarea urbanistică, a intrat în 
tradiția activităților din luna mai, lună a florilor, 
activități organizate în îițțimpinarea Zilei interna
ționale a copilului — 1 Iunie. Despre scopul și des
fășurarea acestei acțiuni educative complexe nc-a 
dat detalii prof. Vasile Nițescu, directorul Casei pio
nierilor și șoimilor patriei

— Această a V-a ediție 
a săptăniinii „Pionierii, 
flori de mai", care se 
desfășoară la puțin timp 
după Forumul tinerei ge
nerații, este o manifesta
re prin care copiii din 
Lupeni își exprimă dra
gostea și recunoș
tința față de minunate
le condiții de viață crea
te în acești 20 de ani lu
minoși, Congresul al 
IX-lea al partidului inau- 
gurînd cea mai bogată 
perioadă în realizări is
torice în toate domeniile 
de activitate socială. O- 
rașul nostru este o expre
sivă imagine a profunde
lor și amplelor prefaceri 
economice, sociale, știin
țifice, culturale. începută 
luni, săptămîna „Pionie
rii, flori de mai" se în
cheie la 1 funie cu o ma
re diversitate de acțiuni 

; culturale și sportive la 
; care vor participa copiii 
■ din oraș.
î — Cum sînt concepute 
;■ și organizate activitățile

De 34 de ani in dogoarea 
metalului incandescent

Prim-topitorul Lazăr Bar
na muncește de 34 de ani 
la întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani, fiind 
un participant activ Ia în
tregul proces de dezvoltare 
și modernizare a acestei 
unități economice. In toți 
acești ani a fost tot timpul 
prezent la ușa cuptorului, 
împărtășind multor tineri 
tainele meseriei. încheie
rea activității acestui a- 
preciat specialist a prile
juit organizarea unei fes
tivități emoționante în ca
drul căreia Gheorghe Ma

Cititorii
Am primit la redacție un 

telefon. Cel care ne-a su
nat, inginerul Constantin 
Adam, om al muncii la 
I.U.M. Petroșani, ne-a ru
gat ca, prin intermediul 
ziarului, să transmitem tea
trului de stat „Valea Jiu
lui" aprecieri pentru mun
ca artistică desfășurată și, 
totodată, o propunere deo
sebit de interesantă. Dată 
fiind receptivitatea sporită 
a copiilor față de opera 
literară dramatizată, se 
.propune instituției noastre 
de artă teatrală să organi
zeze spectacole cu drama
tizări ale celor mai impor
tanta lucrări literare pre
văzute în programele șco- 

din Lupeni. 

wzzzzzz/zzzzz/zz/zz/zw/zz/zzz 

In întâmpinarea Zilei 
internaționale a 

copilului 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

din această săptămîna ?
— Fiecare zi este desti

nată unor activități te
matice (politico-cducati- 
ve, sub genericul „Ne pre
gătim să devenim demni 
urmași ai comuniștilor" ; 
tehnico-științifice; de e- 
ducație prin și pentru 
muncă ; sportului, cul
turii și artei), organizîn- 
du-se, cu participarea ne
mijlocită a pionierilor, 
vizite în întreprinderile 
miniere, întîlniri cu mi
neri fruntași în întrece
rea socialistă și specialiști, 
expoziții și sesiuni de co
municări științifice, con
cursuri stimulative, etc. 
Această săptămînă con
centrează, în ce are mai 

ghiara, șef de schimb la 
turnătorie, i-a înmînat ca
dourile colectivului; lam
pa de miner și tradiționa
lul baston al pensionaru
lui. Lazăr Barna, cu chipul 
stăpînit de emoție, le-a 
promis colegilor mai ti
neri că va veni oricînd să-i 
ajute cu experiența lui, 
dobîndită de-a lungul a- 
cestor ani de profunde 
prefaceri înnoitoare în în
treprindere.

Wilhelm LOJĂDI, 
corespondent

propun
lare, începînd cu ciclul 
primar și terminînd cu 
liceul.

Dramatizările nu necesi
tă, neapărat, decoruri, cos
tume și nici prea multă re
cuzită. Ele ar putea fi pre
zentate în școli sau la se
diul teatrului. Efectul a- 
supra formării multilate
rale a elevilor este asigu
rat de o lectură atentă a 
textului făcută cu compe
tență de către actorii tea
trului Acest lucru impune 
e colaborare cu Inspecto
ratul școlar și cu profeso
rii de limbă și literatură 
română.

Horia DOBROGEANU

E MAI"
frumos și atractiv, preo
cupările atît de diverse 
ale copiilor din Lupeni. 
De aceea, acțiunea 
„Pionierii, flori de mai" 
este urmărită cu interes 
nu numai de copii, ci și 
de toți oamenii muncii 
care participă la specta
colele susținute de an
samblul orășenesc al pio
nierilor, la expoziții de 
artă și fotografii, la con
cursuri. de handbal, fot
bal, șah sau tenis de ma-, 
să.

— Deoarece pînă la 
sfîrșitul anului de învăță- 
mînt mai este doar o lu
nă, ce semnificații are 
această acțiune în proce
sul instructiv-educativ ?

— încă din prima zi a 
fost lansată o chemare la 
întrecere către toate uni
tățile de pionieri din 
oraș. Printre obiectiye 
sînt, evident, rezultatele 
bune și foarte bune la 
învățătură. Toate aceste 
rezultate sînt dedicate a- 
niversării a 20 de ani de 
lâ Congresul al IX-lea, 
etapă istorică în care s-a 
dezvoltat și modernizat 
baza materială a școlilor 
din oraș, s-au obținut 
succese remarcabile în 
pregătirea tinerei gene
rații pentru satisfacerea 
cerințelor de forță de 
muncă, în primul rînd 
pentru minerit.

