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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, marți, 
25 iunie, cu tovarășul Ge
rardo Iglesias, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist din Spania, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., e- 
fectuează o vizită de prie
tenie în țara noastră.

In cadruly întîlnirii s-a 
procedat la o informare re
ciprocă asupra activității

și preocupărilor Partidului 
Comunist Român și Parti
dului Comunist din Spania, 
la un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea 
raporturilor dintre cele do
uă partide comuniste, pre
cum și în legătură cu pro
blemele actuale ale vieții 
politice, internaționale și 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ge

rardo Iglesias și-au expri
mat satisfacția față de re
lațiile prietenești, de cola
borare și solidaritate care 
s-au statornicit 
intre cele două parti
de, pe baza deplinei egali
tăți, stimei și respectului 
reciproc, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabo
ra de sine stătător linia po-
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Susținem din inimă noua inițiativă (îe pace
Mecanizarea nu este o 

reducerea conținutului
Prima jumătate a anului 

a înscris mina Livezeni în 
rîndul colectivelor miniere 
care au îmbunătățit calita
tea cărbunelui extras și 
livrat beneficiarilor. Este 
un succes deosebit dacă 
se are în vedere că puține 
întreprinderi miniere din 
bazin, în anul acesta, s-au 
încadrat în indicatorul de 
cenușă și umiditate plani
ficat.

Rezultatele din luna ia
nuarie, cînd procentul de 
cenușă admis în masa de 
cărbune extrasă a fost de
pășit cu 3 puncte, iar pe
nalizarea a fost de 2000 de 
tone de cărbune nu-.și în
trezărea vreo perspectivă 
în următoarele luni, de în
cadrare în indicatorul de 
calitate.

începutul este într-ade- 
văr greoi. In luna februarie 
se obțin rezultate ceva mai 
bune, plus 2,7 puncte față 
de planificat. Martie — plus 
2,1 puncte. Luna aprilie. Se 
înregistrează pentru prima 
dată în anul acesta, la in
dicatorul de cenușă și u- 
miditate un conținut sub 
cel planificat cu 1,6 punc
te și, respectiv, 0,3 puncte. 
Se părea că este o întîm- 
plare, dar rezultatele din 
luna mai și iunie contrazic 
acest lucru. Deci în lunile 
amintite se livrează pre- 
parației Coroe.ști cărbune 
cu un procent de cenușă 
mai mic cu 3,8 puncte fa
ță de cel planificat și, res
pectiv, cu 4,2 puncte. Ast
fel cumulat de la începu
tul anului pînă în data de 
20 iunie, mina Livezeni s-a 
încadrat în indicatorul de 
calitate obținînd o bonifi

Facultatea de Mașini și Instalații Miniere 
din Institutul de Mine

Un minunat cadru de pregătire 
și formare a specialiștilor
Procesul de dezvoltare 

și modernizare a învâ- 
țămîntului superior mi
nier, prin integrarea ar-' 
monioasă cu cercetarea 
și producția, este reflec
tat și în evoluția Facul
tății de Mașini și Insta
lații Miniere, Institutul 
de Mine Petroșani : în 
1965 se aflau 65 de stu- 
denți în anul I ; în 1975 
— 150, iar în anul trecut 
240, la cursuri de zi și 
serale.

Absolvenților facultă
ții noastre li se asigură 
prin conținutul planurilor 
de învățămînt și a pro
gramelor analitice o te
meinică și complexă pre
gătire profesională, ei 
fiind capabili să răspun
dă unei diverse proble
matici pe linie minieră, 
mecanică și electrică. Ins
titutul nostru dispune de 
o bază materială moder
nă care asigură o temei
nică pregătire ' științifică 
și practică. Activitățile ap

cație de peste 1000 tone 
de cărbune. Este adevărat 
o cantitate mică, dar dacă 
se are în vedere că în ace
eași perioadă a anului tre
cut, mina pentru indicato
rul de calitate a fost pena
lizată cu aproape 11 000 
tone de cărbune, atunci di
ferența este destul de ma
re. Mare însă este pasul 
pe care l-a făcut colectivul 
de oameni ai muncii de la

întreprinderea 
minieră 
Livezeni

această întreprindere, acela 
de a livra preparației Co
roe.ști cărbune de . calitate.

In șase luni, colectivul 
de la I.M. Livezeni a reu
șit să reducă conținutul de 
cenușă, din cărbunele li
vrat cu peste 7 puncte. A- 
ceastă scădere spectacu
loasă a sterilului în cărbu
nele extras a fost urmarea 
măsurilor stabilite și 
transpuse cu fer
mitate în practică. Nu 
este cazul să fie enumera
te măsurile întreprinse de 
acest colectiv, ele sînt ace
leași și pentru celelalte în
treprinderi miniere numai 
că nu sînt transpuse în to
talitate în practică. Re
zultatele obținute pe linia 
calității cărbunelui extras,

plicative se desfășoară in 
cadrul laboratoarelor ce 
dispun de o dotare cores
punzătoare, în continuă 
modernizare, în concor
danță cu necesitățile im
puse do instruirea temei
nică a viitorilor specia
liști cu pregătire supe
rioară. Numeroase acti
vități se desfășoară pe 
platformele miniere din 
Valea Jiului, Rovinari, 
Motru, în uzine construc
toare de mașini Sau de 
preparare a cărbunelui, 
studenții participînd ne
mijlocit Ia acțiunea de 
creare a utilajelor și ma
șinilor necesare mineritu
lui.

O atenție deosebită se 
acordă instruirii practice

Conf. univ. dr. ing. 
Alexandru FLOREA, 

decanul Facultății de 
Mașini și Instalații 

Miniere
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piedică in 
de cenușă

de către mina Livezeni, 
infirmă ideea care se mai 
lasă auzită că tăierea me
canizată ar conduce la în
răutățirea calității cărbu
nelui. Gîndirea tehnică pri
vind tăierea mecanizată a 
cărbunelui la mina Live
zeni și-a spus cuvîntul. 
Noile capacități de pro
ducție puse în funcțiune 
și echipate cu complexe 
de susținere și tăiere me
canizată creează posibili
tatea de tăiere numai a 
cărbunelui nu și a sterilu
lui cum s-a întîmplat în 
anii trecuți. Rămîne ca în 
continuare colectivul oa
menilor muncii de la I.M. 
Livezeni să acționeze cu 
aceeași hotărîre privind 
creșterea cantității de căr
bune extras, unde există 
destule rezerve.

Gli. SrîNU

O prezență prestigioasă în viața economico-socială a Văii Jiului

Centrul de calcul electronic
Locul și rolul de însemnătate deosebită cu care 

Centrul de calcul electronic al Combinatului minier 
Valea Jiului se implică în economia municipiului — 
în minerit în primul rînd — sînt de acum cunoscute, 
dar în contextul aniversării celor 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului capătă semnifica
ții cu totul aparte. Despre aceste semnificații a 
avut amabilitatea să ne dea relații de specialitate 
directorul Centrului de calcul, tovarășul inginer 
Ludovic Feyeș :

— Adevărul, marele a- 
devăr este că în cei 20 de 
ani pe care cu recunoștin
ță și legitimă mîndrie pa
triotică îi numim „Epoca 
Ceaușescu'1, țara noastră a 
cunoscut prefaceri fără 
precedent în toate sferele 
vieții tocmai datorită con
cepției revoluționare, pro
fund clarvăzătoare a 
secretarului general al 
partidului de a așeza la te
melia organizării și condu
cerii întregii activități e- 
conomico-sociale princi
piul perfecționării necon

