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TĂRII GR MAI MULT CĂRBUNE ’

în sprijinul mecanizării, al eficienței Zi însorită în noul cartier Petroșani-Nord.

muncii din subteran
Paroșcni 

bogată 
subtera- 
funcțio-

Minerii de la 
beneficiază de o 
zestre tehnică. In 
nul acestei mine 
nează complexe de susți
nere mecanizată, combine 
de abataj .și înaintare și 
alte mașini și instalații 
moderne care au menirea 
de a crește producția 
cărbune și totodată de 
ușura efortul fizic al 
nerilor de la fronturile de 
lucru. Pentru ca aceste u- 
tilaje să funcționeze la 
înalți parametri tehnologici, 
ele trebuie adaptate la 
condițiile concrete de ză- 
cămînt, trebuie montate și 
demontate și totodată în
treținute în perfectă stare 
de funcționare. Or, aceste 
lucrări trebuie executate 
de oameni pricepuți care 
să răspundă la toate solici-

de 
a 

mi-

la
prin 

de
se

Cărbune 
pentru cocs
Sectorul III de 

mina Bărbăteni, 
rezultatele obținute 
la începutul anului
înscrie printre colective
le fruntașe între sectoa
rele Văii Jiului. Astfel, 
de la începutul anului, 
minerii sectorului au 
extras în plus sarcini
lor de plan peste 3 600 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil îndeplinindu-și ast
fel sarcinile de plan 
in proporție de 105,5 la 
sută. Folosirea ju
dicioasă a întregu
lui potențial tehnic 
și uman a condus la 
depășirea productivității 
muncii, la nivel de sec
tor, cu aproape 300 kg 
pe post. Remarcabil es
te faptul că toate cele 
șapte brigăzi care lu
crează pe stratul 3 
și-au realizat integral 
sarcinile de plan de 
începutul anului, 
primele trei locuri 
întrecerea socialistă 
a da țării cit mai 
cărbune, se află I 
zile conduse de ’
Fodor, Andronic 
măzescu și Vasile 
tea Cele două brigăzi 
de pregătiri conduse de 
Alexandru Diaconu și 
Constantin Onofrei au 
săpat în plus prevederi
lor de plan, în aceeași 
perioadă, peste 35 ml.

tările minerilor 
ploatează. Din 
aceste lucrări 
xecutate la termen și 
o bună calitate, la 
Paroșeni, 
a „Epocii Ceaușescu", 
zece ani în urmă s-a sem
nat actul de naștere al e- 
chipei „service" care a 
preluat această activitate. 
In primii ani lucrările pe 
care le executau cei cîți- 
va membri ai formației se 
limitau la repararea de 
stîlpi hidraulici și tran
sportoare TR -3 și confec
ționarea jgheaburilor inter
mediare pentru acestea. O- 
dată cu pătrunderea pe sca
ră largă a mecanizării, ac
tivitatea formației „service" 
s-a diversificat. Ba, mai 
mult, formația „service" a 
devenit o formație com
plexă care are în rînduri- 
le ei lăcătuși, sudori, e- 
lcctricieni, mineri. Ponde
rea o dețin cei din echipa 
condusă de — - —-
care execută 
montarea și 
complexelor 
Prin experiența 
de-a lungul anilor, această 
echipă a ajuns să poată a- 
sigura cu susținere și tăie
re mecanizată, de medie și 
mare înălțime, un abataj 
cu lungimea frontului de 
100 ml, în medie, într-o

care le
dorința 

să fie

ex- 
ca 
e- 
de 

mina 
creație simbolică 

cu

Vasile Capriș 
montarea, de- 

întreținerea 
mecanizate, 

căpătată

mult 
brigă- 
Vasile 
Gru- 

s Co-

trebuie 
din 

Iosif

Pri- 
fost 

la 
mo-

lună de zile. Nu 
uitați nici muncitorii 
echipa condusă de 
Ifohnofer care au ca sar
cină repararea și adapta
rea combinelor de abataj 
și înaintare la diverse ti
puri de transportoare, 
mele combine care au 
introduse în subteran 
mina Paroșeni au fost
dificate și adaptate de cei 
care muncesc în această e- 
chipă, iar reviziile și repa
rațiile curente și capitale 
au fost executate tot de 
ei, iar faptul că nu au e- 
xistat în toți acești ani re- 
clamații din partea bene
ficiarilor (minerii de la 
fronturile de lucru) demon
strează buna calitate a a- 
cestora. De mai puțin de 
un an în cadrul formației 
„service" a minei s-a în
ființat o a treia echipă ca
re are drept obiective mon
tarea și întreținerea insta
lațiilor de monorai. Deși 
nu se poate vorbi despre 
prea multă experiență, la 
această echipă condusă de 
Mihai Poenariu, totuși mem
brii ei au reușit să mon
teze în acest an o insta
lație de monorai pe o lun
gime de aproape 800 m în 
mai puțin de trei săptămîni.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Li
4,

(.-«■caii »

1965-1985z 9^4»

con

i .-4 t iMiti ' • ??