Tibcriu SPĂTARU

O caracteristică gene
rală a meseriașilor de 
la I.U.M. Petroșani este 
hărnicia. Unul dintre 
ei, un adevărat exem
plu de disciplină la lo
cul de muncă, este tî- 
nărul Iosif Deac, alez.a- 
tor în cadrul atelierului 
Automatizări.

Foto: T. ALEXANDRU
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„Gau- 
patru

O zi a întîlnirilor emo
ționante, între generați
ile liceului din Vulcan, o 
zi obișnuită de sîmbătă, 
așteptată însă de trei de
cenii, două, un deceniu, 
respectiv,' de absolvenții 
din acest an. Așadar, ay. 
cîntat împreună 
deamus igitur", 
generații, la „ora de di- 
rigenție" s-au depănat a- 
mintiri, catalogul vieții 
a consemnat, de cele mai 
multe ori, împlinirea vo- 
cațională a personalită
ții foștilor elevi și, prin 
ei, a dascălilor lor. Ingi
neri minieri, chimiști, me
dici, profesori, hidrologi, 
muncitori cu înaltă cali
ficare, 
tradiția profesională 
familiilor lor, alții 
gînd meserii inedite.

— Tata ar fi vrut 
mă facă impiegat de miș
care, la noi în familie 
e o adevărată tradiție ce
feristă, mărturisea loan 
Drăgoi. Am lucrat un an 
la C.F.R., apoi am urmat

unii continuînd 
a 

ale-

să

Spectacol
Sub generoasa deviză a 

Anului Internațional al 
Tineretului — PARTICI
PARE — DEZVOLTARE — 
PACE —, astăzi pe stadio
nul Minerul din Lupeni, 
cu începere de la ora 17 
va avea loc un interesant 
spectacol susținut de „Ce
naclul tinereții și priete
niei", condus de prof. Vali 
Bogdan, intitulat „O șansă 
păcii".

In spectacol, iubitorii mu
zicii și poeziei se vor în- 
tîlni cu tineri soliști și 
poeți, grupurile vocal-ins- 
trumentale „Color", „A- 
custic", „Beta-Max" și 
„Salt“ din Valea Jiului, 
precum și cu interpreți din 
alte județe ale țării.

Printre aceștia Simona 
Gabriela Florescu din Hu
nedoara, Mihaela Horotan 
din Deva, Mircea Mihoc, 
Dan Feher, Mircea Turea- 
nu, Dan și Silvia Stan din 
Bihor — colaboratori ai 
cenaclului „Flacăra", pre
cum și cunoscutul fol- 
kist Virgil Stratulat din 
Petroșani.

Spectacolul este organi
zat de Teatrul de stat „Va
lea Jiului" în colaborare 
cu Comitetul orășenesc 
U.T.C. Lupeni și Școala 
populară de artă din Pe
troșani. (G.C.)

institutul de mine. Am 
fost încadrat la IPEG Ca
ransebeș, de o lună am 
revenit în Vale, Ia I.M. 
Petrila. Sînt fiu de țărani 
din Livadia, am rămas 
credincios acestor melea-

După decenii, 
„ora de dirigențieii

• ••

guri și mineritului Văii.
Lectorul universitar Ion 

Uifălcanu, de Ia I.M.P., 
fostul diriginte al gene
rației de acum un dece
niu, constata cu satisfac
ție că 40 din cei 42 de 
elevi ai săi au absolvit 
institute de învățămînt 
superior și școli postli- 
ceale, cei mai mulți au 
rămas în Vale, au deve
nit specialiști ai subtera
nului la Vulcan, Petrila, 
Paroșeni etc. Este cazul 
inginerilor Livia Barb,

Noua platformă
industrială

(Urmare din pag. I)

funcțiune a primei capaci
tăți, de 500 tone la Vîs- 
coza. „In final, după tre
cerea probelor tehnologi
ce și perfecționarea flu
xului de fabricație, ne-a 
spus ing. Rodica Tatulici, 
director al I.F.A. Vîscoza, 
noua instalație va asigura 
o producție anuală de 5000 
tone fire celulozice tip 
mătase, iar productivita
tea muncii va crește de 
cinci ori comparativ cu 
cea realizată în vechea 
instalație. De asemenea, 
personalul întreprinderii 
va crește. Numai în acest 
an personalul muncitor 
va spori cu 300 de munci
tori".

Este impresionant faptul 
că pentru construcția ins
talației de fire celulozice 
de tip mătase au fost alo
cate fonduri de investiții 
de peste 1,6 miliarde lei. 
Acest fapt ilustrează grija 
partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor mun-

Rodica Cîmpeanu, Simi
na Astanei, Catrinel Ben- 
dea (pentru fete am păs
trat numele
Laszlo Boyte, 
Iosif, Dumitru 
colae Oneasă, 

părinților), 
Gheorghe 

Irimia, Ni- 
subingine-

Ma

con- 
via-

rii Ștefan Nemccsek, Flo- 
rea Magda și mulți alții.