Prin autodotare
Un colectiv de tehnicieni 

de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani, coordonat de ing. 
Mircea Olaru, din cadrul 
atelierului de telegrizume- 
trie a realizat din compo
nente exclusiv de produc
ție românească un dispozi
tiv de temporizare și re
transmitere a datelor. Pî
nă nu demult, dispozitivul 
respectiv era procijrâț diii 
import. Realizat în între

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Apelul F.D.ILS.
Pentru apărarea 

dreptului sacru la viața
Ieri, orașul Lupeni a trăit atmosfera 

entuziastă a unei vibrante manifestări — 
adunarea omenilor muncii, din această 
veche vatră de cărbune și istorie, pentru 
pace și dezarmare. Alăturîndu-și glasul 
și dorința sinceră de pace glasului și 
voinței întregului popor român, minerii, 
preparatorii, constructorii, chimistele, re
prezentanții tuturor categoriilor de Oa
meni ai muncii și-au exprimat ieri în 
sala Palatului cultural din Lupeni, împo
dobită cu pancarte și lozinci care expri
mau profunda adeziune la noua și strălu
cita politică de pace a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Apelul F.D.U.S., Chemarea 
adresată tuturor popoarelor lumii pentru 
a-și uni eforturile puse în slujba păcii și 
dezarmării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

Adunarea pentru pace și dezarmare de 
la Lupeni a fost deschisă de tovarășul 
Ștefan Popa, președintele Consiliului o- 
rășenesc al F.D.U.S. In cuvîntul lor, doc
tor Nicolae Aldica, Dumitru Filimon — 
din partea organizației de tineret, Aurel 
Colda, din partea organizației de sindicat,

Mircea BUJORESCU

Supremul ideal - 
PACEA LUMII

Intr-o atmosferă vibrantă, de puternică 
simțire rcvoluționar-patriotică, minerii, 
energeticienii, constructorii, alte categorii 
de oameni ai muncii din orașul Vulcan, 
reuniți intr-un însuflețitor miting pentru 
dezarmare și pace, au dat glas celor mai 
profunde sentimente de satisfacție și mîn- 
drie patriotică, de profundă adeziune față 
de noua inițiativă de pace a României, a 
președintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, exprimîndu-și voința lor nestrămutată 
de a trăi și munci în deplină liniște și 
pace. Adunarea desfășurată în sala cine
matografului „LuceafăruT* din localitate, 
împodobită sărbătorește, a fost deschisă 
de tovarășul Vasile Pupăzan, președintele 
Consiliului orășenesc al F.D.U.S., care a 
prezentat participanților o sinteză a vieții 
politice internaționale, precum și rolul 
și importanța desfășurării demersurilor 
pentru dezarmare și pace. Dînd glas sen
timentelor de profundă adeziune ce însu
flețesc minerii Vulcanului, în cuvîntul 
său, Sipos Arpad, în numele puternicului 
colectiv al minei Vulcan s-a pronunțat cu 
fermitate pentru pace, pentru dreptul la

Gheorghe CHIRVASĂ
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tenite, cele mai noi și va
loroase cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane, 
în rîndul cărora se înscriu 
și calculatoarele electroni
ce. In Valea Jiului ideea 
trecerii la automatizarea 
culegerii datelor, a impus 
utilizarea tehnicii de cal
cul electronic. începutul, 
s-a făcut în iunie 1976, 
cînd a luat ființă primul 
Centru de calcul în cadrul 
Combinatului minier Va
lea Jiului, dotat de la în
ceput cu calculator electro
nic de capacitate medie de 
prelucrare, de tipul „FE-

gime prin autodotare, dis
pozitivul este destinat ins
talațiilor de telegrizume- 
trie ale întreprinderilor mi
niere. In perioada care a 
trecut de la începutul a- 
cestui an, I.P.S.R.U.E.E.M. 
a livrat 40 de astfel de 
dispozitive, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor mai fi 
livrate' alte 200 de' dispozi^ 
live. (V.S.j 1 

LIX C—256". Ca sarcină 
de bază a centrului nostru 
de calcul a stat, și rămîne 
în continuare, aceea de 
proiectare, implementare 
și exploatare a sistemelor 
informatice pentru condu
cerea eficientă a ’ activită
ților și subactivităților u- 
nităților C.M.V..I. Pentru 
aceasta partidul și statul 
nostru au asigurat conti
nuu baza materială — va
loarea dotării se cifrează 
la peste 60 milioane lei, 
iar numărul specialiștilor

Interviu realizat de 
Iosif BALAN

(Continuare în pag. a 2-a)

j ln Patru quadrați
„Lupul moralist’4

„El se jură că nu fură/Sar l-am prins cu rața^n
* gură...". Cam așa-i și lupul nostru moralist. Iți a- 
| trage atenția, duhnind a coniac, deși era abia trecut 
■ de ora 10, ce înseamnă să consumi băuturi alcoolice 
| în timpul orelor de program, ce implicații are actul 
| tău necugetat asupra procesului de producție. Cri- 
| tică vehement, ca un „dur"'ce este, pe cei ce se
* aprovizionează pe ușa din spate, dar el are sacoșa
* plină cu mărfuri pe care rar le vezi, prin magazin. 
I Și... o duce „mulțumesc, bine" cu conștiința împă- 
| cată (?!), că și-a făcut datoria față de semenii săi.

1 ................. “ - - Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

în devans 
față de grafic

Colectivul brigăzii nr. 2 
Livezeni a I.A.C.M.M. Pe
troșani raportează în aces
te zile lucrări în devans 
față de grafic la mai multe 
din obiectivele noii prepa- 
rații. Astfel, după cum 
ne-a informat ing. Oswald 
Heldberg, șeful brigăzii, 
au început lucrările de 
montaj a structurii meta
lice a culoarelor de benzi 
transportoare și s-au fina
lizat betonările la ultima 
cotă a clădirii principale, 
care va găzdui spălătoria 
și flotația. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni vor fi finali
zate și lucrările la instala
ția de transport a sterilu
lui. De la începutul aces
tui an pînă în prezent, sar
cinile de plan la nivelul 
brigăzii au fost depășite 
cu peste 10 la sută. (V.S.)
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, Apelul F.D.U.S

Supremul ideal
(Urmare din pagina I)

PACEA LUMII

Centrul de talcul electronic

existență liberă, la muncă 
și viață pașnică, exprimînd 
hotărîrea unanimă a mi
nerilor de a acționa fără 
preget pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru 
asigurarea unui viitor pros
per, ferit de pericolul nu
clear. Acelorași 
toare gînduri și 
te de profundă 
față de noua inițiativă de 
pace a României, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului le-a dat glas, în cu- 
vîntul său, Vasile Purice, 
de la mina Paro.șeni, care 
în numele colectivului pe 
eare-1 reprezintă s-a pro
nunțat pentru oprirea 
cursei înarmărilor.

In cuvîntul lor, Florica 
Buliga și Adela Matei, au 
exprimat profunda îngrijo
rare a tuturor femeilor din 
Vulcan, față de cursa înar
mărilor nucleare, față de 
cataclismul nuclear ce a- 
menință viața copiilor lu
mii, a civilizației însăși.

Hotărîrea fermă, anga
jamentul unanim al locui
torilor Vulcanului — vîrst- 
nici și tineri — de a susți
ne din 
tivă de 
au fost 
tul lor
Gheorghe Benea, de utecis-

însufleți- 
sentimen- 
adeziune

suflet noua iniția- 
pace a României 
reliefate în cuvîn- 
și de preparatorul

tul Pavel Kovacs, precum 
și de pioniera Adela Ar- 
vinte, care au arătat 
profundul angajament al 
oamenilor muncii, al pio
nierilor și elevilor, de a 
susține prin faptele lor de 
muncă tot ceea ce Româ
nia, tovarășul " Nicolae 
Ccaușescu, întreprind pen
tru salvgardarea păcii, a 
dreptului suprem al oame
nilor la existență.