A

înnobilarea
cărbunelui sarcină

prioritară a 
preparatorilor din 

Valea Jiului
+ Cărbune brut recepționat semestrul 

I 1965 — 2 661 429 tone — cărbune brut 
recepționat semestrul I 1985 — 4 917 175 
< Producția netă totală 1965 — 4 052 839 
tone — producția netă totală semestrul 
I 1985 — 4 057 672 tone 4 
chete semestrul I 1965 —

Producția bri-
143 035’ tone

— producția brichete semestrul I 1985
— 207 706 tone In perioada 1965—1985 
au fost modernizate secțiile de prepara
re din Lupeni, Petrila și Coroești Au 
debutat lucrările de montaj la alte două 
unități de preparare — Uricani și Li- 
vezeni.

Mineritul, această ac
tivitate complexă și cu o 
vechime ce depășește suta 
de ani este însoțit de o 
altă ocupație statornică 
pe aceste locuri: prepa
rarea cărbunelui. Dintot- 
deauna în „preparații“ 
căutările pentru nou și 
înaintat au înglobat mun-

mări
La secția de preparare Petrila, instalația dc flotație a cunoscut transfor- 
înnoitoare grație cărora eficiența muncii a crescut considerabil.

ca și priceperea specialiș
tilor. Dar cele mai mari 
împliniri le-au înmănun- 
chiat preparatorii din Va
lea Jiului în perioada de 
socialiste împliniri ale în
tregii" țări, reunite sub 
denumirea de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". De a- 
tunci, din iulie 1965, de 
cînd în fruntea partidului 
se află omul cel mai iu
bit al țării, omul expo
nent al bătăliei pentru 
nou, și în munca și viața 
preparatorilor cărbunelui 
din Valea Jiului a înce
put o perioadă de maxi
mă înflorire.

Evoluția activității în 
unitățile de preparare a 
cărbunelui cunoaște mo
mente de aleasă impor
tanță. Astfel,' în prima 
perioadă (1965—1970) s-a 
făcut adaptarea fluxului 
tehnologic al preparației 
Coroești la necesitatea de 
preparare a cărbunelui 
pentru scopurile siderur
giei. In perioada urmă
toare s-a continuat mo-

0------------------------------------------------

preparației, 
capacității 

a cărbuni-

dernizarea 
prin mărirea 
de însilozare 
lor spălați:

— dotarea 
butor pentru
cărbunelui brut din 
goane C.F.R.

— montarea unor

cu un cul- 
descărcarea 

va-

noi 
și moderne instalații de 
produs brichete.

O altă unitate, prepa- 
rația din Lupeni a cunos
cut începînd din 1975 
transformări radicale. 
Pentru a face față ce
rințelor tot mai mari ale 
întreprinderilor miniere 
din vestul bazinului, ca
pacitatea de reccpționare 
a fost dublată, 
ție de spălare 
de preparare a 
din Lupeni (ce
acum sub acest 
dispune acum de instala
ții noi și moderne care 
alcătuiesc o oglindă fi-

Noua sec- 
a Uzinei 

cărbunelui 
ființează 

nume)

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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LUPENIUl
își croiește în 

ritm alert
viitorul

Am construit și con
struim, în acești ani, a- 
tît de intens, incit, la o- 
ra bilanțurilor, pînă și 
aritmetica o folosim alt
fel. Dacă, să zicem, acum 
douăzeci de ani, în Va
lea Jiului, sau oriunde in 
țară, darea în folosință a 
unui bloc de locuințe era 
un eveniment, acum, fap
tul trece aproape neob
servat, atît ide în firea 
lucrurilor și a muncii a 
intrat o asemenea împli
nire edilitară. Și, această, 
să-i zicem, semnificativă 
stare de spirit am 
tîlnit-o chiar la
aflați în miezul devenirii 
așezărilor, la constructori. 
La întrebările reporteru
lui, unde au lucrat, un
de și-au pus semnătura, 
de muncă, ți se. răspunde

în- 
cei

-1
)
IIII 
i 

fie cartierele „8 t 
„Minerul" din / 

și numără- )

î
\ 
î
{
i îI
1

Numărătoarea
fie „cartierul Aeroport", 
„Petroșani-Nord", fie car. 
tierele „Braia", „Viscoza", 
„Bărbăteni", „Tudor Vla- 
dimirescu", din Lupeni, 
fie cartierele „Coroești", 
„Micro III B" (care este, 
de fapt, un... macro), din 
Vulcan, f 
Martie", 
Petrila, fie...
toarea ar putea continua. 
Dacă insiști, ei, interlo
cutorii, 
amintesc 
blocurile pe 
înălțat. Au 
alte cuvinte, 
rele. Și nu 
de amnezie.
va, cu o semnificație a— 
parte; număram cu blocu
rile, acum numărăm cu 
cartierele.