Profesorii cu peste 30 
de ani în exercițiul func
țiunii, precum Liviu 
cea, "au subliniat în evo
cările lor excelentele 
diții de învățătură și 
ță asigurate de conduce
rea de partid și de stat, 
stăruința și ambiția de
venirii elevilor lor de o- 
dinioară și de astăzi. Tra
ian Roman, aflat în fața 
examenului de bacalau- 
rea a rostit legămîntul

din Lupeni
cii din orașul Lupeni. In 
curînd în Lupeni va în
cepe construcția unui ma
gazin universal. Pe an ce 
trece orașul se dezvoltă și 
se modernizează. Cincina
lul 1986—1990, ale cărui 
obiective sînt înscrise în 
documentele Congresului 
al Xllf-lea al partidului, 
va însemna pentru orașul 
Lupeni o nouă și impor
tantă treaptă de dezvolta
re. Dar, nicicînd în secula
ra sa existență orașul și 
industria sa n-au cunoscut 
atît de multe transformări 
înnoitoare cîte s-au înre
gistrat în perioada celor 
20 de ani, pe care cu mîn- 
drie îndreptățită întregul 
nostru popor a denumit-o 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
expresie elocventă a măre
țelor înfăptuiri în vasta o- 
peră de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

NOI BLOCURI
In Cartierul Aeroport Pe

troșani au început lucrările 
Ia un nou ansamblu de lo
cuințe. Este vorba de blo
curile A, B, și C totalizînd 
110 apartamente care vor 
fi date în folosință în a- 
cest an. La aceste blocuri 
de tip P + 4 construc
torii de la A.C.M. aplică 
tehnologia de lucru cu pa
nouri mari prefabricate, 
asigurînd un ritm ridicat 
de execuție. Acestor trei 
blocuri li se va adăuga, a- 
nul viitor, cel de-al patru
lea, D, cu 26 de aparta
mente și confort I, între
gind astfel noul ansamblu 
de locuințe care va avea 
în final 136 de apartamen
te și va conferi imaginea 
conturului închegat, pe a- 
liniamentul șoselei națio
nale, a cartierului Aero
port.

colegilor săi, de a urma 
exemplul înaintașilor lor, 
pentru ca la viitoarele 
aniversări să se mîn- 
drească cu fapte demne 
de muncă, să îmbogățeas
că deci sărbătoarea școlii 
cu ghirlandele succese
lor generației sale. Bucu
ria ștafetei a fost întru
chipată simbolic de Ma
riana Albescu Agoston și 
Marius Agoston, mamă și 
fiu, elevi ai Liceului din 
Vulcan, pe care îi despart 
și totodată îi leagă două 
decenii de viață și școală.

Asemenea întîlniri e- 
noționante s-au desfă
șurat și se desfășoară în 
toate liceele municipiu
lui nostru, ca semn de 
înaltă cinstire a izvoru
lui de lumină neîntre
ruptă al școlii românești, 
prinos de recunoștință 
față de condițiile create 
de partid și de stat, de 
ales respect pentru pă
rinții spirituali ai genera 
țiiloi socialismului.

*
*

Ion VULPE

yq infopmom
BALASTIERA. In urma 

încheierii probelor tehno
logice, a intrat în funcțiu
ne, la Pui, o balastieră, 
unitate a I.G.C.L. Petro
șani. Instalația are o ca
pacitate de 5000 de metri 
cubi de agregate pe lună 
și este destinată asigurării 
materialelor de masă pen
tru lucrările de construcții 
și reparații, executate de 
amintita unitate în folosul

cetățenilor. Avantajele e- 
conomice: valorificarea
superioară a materialelor 
locale și expedierea lor, 
spre punctele de lucru din 
Valea Jiului, pe calea fe
rată. (S.B.)

SURSA. La întreprinde
rea minieră Aninoasa se 
finalizează lucrările de 
realizare a unei captări 
proprii de apă industrială, 
care va satisface necesită
țile procesului de produc
ție al unității. O inițiativă

binevenită, deoarece ame
najarea sursei proprii în 
incinta unității economice 

PREDĂRI LA CONTRACT. Locutorii comunei 
Bănîța, cunoscuți crescători de animale, își onorează 
în ritm susținut contractele încheiate cu statul la 
produse animaliere. După cum aflăm de la consiliul 
popular comunal, au fost predate la fondul centra
lizat de stat 33,8 tone carne bovine (reprezentînd 
55 Ia sută din cantitatea contractată), 2,9 tone carne 
ovine (50 la sută), 2,7 tone carne de porcine (33 la 
sută), 140 hl lapte de oaie (80 la sută) și 540 hl lapte 
de vacă. Predările de produse la contract continuă 
în același ritm susținut.

va conduce la „degrevarea" 
rețelei de apă potabilă a 
municipiului. (S.B.)

CU SIFON ! Venit la re
dacție tocmai de la Lupeni, 
un consumator de sifon își 
varsă of-ul. De 3 săptămîni 
sifpnăria din cartierul Vîs
coza (în același local cu 
brutăria) nu mai satisfa
ce cerințele populației. 
De ce? Motivarea cum 
că din lipsă de bioxid de 
carbon, că nu se livrea
ză de la Petroșani reci- 

pienții cu acest gaz nu este 

plauzibilă. Mai ales acum. 

cînd căldura verii se face 

tot mai avan simțită și 

cînd setea ne-o astîmpărăm 

cel mai bine cu băuturi ră

coritoare, cu un pahar rece 

de sifon !