Intr-un deplin acord, în- 
tr-o puternică și vibrantă 
manifestare a celor 
alese sentimente de 
ziune și satisfacție, 
cipanții la adunare < 
dresat o telegramă tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
care se exprimă via satis
facție, profundul atașament 
al locuitorilor Vulcanului 
față de Apelul F.D.U.S., 
față de demersurile Româ
niei, pentru reducerea ar
senalelor militare și în pri
mul rînd al celor nucleare.

De asemenea, s-au adre
sat mesaje conducătorilor 
Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii, de
legațiilor celor două țări 
la tratativele de la Gene
va, în care se exprimă con
vingerea că Apelul F.D.U.S. 
va găsi un ecou favorabil, 
va fi înțeles pentru ca ra
țiunea să triumfe spre bi
nele și prosperitatea ome
nirii.

mai 
ade- 

parti- 
au a-

Un minunat cadru de
(Urmare din pag. I)

a studenților facultății. 
Pentru anul I activitatea 
de practică productivă se 
desfășoară în cadrul ate
lierului de microproduc- 
ție al facultății care are 
1212 mp și funcționează 
din 1979, fiind dotat cu 
țnașini-unelte la care stu
denții învață să lucreze ; 
în anul II la unitățile mi
niere, iar în anul III în 
uzine constructoare de 
mașini și instalații minie
re din toată țara (Petro
șani, Timișoara, Sibiu, 
Baia Mare etc). In anii 
IV și V studenții desfă
șoară practică tehnologică 
și de cercetare-proiectare, 
participînd la rezolvarea 
unor teme cuprinse în 
planurile de cercetare ale

celor două catedre de spe
cialitate ale facultății 
(Mașini miniere și Fizi- 
că-Electrotehnică), 
planurile institutelor 
cercetare-proiectare 
profil minier, precum 
teme solicitate de unită
țile miniere.

Pe tot parcursul ani
lor de studii, viitoarele 
cadre de specialitate se 
bucură de o atenție deo
sebită din partea condu
cerii de partid și de stat. 
Studenții de Ia cursurile 
de zi beneficiază de uni
forme gratuite, un număr 
sporit de burse, condiții 
de cazare și masă, posi
bilități de practicare a 
sportului, ca și de o via
ță cultUral-artistică me
nită să completeze armo
nios pregătirea tinerilor,

în 
de 
cu 
și

Pentru apărarea dreptului 
sacru la viață

(Urmare din pag. 1)

Elena Diaconu din partea 
organizației de femei, Slav 
Dobra din partea O.D.U.S., 
Hanerole Navradi, din par
tea organizației pionieri
lor, au exprimat hotărîrea 
colectivelor pe care le 
reprezintă de a susține cu 
toată ființa lor lupta pen
tru pace și dezarmare, do
rința fierbinte de a munci 
și trăi în liniște, sub cerul 
senin al socialismului.

„Prin grija părintească 
a partidului, a dumnea
voastră personal, mult iu
bite și stimate 
Nicolae Ceaușescu, 
nerii, preparatorii, 
menii muncii din 
Lupeni împreună 
treaga noastră
trăim o viață nouă în a- 
cești fertili ani ai socialis
mului. Prin mecanizarea 
complexă a lucrărilor mi
niere din subteran, prin 
dezvoltarea și moderniza
rea celorlalte unități pro
ductive, prin reclădirea o- 
rașului nostru pe temeliile 
noi ale urbanizării moder
ne, Lupeniul, veche vatră 
a mineritului românesc,

munca 
dăruire 
patriei, 
copiilor 

na- 
spune

(Urmare din pag. I)

tovarășe 
noi, mi- 
toți oa- 

orașul 
cu în- 
națiune,

oferă azi exemplul unei 
localități înfloritoare. Toc
mai de aceea nouă ne este 
dragă pacea mai presus de 
orice și nu avem un ideal 
mai scump și mai arzător 
decît de a trăi în liniște, 
de a asigura, prin 
noastră plină de 
pentru înflorirea 
un viitor fericit
noștri, tuturor fiilor 
țiunii noastre**, se 
in telegrama adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
într-o atmosferă vibrantă, 
de participanții la adunare.

Au fost adresate scrisori 
delegațiilor U.*R.S.S. 
S.U.A., împuternicite 
poarte, la Geneva, 
ciori cu privire la reduce
rea armelor nucleare și 
cosmice, precum și mesaje 
conducătorilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite 
ale Americii.

In încheierea adunării, 
formațiile artistice din o- 
raș, laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", au prezentat 
program artistic, care 
constituit într-un imn 
dus păcii și înțelegerii 
Pămînt.

și 
să 

nego-

un 
s-a 
a- 
pe

pregătire Recondiționare

să le înfrumusețeze orele 
libere.

Datorită pregătirii te
meinice și complexe, ab
solvenții Facultății de 
mașini și instalații minie
re sînt solicitați, la re
partizare, într-o gamă 
largă de domenii ale ac
tivității economice cum 
sînt unități miniere de 
producție și cercetare, u- 
zine 
laje 
trice 
de 
re și
pentru materiale de con
strucții, întreprinderi de 
prospecțiuni geologice, în
treprinderi de reparare a 
utilajului minier, institu
te de proiectări și altele.

constructoare de uti- 
și echipamente elec- 
miniere, trusturi 
construcții minie- 

hidrotehnice, cariere

Valoarea materialelor, 
subansamblelor și pie
selor de schimb recondițio
nate în primele cinci luni 
din acest an, de către ate
lierul mecanic al I.M. Li- 
vezeni este de 2 544 222 lei. 
Sectoarele de producție au 
plătit atelierului, pentru 
lucrările executate, suma 
de 536 779 lei. In acest 
s-au făcut economii 
valoare de 2 007 447
(G. S.)

îii informatică este de pes
te 100.

— Ce înseamnă de fapt, 
pentru minerit, centrul de 
calcul ?

— Centrul nostru de cal
cul efectuează prelucrarea 
automată a datelor 
ntcniile : gestiunea 
de muncă, calculul 
dența retribuțiilor, 
nea stocurilor de materia
le, gestiunea mijloacelor 
fixe, aprovizionare-desfa- 
cere, calcule tehnice ingi
nerești. In aceste domenii 
se poate vorbi de o infor
matizare aproape completă 
a activităților și subactivi- 
tăților. Ce înseamnă acest 
lucru ? înseamnă, de pil
dă, că la ora actuală cal
culul retribuțiilor, gestiu
nea în aprovizionare-desfa- 
cere etc, nu se fac decît 
pe calculator. Mai mult, 
în prezent prestăm servicii 
de calcul și pentru alte 
domenii de activitate: Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani, 
Banca națională. Banca 
de investiții, I.C.R.A. ș.a. 
Dar domeniul prioritar în 
care ne concentrăm preo
cupările vizează progra
marea, lansarea și urmări
rea producției de cărbune. 
In ultimul timp avem re
zultate bune în ceea ce 
privește trasarea grafică a 
informațiilor în domeniul 
minier.

— Odată cu centrul de 
calcul s-a edificat o pro
fesie nouă în Valea Jiului. 
Ce înseamnă aceasta 
pentru formarea profesio
nală a multor tineri ?