C. T. DIACONU

abia dacă-și 
cîteva dintre 

care le-au 
reținut, cu 
doar cartie- 
este vorba 
Ci de alice-

Banița. împlinirile unui timp legendar
> -

Legende despre viața și 
munca jienilor care trăiesc 
la poalele Parîngului și a- 
le Retezatului sînt multe. 
Obiectivul pe care ni l-am 
propus noi este de a vă 
reda imaginea unei co
mune a Văii Jiului — Ba
nița, împlinirile, realitățile 
evidente obținute în acest 
timp cu adevărat legendar, 
un timp al izbînzilor, pe 
care-1 numim cu mîn- 
drie „Epoca Ceaușescu".

Legendele sînt 
Realitatea însă 
ochii noștri, 
Ceea ce s-a făcut și se fa
ce în Banița zilelor noastre 
se poate vedea, nu este o 
schemă mentală, un vis, o 
legendă. Ce s-a făcut în 
20 de ani la Banița? De la 
un sat uitat de lume, pof
tiți și vedeți-1 astăzi...

legende. 
este sub 

palpabilă.

...In 1974 s-a finalizat e- 
lectrificarea comunei, bi
nefacerile curentului elec
tric au pătruns pînă și în 
cel mai îndepărtat cătun, 
la cea mai izolată casă de 
jieni. Deasupra caselor ca
re poartă amprenta fru
moasei arhitecturi popu
lare, antenele de televizor 
sînt deja ceva ce nu mai 
impresionează pe nimeni, 
frigiderele păstrează la re- 
ee brînza bună a oilor, în
grijite cu drag de jieni și 
gustosul rachiu al livezi
lor de pruni. In 1975 s-a 
dat în folosință un com
plex comercial cu suprafa
ța de 3C0 metri pătrați, de 
unde bănițenii din cătune, 
de la „pădure", cum obiș
nuiesc să spună, își procti- - 
ră cele necesare (și, astăzi, 
cele necesare înseamnă co-

voare, televizoare, mașini 
de cusut, mobilă, radiouri, 
stofe, îmbrăcăminte, încăl
țăminte și produse alimen
tare)

De atunci,
apărut (dar nu așa 
pămînt", ci prin 
unor importante 
de investiții; 
cetățenilor 
deputății), 
spuneam, 
medical, o
și, un magazin la Merișor, 
staționare pentru autobuze, 
două unități prestatoare de 
servicii, ale Cooperativei

Mircea BUJORESCU

la Banița au 
„din 

alocarea 
fonduri

prin munca 
în frunte cu 

au apărut cum 
un dispensar 

școală generală

(Continuare in pag. a 2-a)
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1965-1985 Epoca NICOLAE CEAUȘESCU- 
două decenii de mărețe înfăptuiri

Rebobinarea motoa
relor pentru transpor
toare de mină este o ac
tivitate curentă în sec
ția bobinaj ușor a 
i.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani — unitate creată în 
acești ani de mărețe 
împliniri. In imagine e- 
chipa formată din Ga
briela Pop, Catinca Ște
fan, Rodica Stricberger 
și Enikd Pop.

Foto: Robert TAVIAN

Împlinirile 
unui timp legendar

. (Urmare din pag. i'

„Unirea" din Petroșani (un 
.. Autoservice" — pentru 
autoturisme și o blănărie).

O îmbinare 'fericită, o 
simbioză răscolitoare, in
dustria s-a alăturat agri
culturii. Bănița nu este, nu
mai comuna crescătorilor 
de animale, ci și un vast 
șantier industrial. Sute de 
muncitori ai șantierului 
81 — Brigada 1 Bănița și 
Brigada 1 construcții tu- 
nele, brigăzi care aparțin 
de întreprinderea antre
priză construcții căi ferate 
Petroșani, lucrează de di

mineața pînă seara pe por
țiuni de kilometri întregi. 
Pentru ei, aici la Bănița 
s-au dat în folosință 150 
apartamente în blocuri in
genios proiectate. Și, tot de 
la Bănița, siderurgia pri
mește cantități însemnate 
de calcar, extras din ca
rieră — realizare a aces
tor ultimi douăzeci de ani.

Oricum am încerca să 
ocolim, cînd vorbim despre 
Bănița, nu trebuie să omi
tem pe crescătorii de ani
male, cei care livrează can
tități însemnate de produse 
Ia fondul centralizat al 
statului. Și realizează cîști- 
guri frumoase. I-am notat, 
din. fuga condeiului, doar 
pe cîțiva — de (cinci) ori

(Urmare din oag >

delă a uriașilor

lucrării'ir de 
probe de fur.c- 
uti- 
mo-

locul 
utila- 

asi- 
astfel cărbunelui

puși 
parcurși de acest sector 
deosebit de important al 
‘industriei extractive și 
de preparare în ultimii 
20 de ani.