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN
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orientate spre un singur țel

r

Munca de la om la om, metodă 
eficientă de mobilizare a colectivului

Vom încheia o lună cu 
realizări care nu reflectă 
adevăratul potențial de 
care dispune colectivul 
minei noastre cu toate că 
pe parcurs au fost obți
nute unele rezultate bu
ne, cum ar fi de exem
plu creșterea producti- 
vității muncii în abataje 
în a doua decadă a lunii 
pînă la un nivel supe
rior prevederilor de plan.

Fiind confruntat cu o 
astfel de situație, comi
tetul de partid, biroul său, 
consiliul oamenilor mun
cii și-au orientat preocu
pările spre o susținută 
muncă de la om la om, 
considerînd-o ca o meto
dă eficientă de mobiliza
re a întregului 
la o activitate
eficientă. Am pornit, 
am insistat, în mod deo
sebit, pe analizele deca- 
dale unde sînt prezenta
te realizările formațiilor 
de lucru, cîștigurile obți
nute și sînt ascultate, no
tate și rezolvate operativ 
— în măsura posibilită
ților — problemele ridi
cate de membrii brigăzi- 

l______________________

colectiv 
rodnică, 

Și

lor. De fapt, membri ai 
biroului, ai comitetului 
de partid, ai consiliului 
oamenilor muncii sa în- 
tîlnesc zilnic sau aproa
pe zilnic, cu conducătorii 
formațiilor de lucru, cu 
șefii de echipă și de 
schimburi, cu maiștrii 
minieri și, bineînțeles, 
discuțiile care au loc sînt 
orientate spre un singur 
țel — creșterea producției 
de cărbune extras, înde
plinirea prevederilor de 
plan. Insistăm pe această 
metodă pentru că, și în 
continuare, starea disci
plinară trebuie să se îm
bunătățească permanent, 
să ajungă la un nivel ca
litativ superior celui în
registrat pînă acum. Cînd 
mă refer la îmbunătăți
rea stării de disciplină 
nu am în vedere doar 
prezența la șut sau folo
sirea integrală și eficien
tă a timpului de lucru, ci 
și disciplina tehnologică.

Bineînțeles în atenția 
noastră a organelor și 
organizațiilor de partid, a 
conducerii colective se a- 
flă în primul rînd for-

mațiile ale căror rezulta
te sînt sub nivelul sar
cinilor de plan pentru că 
aici sînt probleme, pro
bleme care de cele mai 
multe ori sînt subiective 
și tocmai de aceea trebu
ie să acționăm cu promp
titudine pentru a le 
mina.

In cadrul acestor preo
cupări se înscriu și ac
țiunile desfășurate pen
tru stabilizarea cadrelor, 
pentru calificarea și per
fecționarea acestora pen
tru că va trebui ca în 
cît mai scurt timp să a- 
sigurăm o structură opti
mă de calificare forma
țiilor de lucru, meseriașii 
necesari.

Prin tot ceea ce am 
întreprins pînă acum, și 
vom întreprinde în con
tinuare, am creat clima
tul și condițiile necesare 
îndeplinirii 
de plan.

Brigada condusa de Ioan Bud (al doilea din stingă),
Vulcan, constituie una dintre formațiile care contribuie, prin rezultatele obți
nute, la evidențierea sectorului de producție din care face parte.

Foto: Al. TĂTAR

prevederilor

Arpad
secretar al 
partid de la I.M. Vulcan 

______ J
CRIȘAN, 

comitetului de

Prioritar acțiuni preventive

Creșterea producției extrase
(Urmare din pagina I)

Investițiile

Făcînd o comparație în
tre activitatea desfășura
tă anul acesta pe linie de 
protecție a muncii și 
guranța zăcămîntului 
aceeași perioadă a anului 
trecut, statistic — refe’rin- 
du-ne la numărul de acci
dente (au 
sută mai 
este mult 
putem fi 
atîta vreme cît acestea se 
produc, oricît de mic ar 
fi numărul lor. Acesta este 
unul dintre motivele care 
ne-au determinat să orga
nizăm o intensă activitate 
preventivă, începînd chiar 
cu instruirea celor nou în
cadrați. La sediul centru
lui de instruire, pe 
activitatea specifică 
rioadei de instruire, 
prezentate filme adecvate 
de protecție a muncii 
este folosită din plin 
tarea „Minei școală".

Ne preocupăm îndea
proape de organizarea u-

si-
Și

fost cu 50 Ia 
mici) — situația 
îmbunătățită. Nu 
însă mulțumiți

lingă 
pc- 
sînt

și, 
do-

nei propagande vizuale 
auditive pe eveniment 
eficiente. Folosim din i

■ și
Și 

plin 
gazetele satirice și celelal
te forme ale propagandei 
vizuale cum ar fi de e- 
xemplu afișarea în zonele 
cele mai circulate a unor 
extrase importante din 
noile norme de protecție a 
muncii. In fiecare zi prin 
sistemul local de amplifi
care prezentăm emisiunea 
„Norma zilei", realizată 
după un grafic bine stabi
lit de inginerii și subingi- 
nerii care au sarcini în ca
drul sectoarelor privind 
aerajul și protecția mun
cii (A.P.M.)

De asemenea, cu opera
tivitate sînt prezentate și 
prelucrate, cu tot efectivul, 
cauzele care au condus la 
producerea unor accidente 
fie la mina noastră, fie la 
alte unități miniere 
șurile care trebuie 
pentru prevenirea 
accidente similare.

In cadrul acelorași ac
țiuni cu caracter preven
tiv amintim și controalele 
încrucișate care se efec
tuează lunar, și autocon- 
troalele care au loc tri
mestrial.