— Existența centrului de 
calcul electronic în Petro
șani a însemnat, de la bun 
început, posibilitatea însu
șirii unei profesii cu totul 
nouă, inexistentă pînă a- 
cum în Valea Jiului. S-au 
format operatori calcula
tor electronic, operatori 
echipament de pregătire a 
datelor, analiști sisteme 
informatice, programatori 
calculator electronic. In 
cadrul Centrului de calcul 
electronic Petroșani lucrea
ză în prezent 109 specia-

în do- 
forței 

și evi- 
gestiu-

Noi spații de cazare 
la Bănită

La Banița, unde se află 
.șantierul i.A.C.C.F. Petro
șani, s-a construit un fru
mos ansamblu de clădiri 
cuprinzînd locuințe pentru 
oamenii muncii. In această 
perioadă se intensifică lu
crările de construire a u- 
nor noi edificii, cuprinzînd 
40 de apartamente spațioa
se, care se vor da în folo
sință în cursul lunii iulie, 
integrîndu-se în viața eco
nomică și socială a acestei 
comune aflate într-un con
tinuu proces de dezvoltare 
și modernizare. (T.S.)

CREȘTE DOTAREA TEHNICĂ
In ultima perioadă I.U.M, Petroșani a fost în

zestrată cu utilaje ■ moderne de fabricație româneas
că. In secțiile de producție s-au montat o presă hi
draulică de 200 tf, mașini de sudat cap la cap și de 
debitat, două strunguri revolver, freze F.U.S. 
FU 36, mașini de alezat și frezat A.F.D. 100. 
în curs de montare mașini de găurit radiate, 
frezat longitudinal F.L.P. 660, un strung ’ S.P.A. 
6-2000. La sculărie se va monta o mașină de sudat 
prin puncte. La secția forjă se vor instala 2 mașini 
pentru producerea apei carbogazoase necesară oa
menilor muncii care lucrează în secția prelucrări la 
cald. Toate aceste utilaje sînt montate și puse în 
funcțiune in regie proprie de o formație complexă 
din secția mecanic șef, condusă de maistrul Mikloș 
Rusz.

Wilhelm LOJA DI, (corespondent)

na centrului 
șului. (V.S.)

civic al ora-

I 
I 
I 
I

HALTĂ. In zona fostei 
pieți agroalimentare din 
vechiul centru al orașului 
Lupeni, constructorii bri
găzii nr. 3 a A.C.C.F. Pe
troșani, au început lucră
rile de amenajare a unei 
halte cu peron pentru o- 
prirea trenurilor. Viitoarea

■ haltă este prevăzută să fie 
I pusă în funcțiune în acest 
I an, odată cu darea în fo- 
I losință a noii gări din zo-

ȘCOALA 
de artă din 
început pregătirile 
anul școlar viitor, 
fiecare an, cei dornici 
a pătrunde tainele artelor 
sînt așteptați cu 
deschise. La sediul școlilor 
au început înscrierile. (Al.H.)

POPULARĂ
Petroșani și-a 

pentru 
Ca în 

de

porțile

BRAN.ȘARE. Cetățenii 
blocului 82 din cartierul 
Petroșani-Nord s-au mutat 
de 3 luni în casă nouă.

Foto : Al. TATAR

Echipa de galvanizatori, de Ia secția „Hidraulică**, 
la I.U.M. Petroșani, capacitate nouă, aflată în 

probe tehnologice.

Nici acum însă blocul n-a 
fost branșat la curent e- 
lectric, așa că locatarii au 
„tras" fel de fel de 
care să le aducă în
lumină. E bine, tovarăși de 
la construcții și C.D.E.E. ? 
(M.B.)

fire 
case

veritabil 
(M.B.)
In sala 
„Valea 
iubito-

estival, ar trebui să se re
vină la adevărata distanță 
micșorată de cine-stie-cine. 
(W.' LOJADI)

GAZDĂ OSPITALIERĂ.
In plin sezon estival, de 
o bună primire se pot 
bucura turiștii de la caba
na Peștera Bolii. Bine a- 
provizionată zilnic (prin 
strădaniile ingenioase ale 
cabanierului), cu posibili
tăți de campare,. Peștera

Bolii rămîne un 
punct de atracție.

CONCERT ROCK, 
Teatrului de stat 
Jiului" din Petroșani
i ii rock-ului se vor putea în- 
tîlni cu formația „Meta- 
morf“ din Timișoara, as
tăzi, în cadrul a două spec
tacole care vor începe la 
orele 17 și 20. (Al. H.)

DILEMĂ. De la intersec
ția Dărănești și pînă la' 
Hațeg, așa cum informea
ză indicatorul orientativ 
din acel loc, sînt doar... 
6 km. Acum, în plin sezon

CINEMATECĂ. In ca
drul serilor de cultură ci
nematografică organizate 
de cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani, 
mîine, 27 iunie va rula fil
mul american „Transame- 
rica Expres". Spectacolele 
încep la orele 16, 18 și 20.

DINTR-O eroare de 
dactare, în nr. 10 186, 
13 iunie a.c. al ziarului

liști. Și încă ceva, la fel 
de semnificativ : existența 
centrului de calcul elec
tronic în acest mare bazin 
carbonifer a determinat în
ființarea Liceului de mate- 
matică-fizică la Petroșani 
— care face parte din cele 
5 unități școlare de profil 
din întreaga țară. Iar a- 
cest lucru spune mult. Pre
cum la fel de mult spune 
faptul că, prin înființarea 
la unitățile miniere 
stații și oficii de 
la acestea lucrează 
250 de specialiști, majori
tatea tineri.

— Despre perspectivă, 
ce ne puteți spune tovară
șe director ?

— Cincinalul 1986—1990 
pune în fața informaticie- 
nilor din -Valea Jiului sar
cini deosebite 
informatizării 
producției la 
treprinderilor 
realizarea sistemelor 
conducere a proceselor de 
producție eu ajutorul teh
nicii de calcul. Urmează să 
se realizeze, pentru prima 
oară la noi in țară, siste
mul de urmărire și condu
cere operativă a producției 
de cărbune la nivelul 
C.M.V.J. cu ajutorul unei 
rețele de minicalculatoa- 
re, ce ar urma să acopere 
cerințele informatizării pe 
întregul bazin carbonifer 
al Văii Jiului.

O altă sarcină deosebită 
este asigurarea programe
lor pentru calculatoarele 
de proces din cadrul sis
temelor de automatizare și 
dispecerizare a minelor. In 
fine, a treia direcție de
preocupări majore ar fi 
perfecționarea și dezvolta
rea sistemelor informatice 
pentru conducerea activi
tății extractive prin extin
derea ariei de cuprindere 
a acestor sisteme pe un nu
măr cît mai mare de 
menii ale muncii de 
ducere și asigurarea 
regim de telctransmisie 
datelor, pentru 
operativității de 
re a cadrelor de conducere 
în vederea luării unor de
cizii operative și de mare 
eficiență economică.

de 
calcul, 

peste

în domeniul 
conducerii 

nivelul 
miniere

in
și 

de

do- 
con- 
unui 

a 
creșterea 
informa-

Acțiuni patriotice
Pentru colectivul secto- V 

rului electromecanic de la 
mina Uricani, recuperarea 
materialelor refolosibile a 
devenit o preocupare coti
diană. Consemnăm că nu
mai în această lună au fost 
colectate 300 kg cupru, 500 
kg aluminiu, 4,5 tone de 
fier. Au fost recondiționa
te cantități însemnate de 
role, rulmenți, axe, motoa
re de pompe și s-a obținut 
recuperarea a 40 la sută 
din uleiurile întrebuințate 
la ungerea motoarelor.