In fine, vechea instala
ție de spălare a cărbune
lui extras din Estul Văii 
Jiului, respectiv prepara
ta Petrila, a cunoscut un 
eveniment deoseb-t — fi
naliza rea 
montaj și 
ționare a 
lajelor
derne care au 
luat 
vechilor 
je. Se 
gură
o recuperare 1 ...............
sporită a huilei - pentru 
semicocs din masa mi
nieră. Această a treia sec
ție de preparare: din ca
drul întreprinderii de- 
preparare a cărbunelui 
din Valea . J iului comple
tează tabloul modernelor 
unități de acest profil ca
re asigură astfel recep- 
ționarea și prepararea 
■huilei extrasă din adîncu- 
rile acestei vechi vetre 
carbonifere a țării.

Sarcinile mereu cres- 
cînde ce stau in fața mi
neritului din municipiul 
nostru, în contextul ne
voilor sporite ale econo
miei naționale au dus, a- 
șa cum se știe, la identi
ficarea și apoi punerea in 
funcțiune a noi unități 
de extracție. Ținînd cont 
de creșterea cantității de 
huilă ce se extrage zi de 
zi din Valea Jiului, au 
fost luate măsuri de spo
rire a capacității de re- 
cepționare și preparare a 
acestui cărbune. In acest 
sens au fost începute lu
crările — ele fiind acum 
in stadiu avansat — 
cele două noi unități 
preparare. Prima se 
situată la Livezeni, 
a doua la Uricani. 1 
darea lor in funcțiun 
estimează 
producție de

la 
i de 

afla 
iar 

Prin 
ic se 

ea

extras din minele și ca
rierele Văii Jiului să fie 
recepționată și preparată 
în cele mai bune condiții..

Amplul și uriașul efort 
depus de toți oamenii 
muncii din unitățile de 
preparare a reunit în a- 
cești douăzeci de ani, de 
care am amintit, munca, 
hărnicia și pasiunea tutu
ror muncitorilor. Pentru 
mulți dintre ei perioada 
dintre anii 1965—1985 a 
constituit epoca cea mai 
_________ fertilă a îm

plinirii lorpilUll II IUI

Înnobilarea de afirmare
plenară ca 

oameni de 
reală utilitate 
în sfera so

cietății, Ani notat, astfel, 
în carnetul de reporter, 
numele lui Vasile Răcă- 
șan,- Dumitru Agache, A- 
lexaridru Buruiană. Ianoș 
Hatfaludi, Andrei Drb- 
tzinger, Ioan Ciur, Emi. 
lian Doboș, Dumitru Flo- 
rescu, Elvira Ficior, I- 
leana Apetri, Maria Soca- 
ciu. Ana Toderici, Ro
meo Curetean, Constan
tin Bușoniu, Aurel O- 
nea. Desigur lista ar pu
tea continua, la fel și și
rul noutăților care au fă
cut din secțiile de prepa
rare din Lupeni, Petrila 
și Coroești veritabile la
boratoare unde se fău
rește drumul cărbunelui 
spre furnalele și termo
centralele țării. Pentru 
preparatori, ca de altfel 
pentru toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, pe
rioada ce a trecut de 
la Congresul al IX-lea 
de cînd in fruntea parti
dului tovarășul Nrcolae 
Ceaușescu veghează la 
progresul neabătut al ță
rii, a constituit ani de 
cea mai rodnică și fer
tilă activitate, constituie, 
pași siguri pe ■ calea lu
minoasă a devenirii socia
liste într-o țară în care 
munca și omenia fac din 
viață un exponent al 
timpului pe care-1 trăim.

(Urmare din pag. I)

Activitatea desfășurată 
de cei 70 de oameni, cîți 
numără formația „service" 
de la mina Paroșeni, este 
bine cunoscută la această 
mină și nu numai aici și 
cînd spunem acest lucru 
avem in vedere faptul că 
o parte din membrii ei 
au fost solicitați pentru

Coordonate
In amplul proces de 

prefaceri înnoitoare, în 
toate domeniile. vieții e- 
conomice și sociale, carac
teristice acestei perioade 
istorice inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, activitatea de ocro
tire a sănătății s-a cbucu- 
rat de o excepțională și 
consecventă atenție. Ca o 
expresie elocventă a uma
nismului profund al aces
tei epoci stau mărturie con. 
slruirea unor noi și mo
derne edificii sanitare, fi
ind alocate importante fon
duri pentru crearea unor 
condiții mereu mai bune 
pentru desfășurarea asis
tenței medicale a popu
lației.