Repet, insistăm pe
ceste acțiuni preventive 
pentru că este mult mai 
ușor, dar și mai eficient 
să previi decjt să remediezi.

a-

Ing. Ștefan DOICSAR, 
inginer șef cu securitatea 

minieră

r

„Ziua brigadierului"
Desfășurată într-o at

mosferă de lucru și depli
nă angajare „Ziua briga
dierului". organizată în 
27 mai, a constituit pen
tru colectivul minei Vul
can un prilej deosebit 
pentru o analiză exigen
tă a activității de 
ducție. Directorul 
al întreprinderii. 
Cristian Dinescu ; 
zentat analiza 
economice pe sectoare și 
brigăzi pe luna mai și de 
la începutul anului, iar 
inginerul șef, ing. Iulian 
Filip, a vorbit despre ro
lul și aportul maistrului 
în conducerea procesu
lui de producție privind 
realizarea sarcinilor de 
plan. Au urmat discuții

■ pro- 
tehnic 

ing. 
a p re

activității

și mă- 
luate 
altor

ale participanților Ia ac
țiune cu conducerea uni
tății asupra problemelor 
care se ridică la fiecare 
loc de muncă — aprovi
zionarea cu materiale și 
piese de schimb, întări
rea ordinii și disciplinei, 
respectarea tehnologiilor 
de lucru.

In cea de a doua parte 
a programului de desfă
șurare a „F" 
rului", care 
pe stadionul din 
formația artistică „Color", 
a prezentat un 
program artistic. De ase
menea, a avut loc o în- 
tîlnire amicală de fotbal 
între iubitorii acestui 
sport, prezenți la acțiune.

Zilei brigadie- 
a avut loc 

Vulcan,

atracti v

de producție — care au 
obținut cu un complex 
mecanizat o productivi
tate mai mare cu o tonă 
decît sarcina de plan, în- 
registrînd o producție su
plimentară, pe această 
lună, de 600 de tone. Cu
vinte de laudă am, de a- 
semenea, și pentru mi
nerii din formația con
dusă de Mircea Murăra- 
șu, care obțin la rîndul 
lor depășiri de o tonă pe 
post la productivitate, 
într-un abataj frontal cu 
susținere metalică indi
viduală și tăiere cu com
bina.

Aceasta nu înseamnă 
însă că nu apreciem la 
adevărata lor valoare mi
nerii din abatajele came
ră și rezultatele obținute 
de ei cu această tehnolo
gie de lucru clasică. Din 
rîndul lor se detașează 
prin rezultatele deosebi
te obținute minerii din 
brigada condusă de cu-

Traian Borșa, 
poate fi con- 

exemplu

de azi —

de 
și 
și 

for- 
ob- 
su-
de

cărbunele
noscutul 
miner care 
siderat un 
corectitudine, dăruire
abnegație ca dealtfel 
loan Bud. Amîndouă 
mațiile de lucru au 
ținut productivități 
perioare sarcinilor
plan cu 1,3, și, respectiv, 
o tonă de cărbune pe 
post.

Acestea sînt doar cîte- 
va exemple, dar numărul 
lor, al brigăzilor, t 

menilor, al celor 
contribuie din plin 
creșterea producției 
cărbune la mina 
can — mineri, tehnicieni 
și ingineri — este cu mult 
mai mare. Este adevărat 
ei sînt fruntașii, dar do
rința noastră, a întregu
lui colectiv este ca toți 
să fie fruntași pentru că 
oamenii, cu dăruirea și 
puterea lor de mobiliza
re sînt cei care vor asi
gura nu numai realizarea 
dar și depășirea sarcini
lor de plan.

al oa- 
care 

la 
i de 

Vul-

de mîine

Cînd ai un colectiv omogen
totul pare ușor

Realizările obținute de 
colectivul sectorului nos
tru sînt superioare pre
vederilor de plan atît în 
luna măi — avem, la zi, 
un plus de peste 1300 de 
tone — cît și de la înce
putul anului — 7300 tone 
extrase peste sarcini. Da
că a fost ușor 
sau nu, este greu de spus. 
Cu un colectiv închegat 
cum este cel al sectorului 
nostru este ușor 
și atunci 
frunți cu 
bite. Dar 
leagă un 
nume că 
merg de
pare ușor cînd ai o apro
vizionare operativă cu tot 
ceea ce este nevoie pen
tru formațiile de lucru, 
acțiune de care răspunde 
maistrul Constantin Vi- 
șan, sau cînd în magazi
ile din subteran găsești 
tot coca ce ai nevoie pen
tru intervenții 
— de această 
s-a ocupat și se
maistrul mecanic

La noi în sector

chiar 
con- 

deose- 
înțe-

cînd te 
greutăți 
să nu se 
alt aspect și a- 
la noi lucrurile 
la sine. Totul

prompte 
problemă 

ocupă 
Ion

Ștefoi.
artificierii, cum sînt Ilie 
Bărăitaru, Sever Surcel 
sau Pantilimon Moroșan, 
nu se preocupă doar de 
împușcatul fronturilor, ci 
și de aprovizionarea lo
curilor de muncă. Ei cu
nosc bine care sînt -sar
cinile de producție ale 
sectorului și formațiilor 
pe care le servesc, 
toate acestea mai 
găm activitatea 
rată de maiștrii 
drul sectorului 
Popa, Teodor 
Francisc Teu, 
Roman și Vasile 
— care nu 
nici un efort pentru 
crea formațiilor de 
cru condiții optime pen
tru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan.