Acțiunile patriotice ale 
tinerilor, înscrise în sfera 
celor trei „R“, vor fi inten
sificate și în continuare, 
pentru înfăptuirea indica
țiilor trasate de conduce
rea partidului în privința 
asigurării unui mare vo
lum de materii prime prin 
recuperarea și recondițio- 
narea materialelor refolo- 
sibile.

Florin BE JAN, 
Uricani

„Steagul roșu", în materia
lul care se referă la succe
sele handbaliștilor pionieri 
din 
scrie 
de 
nerale 
pat în 
locul V. In realitate echipa 
antrenată de prof. Ioan 
Vasiu a ocupat locul

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

f

Valea
că 

e t e 
nr. 3 Eu peni a ocu- 
final, la Timișoara,

a
■

I
I
I
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Succesul aparține Întregului colectiv
Rar s-a întîmplat re

porterului să-și reîntîl- 
nească eroii reportajelor 
supărați pe... laude. Mais- 

! trul Tudora Codarcea, se
cretar al organizației de 
partid de la Secția de 
mobilă Petrila, se deta
liază •

— La noi, producția 
începe de la Mașini 

1 ci de la croit PAL 
i pregătit. Or, de fetele 

acolo nici nu ați
Scuzei cu lipsa

țiu 
te 
rire..
Ies că în ziua documen
tării noastre s-a petrecut 
un eveniment remarca
bil — au fost montate 15 
garnituri de mobilă „Cor- 
vinul I". Remarcabil, în- - fluența transportului 
trucît, dacă în 
— februarie se 
4—5 garnituri pe zi, 
mai s-a ajuns la 10, 
în iunie la media de 
Triplarea producției, 
același efectiv, în 
leași condiții tehnice, sur
prinde la prima vedere, 
secretul reușitei îl aflăm 

, de la noul șef
Marin Boncan.

— In primul 
poate vorbi de 
tea aprovizionării ; 
fost sprijiniți în 
sens ele conducerea 
prinderii, I.P.L. 
dar și tehnicienii 
Dorin Cîntar și Stela Ta- 
borski s-au implicat e- 
fectiv în îndeplinirea e- 
xemplară a îndatoririlor 
de serviciu. In acest fel 
ne îndeplinim sarcinile 
de plan, considerate altă
dată prea mari pentru 
tînărul nostru colectiv.

i______ __________ _____ ___ ..

nu ntai 
drept 
autocritică,

nu
II,
Și 

de 
amintit, 
de spa- 
serveș- 
acope- 

mai a-

ianuarie 
montau 

în 
iar 
12. 
cu 

ace-

al secției

serînd, 
ritmici ta- 

am 
acest 
între- 
Dcva, 
noștri

Secția de mobilă Petri
la a început să producă 
în 1980, muncitorii săi — 
în marea majoritate fe
mei — s-au calificat nu 
demult în școli profesio
nale și la locuri de mun
că, lipsa experienței pro
fesionale era invocată a- 

temei. 
acesta

deseori, nu fără 
Iată însă că nu 
era factorul care greva a- 
supra realizării produc
tivității muncii. Compe
tentul dialog profesional 
între șeful secției și mais
trul Emil Narița, de 
montaj, a descoperit 
suri, „întoarceri" și 
crucișări de operații

la 
fi- 
în- 
în 

acest sector. S-au pus în 
aplicare prompt soluțiile 
pentru modernizarea și 

in- 
terfazic, a fluxului de 
montaj — s-a introdus o 
bandă cu role libere 
(neacționate), care asigu
ră transportul corpurilor 
de mobilier, pînă acum 
desfășurat „pe brațe". S-a 
ușurat deci efortul fizic, 
se cîștigă timp prețios.

•— Și pînă acum discu
tam în adunările de 
partid neîmplinirile noas
tre. In ultimul timp, re
marcă Tudora Codarcea, 
discuțiile nu mai au „to
nul general". Se discută 
„la obiect" în spiritul in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul dialogurilor 
pe care le poartă cu oa
menii muncii. A rezultat 
o idee prețioasă — com
partimentul C.T.C., alcă
tuit din meseriașe cu ex
periență, trebuie să-și 
desfășoare activitatea la

Din considerente vizînd
O M E N I A

locurile de producție, 
contribuie la 
profesională a 
lucrătoare, să

să 
formarea 
celorlalte 

prevină 
rebuturile pe faze de o- 
perațiuni, nu să-și exer
cite îndatoririle doar la 
recepția finală. Procedlnd 
astfel, s-a evidențiat ime
diat avantajul calitativ 
— refuzurile de calitate 
din luna mai sînt 
mici decît 
nuarie de 
ori.

Primele 
cu efecte mobilizatoare și 
în fișele de plată, au am
biționat colectivul; șefele 
de formații, comunistele 
au dus o campanie per
manentă împotriva aba
terilor disciplinare, e 
drept mai sînt încă unele 
aspecte care mai lasă de 
dorft.

— Ritmicitatea ■ fluxu
lui, conchide Maria Mu- 
reșan, din același sector, 
conjugă toate forțele co
lectivului ; cine încearcă 
să tragă chiulul e luat 
de mînecă de ceilalți co
legi de echipă.

Cifra de 15 garnituri a 
devenit deci din deziderat 
realitate și după cum sub
linia șeful secției în nu
mele colegilor săi de 
muncă, nu reprezintă 
„plafonul maxim". Colec
tivul, acum maturizat pro
fesional și politic, prin 
întărirea rîndurilor orga
nizației de partid și mă
surile luate în scopul îm
bunătățirii performanțe
lor profesionale, este în 
măsură să-și îndeplineas
că, dar și să-.și depășeas
că sarcinile.

Ion VULPE

cele din 
aproape

rezultate

LIFT

LOCATARII blocurilor 
4 și 5 din strada Aleea 
Trandafirilor — Petroșani. 
Problema ce vă frămîntă 
am discutat-o cu factorii 
competcnți de la Consiliul 
popular municipal Petro
șani. Nu i se poate da 
curs în sensul dorit de dv. 
De ce ? Pentru că ceea 
ce propuneți dumneavoas-

La redacție ne-a vizitat 
zilele trecute pensionara 
Maria Iozsa, femeie în vîrs- 
tă, care o viață de om și-a 
petrecut-o aici, la poalele 
Parîngului. Atașată, deci, 
cu toată ființa acestor lo
curi, a ținut să ne împăr
tășească un „of“ ce o apa
să. I l-am ascultat și-i dăm 
dreptate. Din considerente 
ce vizează OMENIA.

Problema ce 
ne-a fost 
sugerată spre 
rezolvare, în 
folosul public, pare neîn
semnată la prima 
Dar temeinicia, 
tatea ei publică, iese 
untdelemnul" 
imediat ce-i 
în amănunte.