Dezvoltarea și perfecțio
narea sistemului de ocro
tire a sănătății minerilor, 
a tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, se inte
grează armonios in ample
le înfăptuiri din aceste 
două decenii de cînd în 
fruntea partidului a fost 

ales, la Congresul al IX- 
lea, tovarășul Nicolae 
Ceau.șescu. Dacă în anul is
toricului Congres al IX- 
lea in Valea Jiului erau 
3 spitale cu 1010 paturi, 7 
dispensare de întreprinde
re și un număr de 178 
medici și peste 450 cadre 
cu pregătire sanitară medie, 
in acest an sint 4 spitale, 
10 dispensare. A fost con
struit Spitalul Municipii 
Petroșani, cu 700 paturi, a

în sprijinul mecanizării
asistență tehnică la minele 
Aninoasa, Livezeni, Uri
cani și Bărbăteni, atunci 
cînd au fost introduse și 
montate complexele în a- 
batajele acestor mine. în
tregul colectiv contribuie 
la realizarea sarcinilor me
reu crescînde care le stau 
în față, evidențiindu-se, în 
special, prin responsabili
tate, exigență și competen

noi în ocrotirea sănătății populației
fost amenajată o secție-de 
recuperare medicală (100 
locuri). La starea de sănă
tate a populației din muni
cipiu veghează 1760 cadre 
medicale din care .380 me
dici de toate specialități
le. Odată, cu dezvoltarea 
rețelei sanitare, care dis
pune de aproape 1900 pa
turi, a crescut calitatea 
actului medical. S-au în
ființat noi secții de spe
cialitate (cardiologie, orto- 
pedie-traumatologie, bal- 
neo-fizioterapie și altele), o 
stație de salvare, o atenție 
prioritară manife.slîndu-se 
pentru îngrijirea mamei și 
copilului.

In această epocă, ce va 
rămine pentru totdeauna Tiberiu SPATARU

ță profesională, Grigore Di- 
vriceanu, Costache Calalb, 
Andrei Deak, Pavel Diaco- 
nu, Nicolae Dudu, Dumitru 
Leonte și Milică Pame, ca
re așa cum ne spunea mai
strul principal Ștefan Tu
dor, șeful formației, prin 
lucrările care le execută 
ridică realizările acestui 
colectiv la cote superioare 
în extracția cărbunelui.

in istorie sub numele de 
„Epoca Ceau.șescu", au fost 
adoptate importante mă
suri și programe privind 
creșterea calității actului 
medical, menținerea tine
reții și vigorii poporului 
nostru ca o expresie a gri
jii secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru viitorul 
României socialiste.

Dotarea spitalelor cu 
aparatură modernă de in
vestigație, diversificarea 
serviciilor din dispensa- 

rele-policlinice și înfiin
țarea unor servicii noi 
(medicina muncii, gastro
enterologie etc.) reprezin
tă realități împlinite- în 
acești 20 de ani de mărețe 
înfăptuiri inaugurate de is

Ion: .litea, Anghel, Marcu, 
Miclăuș, Poenar, Pavel Poe- 
naru, Lucreția Ungur și 
mulți alții.

Banița, 1965—1985. Un 
drum presărat cu florile 
împlinirilor, cu satisfac
ția și mîndria că Bănița a 
devenit, alături de mii 
de alte comune ale țării 
un centru rural frumos, la 
înălțimea vremurilor mă
rețe pe care le trăim.

toricul Congres al IX-lea 
al partidului.

Omul, calitatea vieții și 
muncii lui, se află de do- 
u. decenii în centrul a- 
tențîei consecvente a parti
dului nostru. La împlinirea 
acestui scop participă ac
tiv cadrele medico-sanitare 
din Valea Jiului care, cu 
responsabilitate moral-poli- 
tică și competență profe
sională, înfăptuiesc, într-o 
strînsă unitate în jurul 
partidului, al secretarului 
genera] al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
importantele sarcini ce le 
revin din hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al 
partidului.

■ comerciale, cu termen 
predare la sfîrșitul 

jestui an. (V.S.)
a-

petrec
vacanță

I 
I I 
I I

BLOU gata pentru 
cepție. In cartierul Petro- 
șani-Nord, constructorii 
din cadrul formației con
duse de maistrul Viorel 
Cimpoia au pregătit pen
tru recepție 59 de noi a- 
partamente confortabile în 
blocul turn nr. 76. La par
terul blocului și la meza
nin sînt prevăzute a se a- 
menaja importante supra-

TABĂRA.
inimos
Bucur, 
pentru 
tornică 
elevii 
mețiilor 
noaș terii 
turii, a 
bară de vacanță, cu auto
finanțare, în Munții Rete
zat. Astfel în această săp- 
tărnînă 20 de elevi de 
școlile generale nr. 2

tînăr
Sim ionel 

in Lupeni

Un 
profesor, 
cunoscut 
preocuparea sa Sta
de a dezvolta la 

săi pasiunea dru- 
montane și cu- 
frumuseților na- 

inițiat o nouă ta-

la
Și

5 din Lupeni își 
minunate zile de 
intr-o tabără de corturi în 
apropierea cabanei Buta. 
(LD.)