Doresc să remarc 
mod 
gâzi 
duse 
loan 
ti mul, din această 
a fost transferat la 
sector. In locul lui

La 
adău- 

desfășu- 
din ca- 
— Liviu 

Maftei, 
Nicolae 

Hîrșieru 
precupețesc 

a 
lu-

în 
bri- 

con-
deosebit două 

și anume cele 
de Traian Borșa și 
Bud. chiar dacă ul- 

lună, 
alt 

loan

Bud am promovat un șef 
de schimb din brigada 
sa, pe Cezar Butnaru, 
care și el obține rezulta
te bune. Evidențiez și e- 
forturile depuse de bri
gada condusă de Vladi
mir Sorodoc, brigadă ca
re, chiar dacă nu obține 
avansări spectaculoase, se 
remarcă printr-o asigu
rare deosebită a frontu
lui de lucru. Sîntem con
vinși că în curînd se va 
auzi vorbindu-se și nu
mai de bine și de formația 
nou înființată, încredin
țată lui Alexandru Szabo. 
Un ultim aspect pe care 
doresc să-1 evidențiez — 
colaborarea rodnică, cu 
adjunctul șefului de sec
tor Năstase Brîulung, și 
cooperarea și consultarea, 
atunci cînd este necesar, 
cu întregul colectiv al 
sectorului.

Tehnician Nicolae ȘUFAN, 
șeful sectorului IV

Sarcina noastră, a celor 
care ne desfășurăm activi
tatea în domeniul investi
țiilor miniere este tot atit 
de importantă ca și a celor 
care lucrează la extracția 
efectivă a cărbunelui. Noi 
sîntem cei care deschidem, 
prin crearea de noi ori
zonturi, viitoarele cîmpurj 
miniere, asigurăm accesul 
la noile zone de unde va 
fi realizată producția de 
cărbune. Conștienți de a- 
ceastă importantă sarcină 
minerii sectorului nostru 
se străduiesc și au reușit 
să-și îndeplinească și chiar 
să depășească ritmic sar
cinile de plan pentru a 
crea din timp noi capaci
tăți de producție. Sînt rea
lizări care ne determină la 
o activitate și mai susținu
tă mai ales că am consta
tat un alt fapt îmbucură
tor : conducerea între
prinderii, directorul unită
ții, acordă sprijinul nece
sar, atenția cuvenită aces
tui gen de lucrări .atît 
prin rezolvarea probleme
lor cu care ne confruntăm 
în ceea ce privește apro
vizionarea cu materiale 
spre exemplu, dar și prin 
înființarea de noi formații 
de lucru.

Un alt aspect pe care 
vrem să-1 evidențiem din 
activitatea noastră este 
preocuparea permanentă 
pentru realizarea unor lu
crări de calitate. De ce 7 
Pentru că o lucrare de in
vestiții, o transversală, spre 
exemplu, este executată ca 
să dureze 20—30 de ani. 
Cu cît calitatea sa este mai 
bună cu atît va fi folosită 
mai puțină forță de mun
că la întreținere, forță de 
muncă pc care o vor pu
tea dirija spre alte activi
tăți.

In felul acesta și noi 
contribuim, chiar dacă nu 
direct, la creșterea produc
ției, la îndeplinirea preve
derilor de plan 
extras.

la cărbune

N1JĂ, 
brigadă

Constantin 
miner șef de 
sectorul de investiții

Pagină realizată dc

Dorin GHEț'A



4 Steagul roșu JOI, 30 MAI 1985

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Democrată Germană

Oaspeți ai districtului și orașului Erfurt
(Urmare din pag. 1)

țiă țâri socialiste, expri- 
mîndu-și sentimentele de 
stimă și prețuire față de 
conducătorul partidului și 
statului nostru.

De la aeroport, coloana 
'de mașini, străbătînd un 
traseu ce trece printr-o 
gonă pitorească, s-a în
dreptat spre orașul Erfurt. 
Miî de locuitori ai orașu
lui au ieșit pe bulevarde 
șl străzi, împodobite săr
bătorește, în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae 
CeaUșescu, tovarășului E- 
rich Honecker, a membri
lor delegației de partid și 
de stat române

La Comitetul districtual 
Erfurt al P.S.U.G., tovară
șul Gerhard Muller, prim- 
secretar al ' Comitetului 
districtual Erfurt al 
P.S.U.G., după ce a adre
sat tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec- 
lier călduroase urări de 

La combinatul „Herbert Warnke“ a avut loc
un mare miting al prieteniei

bun venit în numele Comi
tetului districtual, al oa
menilor muncii din a- 
ceastă parte a țării, s-a 
referit pe larg la locul pe 
care il ocupă orașul și 
districtul Erfurt în istoria 
țării, în economia și viața 
social-culturală a R.D. Ger
mane. El a subliniat con
tribuția adusă de oamenii 
muncii, de comuniștii din 
districtul Erfurt, al cărui 
nume este legat de mari 
momente din istoria miș
cării muncitorești germane, 
la traducerea în viață a 
politicii partidului, faptul 
că întreaga activitate se 
desfășoară sub semnul pre
gătirii Congresului al XI- 
lea al P.S.U.G., al întîm- 
pinării acestui eveniment 
cu noi și remarcabile suc
cese în toate domeniile.

In continuare, răspun- 
zînd invitației gazdelor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul E- 
rich Honecker au vizitat o 

expoziție ilustrînd diver
sitatea de produse realiza
te la Erfurt.