Petenta își 
asupra unui aspect public, 
de natură edilitar-gospo- 
dărească nelalocul lui. „Ni
căieri ca în Petroșani nu 
se vede atît de izbitor lip
sa unor bănci — reproșa 
interlocutoarea — iar noi, 
persoanele vîrstnice sim
țim cel mai mult acest ne
ajuns. In parcul orașului 
îl simțim ceva mai puțin 
(dar îl simțim, totuși, de
oarece băncile existente 
aici sînt mai tot timpul o- 
cupate, deci ar trebui com
pletate și în acest Ioc). In 
schimb, lipsa unor bănci o 
simțim acut în locuri cu 
mare afluență de public 
ca platou] de staționare a 
autobuzelor (cap de linie) 
de la piață, în stațiile de 
autobuz Hermes, spital 
(mai cu seamă în acest ul
tim loc). Spre spital merg

tim- 
bol- 
folo- 

are 
sufe-

fireas-

și pleacă de aici, tot 
pul, oameni în vîrstă, 
navi care de regulă 
sesc autobuzul. Nu 
bietul om bătrîn sau 
rind posibilitatea
că — să se așeze pe o ban
că pentru a se odihni în 
așteptarea autobuzului. Și 
mai este ceva în neregulă: 
în nici o stație de autobuz 

numărul 
mult 
mare 
celor

lor este 
mai 
decît a

vedere, 
însemnă- 

„ca 
la suprafață,

pătrundem 
Și iată de ce. 
vărsa „of“-ul

nominalizate 
se află ame- 

ceva
nu
copertină, 

să te poți adăposti 
de ploaie".

mai sus, 
najată o 
sub care 
pe timp

Recepționînd „of“-ul, su
punem problema ce ne-a 
sesizat-o spre atenție fac
torilor competcnți din ca
drul Consiliului popular 
municipal în măsură să 
decidă completarea dotări
lor edilitare ale orașului 
Petroșani cu necesarele 
bănci în locurile publice 
intens frecventate de popu
lație. In comparație cu 
ea ce s-a realizat și 
realizează acum atît 
frumos și impresionant
mult în reședința munici
piului nostru, efortul pen
tru dotarea locurilor publi
ce din oraș cu băncile so
licitate este, se poate spune, 
„floare la ureche". Cu atît 
mai mult, problema aflată 
în discuție poate și trebuie 
rezolvată. E necesar, repe
tăm, din considerente vi
zînd OMENIA, civilizația 
urbană.

ce-
se 
de 
de

I. BRÂDEANU

Spiritul civic in acțiune

nu

<1-

gu_

munici- 
depăși- 
strînsă 

servici»

economice și 
de 

interes comun,

Un fapt, o idee, un îndemn

Magazinul general Petrila (șef Maria Duminică) — raionul 
Electronice.

Răspundem 
cititorilor

bune,

In octombrie se vor îm
plini 2 (doi) ani de cînd 64 
familii, care locuiesc în 
blocul 99 de pe strada Re
publicii din Petroșani, își 
fac o bună pregătire atle
tică ureînd etajele cătinel- 
cătinel, în lipsa unui pro
iectat lift. S-au montat ghi
daje, dar constructorul nu 
betonează casa liftului. Ce
le două lifturi, care costă 
ceva bani, sînt împrăștiate, 
bucată cu bucată, pe la 
diverse etaje. Informăm pe 
cei în drept că e prea 
mult. (M.B.)

I

I 
I

încă din toamna anului 
trecut locatarii din blo
curile 95, 97 și 99, de la 
etajele 5—10, aflate în 
cartierul Hermes din Pe
troșani au făcut memorii 
după memorii și au bă
tut pe la multe uși pen
tru a li se rezolva o pro
blemă veche : furnizarea 
apei calde în apartamen
te. „Din cauza unei ne
inspirate repartizări a 
numărului de apartamen
te pe coloanele de distri
buție din punctul Jer- 
mic — se precizează în- 
tr-o scrisoare primită de 
la Asociația de locatari 
—, pe coloana 3, adică a 
noastră, sînt 507 aparta
mente, față de 303 pe co
loana J și 251 pe coloa
na 2. Deși la data trans
formării vechii centrale 
în punct termic am sesi
zat că această împărțire 
ne va da necazuri, mai 
ales că urma să se con
struiască și blocul 99 (cu 
64 apartamente), nu s-au 
luat măsurile tehnice co
respunzătoare pentru re
zolvarea situației. Astfel 
s-a ajuns ea, din momen
tul racordării blocului 99. 
apa caldă să nu mai ur
ce în cele trei imobile 
mai sus de etajele trei- 
patru, mai rar la cinci. 
Dacă în timpul verii a- 
nului trecut a urcat apa 
caldă chiar și la etajele 
superioare, de la sfîrșitul 
Junii octombrie, nu. Ace-

tră, de a fi mutată stația 
(punctul) de schimbare a 
buteliilor de aragaz — din 
fața blocurilor în care lo
cuiți — frizează mai de
grabă egoismul unor per
soane, punerea intereselor 
înguste ale acestora de a 
li se satisface bunul plac 
mai presus de interesele 
generale. Și nu-i bine! De
altfel, nici datele proble- 
bei reclamate de dv. nu 
mai sînt cele de atunci.

ClRȚU NICOLAE — Pe
troșani. Informația pe care 
ne-o cereți nu sîntem în 
măsură să v-o furnizăm. 
Ne depășește competența. 
Adresați-vă, deci, organe
lor în drept să vă dea 
semenea relații.

Se cunosc (și, în orice 
caz, se simt !) dificultăți
le activității de salubrita
te în localitățile 
piului. Ele pot fi 
te doar printr-o 
conlucrare între 
ile de profil ale E.G.C.L., 
unitățile 
cetățeni. Colaborare 
forțe, în 
care se materializează, e- 
xemplar și eficient, în 
Petrila.

Aici, din inițiativa și 
sub conducerea Consiliu
lui popular orășenesc, în 
fiecare duminică cetățe
nii, mobilizați de depută
ții din circumscripțiile e- 
tectorale respective, par
ticipă la acțiuni de salu
brizare; la strîngerea, în
cărcarea și transportul 
gunoiului menajer. La a- 
ceastă amplă și impor
tantă acțiune cetățeneas
că o contribuție însemna
tă o au și întreprinderile 
miniere, care asigură u- 
tilajele necesare ■ trans.

portului reziduurilor me
najere spre locurile spe
cial amenajate, pe ram
pele de descărcare. Și, ia
tă, un exemplu au fost 
colectate și transportate 
din cartierele 7 Noiem
brie, Tudor Vladimirescu. 
Muncii și 6 August 
proape 40 de tone de 
noaie menajere.

Desigur, aceasta
înseamnă că serviciile de 
profil ale E.G.C.L. să nu 
folosească din plin cele 
două autocontainere, trac
torul cu remorcă, ifronul, 
cele două căruțe din do
tare și cei 59 de lucrători; 
pentru că, reamintim, da
că mai este nevoie, din 
Petrila trebuie strînse, a- 
nual, mari cantități de 
reziduuri menajere. Ceea 
ce nu este deloc puțin. 
Dar este cît se poate de 
evident că prin aceste i- 
nițiative cetățenești, so
luția a fost găsită. (C.T.D.)

|| «Bl

eași situație a fost și în 
perioada noiembrie 1983 
— aprilie 1984, cînd lo
catarii au prezentat ne
numărate reclamații. De
oarece rețeaua alimentea
ză mai întîi blocurile 2A, 
2B, 2C (cu 227 aparta
mente), toate cu 4 nivele,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz».

curi din cartier, a dispus 
sectorizarea distribuției 
apei calde pe coloana în 
cauză cu ajutorul venti- 
lelor de separare din sub
solul blocului 2A. Aceas
ta ar fi însemnat că în- 
tr-o zi vor fi alimentate 
blocurile 2A, 2B, 2C, iar

Este vremea cînd
E. Gr. C. L trebuie

sa ia o decizie
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz>

a- 
ajunge. 

construirea 
separate, 
blocurile

următoare blocu-în cele trei blocuri 
mintite nu mai 
Am solicitat 
unei conducte 
numai pentru
95, 97, 99, care însumea
ză 224 
rificînd situația și înțele- 
gînd oportunitatea cereri
lor noastre, tovarășul Iu- 
liu Pop^ inginer șef la 
E.G.C.L. Petroșani, ne-a 
dat toate asigurările, în 
timpul verii anului tre
cut, că această conductă 
va fi montată. Mai mult 
chiar pentru a crea con
diții sociale cît mai apro
piate cu cele din alte blo-

apartamente. Ve-

în ziua
rile 95, 97, 99. Deși com
porta o serie de compli
cații și 
luția a 
locatari.
vara anului 1984 și con
ducta nu a fost construi
tă. Am aflat că lucrarea 
a fost anulată din dispo
ziția tovarășului Fazekaș 
Carol, inginer șef la 
I.G.C.L., renunțîndu-se 
chiar și la sectorizarea a- 
pei calde. Și au reînceput 
în toată iarna nemulțu
mirile locatarilor".