DEZBATERE. Astăzi, la 
ora 10, clubul sindicatelor 
din Petrila organizează la 
căminul de nefamiliști o 
dezbatere pe tema „Știin
ța și religia". In cadrul 
suitei de acțiuni desfășura
te „acasă" la tinerii nefami- 
Jiști din Petrila, miine la 
ora 12,30 este programată 
o consultație juridică. 
(M.B.)

TRASEU TURISTIC. In 
recentul său număr (7), re
vista „România pitorească" 
consacră un amplu și bine 
documentat reportaj -sem
nat de Nae Popescu — tra
seului turistic creasta 6s- 
lea. Este un traseu reco
mandat pentru sezonul es
tival, oferind una din ce
le mai grandioase panora
me ale munților din ex
tremitatea vestică a masi
vului Vîlc-an. (l.D.)

sala cinematografului „7 
Noiembrie" din reședința 
de municipiu a cunoscut 
zilnic o mare afluență de 
public. Rău este că insta
lația de aer condiționat 
(ventilatoarele nefuncțio- 
nînd) nu a oferit spectato
rilor condițiile
vizionării filmelor, 

cinematografului 
mîndu-se într-o 
baie de abur. In
condiții s-a vizionat, spre 
exemplu, filmul italian „In

neccsare 
sala 

transfor- 
adevărată 
asemenea

genunchi mă întorc la ti
ne". In consecință, se im
pune o întrebare pe adresa 
administrației 
grafului: 
aerisirea, 
durii din 
le? (Gh.

cinemato- 
cum rămîne cu 
cu eliminarea căl- 
sala de spectaco- 
S.)

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN

FĂRĂ AER CONDIȚIO
NAT. Săptămîna trecută,
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Localitățile Văii Jiului, pe treptele afirmării socialiste

L U P E N I U I
iși croiește în ritm alert viitorul

■ upeniul anului 1985 
f — la douăzeci de 
““ ani de la Congre

sul al IX-lea al partidului. 
La acest Lupeni cerem 
să se refere interlocuto
rul.

— Tot ceea ce repre
zintă Lupeniul azi, tot
ceea ce s-a conceput și 
s-a realizat aici și are
temelia în transformări
le continue profunde, din 
acești douăzeci de ani — 
ne spune interlocutorul, 
unul dintre 

minerii-ve- 
terani ai Lu- 
peniului — 
Petre Con
stantin, Erou
al Muncii Socialiste, fost 
brigadier de frunte. iar
azi, deși pensionar, un
activist obștesc neobosit 
al acestui vechi centru 
muncitoresc. Și iată ar
gumentele: în acești ani
— cei mai bogați in în
făptuiri in istoria țării
— anii „Epocii Ceaușescu"
— inaugurată de Congre
sul al IX-lea — produc
ția de cărbune a Lupe- 
niului a sporit substan
țial, atît prin deschide
rea noilor capacități, in
clusiv a minei Bărbăteni, 
cit mai ales prin spori
rea gradului de mecani
zare a minelor Tot în a- 
cești ani, pe harta Lu
peniului au apărut noi 
obiective, fabrici, iar o- 
rașul s-a reconstruit din 
temelii pe o vatră nouă.

...Lupeniul e cu totul 
altul decît cel de acum 
două decenii; altele îi 
șînt trăsăturile, altele per

In bogatul bilanț al Lupeniului pe ultimele do
uă decenii un loc important il ocupă conferirea ti
tlului de Erou al Muncii Socialiste la trei mineri 
de elită, linul din ei este maistrul electromecanic 
Teodor Boncalo, șeful unei brigăzi de frunte, un 
promotor dîrz al tehnicii avansate.

spectivele. La ele s-a re
ferit în cele ce urmează 
primarul orașului. tova
rășul IOAN RESIGA :

— Orașul a trecut prin 
cele mai mari prefaceri 
din istoria sa. Și se 
schimbă in continuare, a- 
bia de acum urmează 
să-și primească conturul 
definitiv. Aceasta înseam
nă sistematizarea centru
lui civic, a arterei princi
pale de circulație dintre 
centrul vechi, care va fi 

UN NOU DcSTIN
intrarea în oraș și pînă 
ia Bărbăteni unde se de
finitivează noul centru.