După întîlnirea de la se
diul Comitetului distric
tual a fost vizitat orașul 
Erfurt.

Jn centrul istoric al ora
șului, tovarășul Nicolae 
Ceausesc u, tovarășul Erich 
Honecker, celelalte persoa
ne oficiale au străbătut pe 
jos ariera-monument An
ger.

Inalții oaspeți sînt în- 
tîmpinați de delegații ale 
muncitorilor, tinerilor, ar
tiștilor și oamenilor de 
cultură, care își exprimă- 
satisfacția și bucuria de 
a-1 avea ca oaspete drag 
al orașului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, senti
mentele de caldă prietenie 
pe care le poartă poporu
lui român, țării noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu 
multă prietenie acestor 
calde manifestări, urează 

populației orașului noi suc
cese în întîmpinarea Con
gresului P S.U.G. și își 
exprimă convingerea că 
popoarele celor două țări 
vor conlucra strîns în con
strue, m socialismului, In 
lupta pentru apărarea pă
cii, că se va întări și dez
volta colaborarea dintre 
partidele și țările noastre.

Toate aceste momente, 
manifestările mulțimii ve
nite pe marea arteră An
ger, s-au transformat în- 
tr-o adevărată sărbătoare, 
desfășurată într-o atmos
feră de puternic entuziasm 
și însuflețire, dovadă e- 
locventă a stimei și pre
țuirii de care se bucură 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul 
român în Republica De
mocrată Germană, țară so
cialistă, prietenă.

TELEX • SPORT •

BELFAST 29 (Agerpres). 
Recordmanul mondial în 
proba de 400 m garduri, 
atletul american Edwin 
Moses, și-a confirmat par
ticiparea la concursul in
ternațional ce se va desfă
șura în ziua de 24 iunie 
la Belfast.

Este pentru prima oară 
cînd Edwin Moses, neîn
vins în ultimele 109 curse, 
concurează în Irlanda do 
Nord.

☆

PARIS 29 (Agerpres). In 
finala turneului interna-
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Micul dejun în 
pat; Unirea: Acțiunea Zu- 
zuc; Parîngul: Raliul,

PETRILA : Urgent, se
cret.

LONEA: 100 de bucu
rii.

VULCAN — Luceafărul: 
Surorile.

LUPENI — Cultural : 
Rocky II.

URI CÂNI: Detașament 
cu misiune specială.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TELEX • SPORT

țional de fotbal pentru ju
niori de la Croix (Franța), 
echipa engleză Ipswich 
Town a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația 
portugheză F.C. Porto.

☆
PARIS 29 (Agerpres). La 

Pauillac, în cadrul cam
pionatului european femi
nin de fotbal, selecționata 
Suediei a învins cu scorul 
de 4—0 (1—0) echipa Fran
ței.

TV.

20,00 Telejurnal.
-20,15 Actualitatea în eco. 

nOmie.
20,25 Studioul tineretu

lui.
Un program revolu
ționar, un program 
al tinereții. Tran
spunem în viață sar
cinile și orientările 
formulate de tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, Progra
mul de muncă și 
educația comunis

tă adoptat de Fo
rumul tineretului. 
Dezbatere.

— Melodiile păcii.
— Serial științific. Că

lătorie în Univers 
(color).

21,50 Telejurnal.

Un moment cu semnifi
cații deosebite pentru co
laborarea multilaterală și 
raporturile do strînsă prie
tenie, frățești dintre clasa 
muncitoare din România 
și clasa muncitoare din 
R.D. Germană, dintre ță
rile, partidele și popoarele 
noastre a avut loc în ma
rea hală de montaj a 
combinatului Umform- 
technik „Herbert Warnke" 
'din Erfurt, undo, în în
cheierea vizitei la această 
importantă unitate indus
trială, a fost organizat un 
mare miting al prieteniei, 
la care au luat parte peste 
4000 de oameni ai muncii.

Apariția în prezidiu a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a tovarășului Erich Honec
ker, secretar general al 
C.G, al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a fost sub
liniată cu îndelungi ovații 
și urale. Minute în șir ș-a 
aclamat pentru Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Ger
mania, pentru Republica

<acro<aLi-raTgd in LtMie
Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară

OTTAWA’ 29 (Agerpres). 
Cinci sute de organizații, 
cuprinzînd cunoscute per
sonalități ale vieții politi
ce și sociale canadiene, au 
difuzat un apel publicat 
în ziarul „The Globe and 
Mail" din Toronto, prin 
care se cere guvernului să 
nu sprijine programul a- 
merican de cercetări mili
tare spațiale, cunoscut sub 
numele do „războiul ste
lelor". Realizarea acestui 
program — se evidențiază 
în document — ar ducr la 
intensificarea cursei înar
mărilor nucleare și ar în

Socialistă România și R.D. 
Germană, pentru popoare
le celor două țări, pentru 
prietenia de nezdruncinat 
și strînsa colaborare sta
tornicită în folosul lor re
ciproc. al cauzei socialis
mului și păcii. S-a scandat 
îndelung pentru cele două 
partide, s-au adresat urări 
conducătorilor acestora — 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Erich Honecker. Sînt mo
mente vibrante, deosebit 
de semnificative, care ilus
trează in modul cel mai 
grăitor, asemenea întregii 
vizite, sentimentele fră
țești pe care și le nutresc 
reciproc oamenii muncii 
din Republica Socialistă 
România și Republica De
mocrată Germană, voința 
comună de a conlucra 
strîns în lupta pentru so
cialism, pentru pace, înțe
legere și cooperare inter
națională.