Această stare de lucruri 
a fost sesizată la condu
cerea E.G.C.L. și în 1983 
(adresa 620/19 decembrie) 
și în 1984 (adresa 43/4 fe-

dezavantaje, so- 
fost apreciată de 

A trecut însă

bruarie). zadar 
pentru că nu s-a 
prins nimic, deși 
prinderea, specializată în 
întreținerea spațiilor 
eative, avea datoria, 
rală și legală, de a 
gura funcționalitatea tu
turor instalațiilor care 
contribuie la confortul 
apartamentelor, la furni
zarea unui element de 
primă necesitate: apa
caldă. Altminteri cetățe
nii refuză să plătească a- 

• cest serviciu de care nu 
beneficiază, ceea ce sîn
tem informați că s-a și 
petrecut.

In această lună conti
nuă lucrările de revizie 
și reparații a magistralei 
de termoficare. Prin ur
mare este timpul potrivit 
pentru a rezolva și în- 
dreptățitele cereri ale ze
cilor de locatari din blo
curile 95, 97 și 99 din 
cartierul Hermes al ora
șului Petroșani. Reamin- 
tindu-i situația acestor 
blocuri, tovarășul inginer 
șef Iuliu Pop, de 
E.G.C.L. Petroșani, 
spunea : 
tă vară 
o nouă redistribuire 
coloane, pentru a unifor
miza condițiile existente 
în locuințe". Afirmația, 
am consemnat-o în 21 
nie, deci în prima zi 
verii anului 1985.

însă, 
între- 
între-

lo- 
mo- 
asi-

i I 
I
I

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

la 
ne 

„In aceas- 
vom efectua 

pe

iu-
a
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu tovarășul Gerardo Iglesias

(Urmare din pag >

litică, tactica și strategia 
revoluționară, corespunză
tor condițiilor istorice, so
ciale, naționale specifice în 
,care își desfășoară activi
tatea.

In cadrul schimbului de 
păreri în legătură cu pro
blemele vieții internațio
nale s-a apreciat că, în

condițiile actuale, cînd pe 
plan mondial s-a ajuns la 
o încordare deosebit de 
gravă, este necesar să se 
facă totul pentru a se pu
ne capăt cursei înarmări
lor, pentru trecerea la dez
armare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, pen
tru afirmarea unei politici 
de destindere, colaborare 
și pace.

S-a apreciat că, în actua
lele condiții internaționale, 
partidelor comuniste și 
muncitorești le revine un 
rol deosebit în unirea tu
turor eforturilor pentru o- 
prirea cursului periculos al 
evenimentelor spre con
fruntare și război pentru 
reluarea și consolidarea po
liticii de destindere, pace 
și înțelegere între națiuni. 
A fost reliefată însemnă

tatea întăririi conlucrării 
și solidarității între parti
dele comuniste și muncito
rești, a colaborării cu 
partidele socialiste, social- 
democrate, cu toate for
țele revoluționare, progre
siste, democratice, antiim- 
perialiste, care se pronun
ță pentru o politică de pa
ce și înțelegere între na
țiuni. pentru o lume mai 
bună Și mai dreaptă.

Schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 25 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Gomunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune u- 
rări tovarășului Hu Yao- 
bang, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez, iar poporului chinez 
prieten — noi și tot mai 
mari succese în opera de 
construire a socialismului.

Mulțumind pentru mesaj,

pentru sentimentele expri
mate, tovarășul Hu Yao- 
bang a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său prie
tenesc și cele mai cordiale 
urări, iar poporului român 
— urări de noi succese pe 
calea făuririi societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către secretarul ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez a tovarășului Nicu 
Ceaușescu, membru su

pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.

★

Tovarășul Nicu Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Hu Qili, se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez, și Wang Zao- 
guo, șeful Cancelariei C.C. 
al P.C. Chinez. Au avut 
loc, de asemenea, convor
biri cu Hu Jintao, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Ligii Tineretului Co

munist din China, în ca
drul cărora au fost stabili
te acțiunile de colaborare 
bilaterală în viitor între 
organizațiile de tineret din 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Chineză pe baza raporturi
lor de strînsă colaborare 
dintre cele două țări, par
tide și popoare, în spiritul 
înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel.

In orașul Guangzhou a 
fost organizat un miting de 
prietenie între tineretul din 
România și R.P. Chineză.

Lucrările celei de-a 40-a ședințe a sesiunii CAER

Joi, ora 18, stadionul Jiul Petroșani

Joi, complexul sportiv 
Jiul Petroșani găzduiește 
prima partidă internaționa
lă inteițări de fotbal de la 
inaugurarea sa. Opțiunea 
federației de specialitate 
pentru Petroșani măguleș
te suporterii din Vale, mai 
ales că partida amicală 
dintre selecționatele Româ
niei și Cehoslovaciei prile
juiește debutul în rîndul 
tricolorilor a talentatului 
nostru portar Sorin Glii- 
țan, titular al fostei forma
ții de tineret-speranțe și 
rezervă a fostei divizionare 
A din Vale. Descoperit de 
antrenorul Gogu Tonca în 
1977, Sorin Ghițan este 
născut la 13 octombrie 
1968, are 1,84 m înălțime și 
72 kg. Sperăm ca debutul său 
să-i fie de bun augur pen

tru cariera sa fotbalistică.
Antrenorul federal Gheor- 

ghe Ola și-a propus să tri
mită în gazon următorul 
„unsprezece1* > Prunea
(Ghițan) — Gh. Popescu, 
Roșu, Stoica (Ăxinia), Po- 
gar — Oloșutean,' Sabău, 
Erdely — Smoleac (Gostă- 
chescu), Nuță, Neagoe.

Formația oaspete (antre
nor Milous Kracek) ii ali
niază pe : Barcuch — So- 
bota, Klusacek, Furda, Pi- 
sarnik — Nemecek, Zatu- 
cek, Fryc — Ilaias, Kaktor 
(Gostic), Starycny (Kristo- 
fic).

In deschidere (ora 17) se 
va desfășura partida dintre 
două formații de copii de 
la Jiul Petroșani.

Ion VULPE

Liceul Industrial
nr. 1 Lupeni

face înscrieri pentru anul școlar 1985—1986 
la următoarele forme de învățămînt, profiluri 
și meserii :

CLASA A IX-A ZI:
— mine, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică

CLASA A XI-A

108 locuri
108 locuri
72 locuri

ZI SERAL
VARȘOVIA 25 (Ager

pres). Marți au început la 
Varșovia lucrările celei 
de-a 40-a ședințe a sesiu
nii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care 
participă delegații din ță
rile membre — R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, Re
publica Cuba, R.D. Germa
nă, R.P. Mongolă, R.P. Po
lonă,. Republica Socialistă 
România, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. și R.S. Vietnam —, 
precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în 
calitate de observatori, re
prezentanți ai R.D. Afga
nistan, R.P. Angola, Etio
piei Socialiste, R.D.P. Laos, 
R.P. Mozambic, Republicii 
Nicaragua și R.D.P. Yemen.