Orașul a făcut în cele 
două decenii care au tre
cut de la istoricul Con
gres al IX-lea al parti
dului — deschizător de 
Epocă, a celei mai lumi
noase etape de Înflorire a 
societății românești — un 
adevărat salt spre vi
itor. In pas cu moderni
zarea mineritului, in via
ța centenarului Lupeni 
s-au petrecut cele mai 
prulunde prefaceri de 
ordin cdilitar-urbanistic.
ta dispărut vechile co
lonii' cu Case sordide — 
Lobstein, „80 de case". In 
locul lor orașul s-a recon
struit pe noi coordonate 
geografice — spre vest, 
in Bărbătenî. Noul oraș 
inseamnă zeci de blocuri 
moderne, noi spații co

merciale și de prestații 
tot mai moderne, noi 
școli și grădinițe, baze 
de agrement.

Lupeniul, noul lui des
tin reprezintă materiali
zarea cea mai elocventă 
a gindirii înțelepte a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
dezvoltarea complexă, 
multilaterală a tuturor 
regiunilor și localităților 
țării. In cei douăzeci de 
ani, minerii, locuitorii 

Lupeniului au 
avut bucu
ria de a-1 a- 
vea de 7 ori 
oaspete drag 
pe cel mai 

iubit fiu al poporului ro
mân, secretarul general 
al partidului. De tot atî- 
tea ori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a sfătuit cu 
minerii, cu cetățenii Lu
peniului atît cu privire 
la dezvoltarea și moderni
zarea mineritului, cit și 
in ceea ce privește îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale mineri
lor, .ale familiilor lor, dez
voltarea celorlalte ramuri 
economice, sistematizarea 
edilitar-urbanistică a o- 
rașului.

Acestei griji permanen
te, cu adevărat părintești 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. iși datorează 
Lupeniul prezentul, dar 
și mărețele perspective, 

de continuă înflorire, pe 
măsura înaintării întregii 
noastre patrii pe drumul 
luminos al construcției 
socialiste.

EVENIMENTE „LA ZI“...
Notăm din evenimente

le „la zi" din viața Lu
peniului:

...Pe stratul 4. brigada 
fruntașă a minei ului Mi- 
l&: Blaga montează com
plexul mecanizat in cel 
mai mare abataj frontal 
pe care l-a avut Lupeniul 
vreodată - - un frontal de 
150 m lungime, cu 100 
de cadre, urmi nd să dea 
producție de la J august 
a.c.

...La mina Bărbăteni, 
în stratul 13 a fost dat 
in funcțiune și produce 
primul abataj dotat cU 
complex mecanizat.

...La scurt timpi după
darea în funcțiune a noii
poște. Lupeniul a fost
trecut pe circuitul telel'o-
nic ini..■rurban cu prefi.x.

...La I.I-'.A. „Viseoza" au 
început probele mecanice 
la prima linie a noii ca
pacități de o ijOO tone fi- 
re/an.

...La modernul puț cu 
schip al l.M. Lupeni s-a

i

Orașul Lupeni s-a mutat pe o vatră nouă. In 
locul fostelor colonii triste și sordide, blocuri ele
gante domină peisajul urbanistic al orașului.

dat în funcțiune a doua 
mașină de extracție și al 
doilea trommel-concasor, 
ceea ce va asigura ca 80 
la suta din producția mi
nei sa treacă prin insta
lația modernă de .presor- 
tare.

...A apărut Decretul 
Consiliului de Stat pentru 
dezafectarea clădirilor ve
chi din zona Tudor Vla- 
dimires’ u, ceea ce va per
mite începerea construcției 
noului bulevard al orașu
lui, cu noul ansamblu de 
locuințe ce va însuma 
peste 1000 de apartamen
te, noi spații comerciale 
și de prestații.

...Odată cu construirea 
noii linii de căi ferate 
Lupeni — Uricani, în a- 
propierea fostei policli
nici — demolată de cu- 
rind — s-a trecut la a- 
menajarea peronului noii 
stații de cale ferată...

...In extremitatea vesti
că a orașului, constructo
rii și mentorii fac ulti

mele finisări pentru darea 
în funcțiune a noii mori 
de grîu...

...Sînt evenimente „fa 
zi", trepte ale ascensiu
nii pe noi coordonate ale 
progresului și moderniză
rii, prefigurînd viitoare
le mutații în destinul Lu
peniului.

Concomitent cu dezvol
tarea economică, industria
la. cu da»?a in func
țiune a noilor capacități 
de producție, a minei Lu- 
peni-Sud, prin moderni
zarea minelor, prepara- 
ției, marea citadelă car
boniferă a țării — Lupe- 
niui — va deveni și un < 
centru civic modern, e- j 
ievat din punct de vede- | 
re edilitar-urbanistic, I 
demn de trecutul său ■ 
glorios, de menirea lui i 
do mare responsabilitate ; 
economică — furnizor de i 
cărbune cocsificabil pen- i 
tru industria noastră so- i 
cialistă în plin avînt.