In mod semnificativ, tri
buna eră dominată de u- 
rarea „împreună pentru 
pace, destindere, dezar
mare și coexistență pașni
că a popoarelor".

Au fost intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re

venina atmosfera interna
țională, relatează agenția 
ADN.

☆
LONDRA 29 (Agerpres). 

O demonstrație de protest 
împotriva amplasării la 
bordul submarinelor bri
tanice a rachetelor nuclea
re de tipul ,,Polaris" a 
avut loc în orașul North
wood. Participanții la ma
nifestație s-au pronunțat 
pentru lichidarea arsenale
lor atomice existente pe 
teritoriul Marii Britanii și 
în Europa, pentru elimina

publicii Democrate Ger
mane.

Deschizînd mitingul, to
varășul Gerhard. Muller, 
P' im-srcretar al Comite- 
t llui districtual al P.S.U.G., 
a salutat, în numele co
muniștilor, al oamenilor 
muncii din Erfurt, pe to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker.

In . aplauzele celor pre- 
zenți, a luat cuvîntul to
varășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, președin
tele Consiliului 'de Stat al 
R.D. Germane.

In atmosfera de puterni
că însuflețire caro domneș
te în marca sală, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
care a fost întîmpinat cu 
puternice aplauze.

Cuvîntărilo celor doi 
conducători de partid și 
de stat, urmărite cu multă 
atenție, cu deosebit inte
res și deplină aprobare, 
au fost subliniate în repe
tate rînduri cu aclamații, 
cu îndelungi și vii aplau
ze, cu urări la adresa ce

rea pericolului nuclear.
Împotriva demonstran

ților au fost dislocate forțe 
polițienești care au operat 
arestări.

☆
CIUDAD DE MEXICO 

29 (Agerpres). In capitala 
Mexicului s-au descins 
lucrările unui simpozion 
internațional asupra 
problemelor dezarmă
rii, organizat din iniția
tiva Uniunii interparla
mentare. Participă parla
mentari și experți in pro

lor două partide, popoare 
și țări ale noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul E- 
rich Honecker și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat. Din nou răsu
nă aplauze, aclamații pen
tru prietenia și colabora
rea dintre popoarele celor 
două țări.

In numele muncitorilor, 
al tuturor oamenilor mun
cii din combinat, maistrul 
Roland Worg a dat expre
sie bucuriei pentru onoa
rea de a fi avut în m do
cul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe to
varășul Erich Honecker, sa
tisfacției de a fi participat 
la acest mare miting — o 
nouă mărturie a prieteniei 
și solidarității celor două 
țări și partide, a voinței 
lor de a dezvolta colabo
rarea în construcția socia
lismului, în lupta pentru 
asigurarea păcii și securi
tății în Europa și în în
treaga lume.

Sub semnul acestor trai
nice legături de prietenie 
și colaborare s-a desfișu- 
rat întregul miting, care 
se încheie într-o atmosfe
ră entuzias'ă, prin into
nai ea „Internaționalei".

blemele dezarmării din a- 
proximativ 50 de țâri yiie 
lumii, precum și repre
zentanți din partea O.N.U. 
și a altor organizații in
ternaționale guvernamen
tale și neguvernamentale.

In prima zi a lucrărilor 
au mai luat cuvîntul • re
prezentanții U.R.S.S, S.U.A. 
șt Austriei.

In cadrul reuniunii a 
fost prezentat un docu
ment de lucru al Uniutm 
interparlamentare, intitu
lat „Să se pună stavilă 
cursei înarmărilor l“.

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 

utilaj minier Satu Mare
C.C.S.I.T.LJ.M. Satu Mare — filiala Petroșani 

încadrează pentru activitatea de 
cercetare-proiectare :

— ingineri (subingineri)

— tehnicieni f

in specialitățile: mașini și instalații miniere, 
exploatări miniere, electronică, automatizări 
și electrificări miniere.

Doritorii se pot adresa personal condu
cerii care are sediul în strada Republicii nr. 
1 (platforma I.U.M. Petroșani), sau telefon 
direct 42964.

Se asigură retribuire în acord global.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, strada 

Unirii, 15/1/4, Petroșani.

VIND Dacia 1310, nouă. 
Strada'Viitorului, bloc 13, 
sc.' IV, ap. 15, Vulcan. 
(3772)

VIND Moskvici 1500. In
formații Vulcan, strada Pa- 
rîngului, 53/14. (3778)

VIND ARC) 244 Diesel 
preț convenabil Petroșani, 
telefon 41684, după ora 
17. (3779)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baban 
Victor, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(3773)

PIERDUT carnet de I- 
dentitate pe numele Stocker 
Ernest II,- eliberat de Re

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția și copiii mulțumesc tuturor rudelor, prie
tenilor și colegilor care au fost alături de ei la în
cercarea grea pricinuită de decesul celui care a fost 

TIGARAN CONSTANTIN (3780)

gionala C.F.R. Timișoara 
— Antrepriza • construcții 
căi ferate Petroșani. 11 de
clar nul. (3774)

PIERDUT carnet student 
pe numele Chele ea Lumi
nița.' eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3775)

PIERDUT carnet student 
pe numele Spătaru Mitică, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (3776)

PIERDUT certificat ab
solvire a 10 clase nr. 
26990/59 în anul școlar 
1977/1978 pe numele Nica 
Parascbiva, eliberat de 
Școala generală Rușețu, 
jud Buzău. II declar nul. 
(3777)
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