Delegația țării noastre 
este condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălcscu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, 
președintele celei de-a 40-a 
ședințe â sesiunii CAER.

In continuare, au fost 
aprobate ordinea de zi a 
ședinței și regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor.

Cea de-a 40-a ședință a 
sesiunii CAER examinează 
stadiul coordonării planu
rilor economice ale țărilor 
membre ale CAER pe anii 
1986—1990, precum șl di
recțiile principale ale dez
voltării economice și so
ciale a țărilor membre, 
probleme de interes reci
proc pe perioada pînă în 
1995 și propunerile privind 
activitatea viitoare.

Pe ordinea de zi se află, 
de asemenea, problema co
laborării în economisirea și

folosirea rațională a re
surselor materiale pe pe
rioada pînă în anul 2000, 
alte probleme ale dezvol
tării colaborării multila
terale dintre țările mem
bre ale CAER.

In cursul aceleiași zile 
s-a trecut la dezbaterea 
problemelor- înscrise pe or
dinea de zi.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației române a eviden
țiat concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tai- general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, privind rolul pe 
care îl are dezvoltarea co
laborării în cadrul CAER, 
la întărirea puterii econo
mice a fiecărei țări mem
bre.

Au fost prezentate preo
cupările statornice ale 
țării noastre pentru adîn- 
cirea colaborării, în spiri
tul înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, eforturile pe 
care le depune poporul ro

mân pentru dezvoltarea ba
zei proprii de materii pri
me și combustibil, folosi
rea rațională, economicoa
să a acestora, moderniza
rea structurii producției 
industriale, accentuarea 
caracterului intensiv al 
producției agricole, am
plificarea cercetării știin
țifice și concentrarea for
țelor de cercetare pe pro
blemele majore alo dez
voltării economico-sociale.

In continuare, primul 
ministru român s-a referit, 
în intervenția sa, la o sea
mă de probleme importan
te care trebuie să se afle 
în centrul activității de 
c'oordbnare a planurilor e- 
conomice pe perioada 1986 
—1990.

'Au luat, de asemenea, 
cuvîntul conducătorii ce
lorlalte delegații.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

— mineri 110 locuri
— mecanic, mașini și

utilaje 72 locuri
— electrician de

mină 36 locuri
ȘCOALA PROFESIONALA

— mineri
— mecanic, mașini și utilaje
— electrician de mină

36 locuri

40 locuri

ZI
280 locuri

72 locuri
72 locuri

înscrierile pentru clasa a IX-ă se fac pî
nă la data de 27 iunie a.c., inclusiv, pentru 
clasa a Xl-a înscrierile se fac de la 1—8 iulie 
a.c., iar pentru Școala profesională, de la 1 
iulie — 5 septembrie 1985.

Relații suplimentare, la secretariatul li- 
ceului, telefon 60779.

Mica publicitate

Vizita ministrului român al 
afacerilor externe în Belgia
BRUXELLES 25 (Ager

pres). La Bruxelles, cu pri
lejul vizitei oficiale pe ca
re o efectuează în Belgia, 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, a avut convorbiri cu 
Leo Tindemans, ministrul 
belgian al relațiilor exter
ne.

Exprlmînd satisfacția în 
legătură cu evoluția ascen
dentă a raporturilor din
tre cele două țări pe di
verse planuri, cei doi mi
niștri au examinat posibi
litățile de creștere în con
tinuare a schimburilor și 
cooperării româno-belgie- 
ne, cu precădere în dome
niul economic și tehnico- 
științific. Ei au subliniat 
importanța convenirii unor 
acorduri pe termen lung, 
pe o bază echilibrată și de 
largă perspectivă, cores

punzător posibilităților pe 
care le oferă cele două e- 
conomii naționale.

Din partea română au 
fost prezentate conside
rentele și recentele iniția
tive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, privind oprirea ampla
sării de noi arme nucleare, 
încetarea oricăror expe
riențe cu astfel de arme, a 
militarizării Cosmosului 
și reducerea rachetelor am
plasate pînă la eliberarea 
Europei de armele» nuclea
re, soluționarea pe cale po
litică a stărilor de război 
și încordare dintre state, 
reglementarea globală a 
datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare și 
instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale.

• PARIS. La Paris s-au 
desfășurat lucrările plena
rei C.C. al P.C. Francez în 
cadrul cărora Georges Mar- 
chais, secretar general al 
P.C.F., a prezentat un ra
port consacrat probleme
lor actualității politice 
franceze. Raportul subli
niază, printre altele, că 
una dintre cele mai acute 
probleme ale economiei 
franceze o constituie creș
terea șomajului și inflației. 
Plenara a stabilit convo
carea conferinței naționale 
a partidului pentru 12—13 
octombrie, cînd va fi sta
bilită platforma partidului 
în vederea alegerilor par
lamentare din martie 1986.

• ROMA. Saverio la 
Monica, membru al Parti
dului Comunist Italian, a 
fost ales primar al centru

lui administrativ al insu
lei Ponza (regiunea Lazio). 
Desemnarea sa urmează 
succesului înregistrat de 
reprezentanții P.C.I. în a- 
legerile din .12 mai pentru 
organele locale ale puterii.

• BRUXELLES. La Bru
xelles a avut loc plenara 
C.C. al P.C. din Belgia, re- 
latează agenția TASS. Au 
fost dezbătute probleme le
gate de pregătirea alegeri
lor generale parlamentare 
de la 8 decembrie, precum 
și aspecte ale situației po
litice din țară.

• CAIRO. Egiptul și-a 
exprimat sprijinul față de 
propunerea făcută de pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, privind or
ganizarea unei reuniuni ex
traordinare a miniștrilor 
de externe din țările Orga
nizației Conferinței Islami
ce în scopul discutării pro
blemei palestiniene, trans
mite agenția MEN.

CAUT persoană pentru 
supraveghere fetiță, 7 ani, 
Petroșani, str. Aleea Trep
telor nr. 3. (3883)

VIND convenabil Re
nault Gordini, reparație 
capitală, Petroșani, strada 
Independenței, bloe 3, sc. 
2, ap. 35, între orele 16—20. 
(3898) . • .

VIND Trabant 601, Pe
troșani, Viitorului 31/3. 
(3899)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6431, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nuiă. (3900)

PIERDUT certificat de 
absolvire a școlii de mi
ner, seria J nr. 53810, eli
berat la data de 24 noiem
brie 1983, pe numele Bilc- 
falvi Ioan, de I.M. Teliuc. 
II declai- nul. (3901)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe nu
mele Popescu Mircea, eli
berată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3902)

PIERDUT legitimație spe
cială de transport nr. 538. 
eliberată de I.G.C.L. Pe

troșani. O declar nulă. 
(3894)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Susan 
Georgeta, eliberată de 
I.G.C.L. Vulcan. O declar 
nulă. (3895)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hre- 
bericiuc Angela, eliberată 
de Fabrica de Morărit și 
Panificație Petroșani. O 
declar nulăi (3896)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sma- 
leni Mihai, eliberată de 
U.F.E.T. Iscroni. O declar 
nulă. (3884)

PIERDUT carnet student 
pe numele Stoica Gheorghe, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (3882)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Roșiânu 
Florin Marcel, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3889)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 4798, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă, 
(3892)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de la I.C.P.M.C. sînt alături de Fiorin 
în marea durere pricinuită de decesul tatălui

VLADISLAV IOAN (3906)
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