Complexul moder
nului pul de extracție 
cu schip, o expresie e- 
locventă a progresului 
in tehnica extracției.

• In ultimele două decenii s-au dat 
in funcțiune: mina Bărbăteni, Țesătoria 
de mătase, fabrica de piine, puțul cu 
schip, noua poștă, cantină-restaurant, 
complexul de alimentație publică, zeci de 
unități comerciale și de prestații, tele- 
scaunul „Straja", Baza de agrement „Bră- 
ița“, noul rezervor de apă, s-a termofi- 
cat orașul.

• In cele două decenii producția de 
cărbune a Lupeniului a sporit cu 1 mi
lion tone/an.

• Producția globală industrială a ora

înfăptuiri și perspective
șului depășește in acest an 2,7 miliarde 
iei, iar producția marfă 2,3 miliarde lei.

• Suprafața comercială a crescut cu 
peste 6 000 mp.

• S-au dat în folosință Liceul de chi
mie, două școli cu 32 săli de clasă și do
uă grădinițe cu 12 săli.
• S-au construit peste 6 000 apartamen

te, ceea ce a permis ca în prezent 90 la 

sută din populație să locuiască in case 
noi.

• Fondurile de investiții in \ iitorul 
cincinal se vor ridica la aproape 7 mi
liarde lei fiind destinate dezvoltării capa
cităților de producție, precum și înfloririi 
social-economice a localității.

• In viitorul cincinal se vor construi 
în zona Bărbăteni și l'udor Vladimirescu 

2 500 apartamente, precum și o seric de 
obiective comerciale, de prestații, invăță- 
inint.

• In locul coloniei Braia — „rămășiță" 
a vechii așezări triste și sordide, urinează 
să se întemeieze un nou complex spitali
cesc cu policlinică.

• Orașul va beneficia de noi dotări so
cial urbane — noua gară in Bărbăteni, 
magazin universal cu o suprafață de 6000 
mp, casa de cultură, un cinematograf, 
școli și grădinițe, noi baze sportive.



4 Steagul r o j u MARȚI, 23 IULIE 1985

E a
Ziua Renașterii Poloniei

genția P A P. 
pat 
prim-secretar al 
P.M.U.P., președintele 
siliului d? Miniștri al 
Polone, alți membri 
conducerii de partid 
stat.

VARȘOVIA 22 (Ager
pres). Cu prilejul Zilei Re
nașterii Poloniei — sărbă
toarea națională a poporu
lui polonez — la Varșovia 
a avut loc ceremonia de
punerii de coroane de flori 
la Mormîntul Soldatului 
Necunoscut, relatează a-

Au partici-
Wojciech Jaruzelski,

C.C. al
Con-
R.P.

ai
și de

Acțiuni în favoarea păcii, pentru 
înfăptuirea dezarmării nucleare

memento

FILME

LOTO

Numerele extrase la 
tragerea Loto 2 din 

21 iulie 1985

Declarații în cadrul
GENEVA 22 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.)) de la Gene
va, directorul general al 
Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și 
[Agricultură (F.A.O.), E- 
douard Saouma, a declarat 
că țările africane au nevoie 
de o asistență de lungă du-

lucrărilor E.C.O.S.O.C.
rată pentru a reuși să-și 
asigure din producție pro
prie necesarul pentru con. 
sum, informează 
A.N.S.A.
context, 
deja la 
africane 
zervele sale pentru opera
țiuni de asistență alimen
tară.

TOKIO 22 (Agerpres). 
„Pentru unitatea tineretu
lui în lupta pentru pace, 
pentru interzicerea to
tală și lichidarea armei nu
cleare!" — sub această de
viză s-a organizat pe ma
lul lacului Yamanaka, de 
la poalele munților Fuji, 
cel dc-al 27-lea Festival al 
tineretului 
Desfășurat
Congresului japonez 
tru interzicerea armei 
tomice și cu hidrogen și a 
organizațiilor de tineret și 
sindicale din Japonia, fes
tivalul 
festare 
ficării 
pentru

agenția
El a arătat, în 
că F.A.O. a pus 
dispoziția statelor 
50 la sută din re-

din Japonia, 
din inițiativa 

pen
ar

constituie o mani- 
consacrată intensi- 
luptei tineretului 
pace, pentru in

cetarea cursei înarmărilor. 
Participanții la festival au 
adresat un apel tineretului 
nipon pentru formarea u- 
nui front unit în lupta îm
potriva creșterii pericolului 
unui război nuclear, care 
ar duce planeta noastră la 
o catastrofă.

BRUXELLES 22 (Ager
pres). In urma unei cam
panii desfășurate de ’ un 
grup de organizații pacifiste 
belgiene, sprijinite de pa
tru partide politice de o- 
poziție, proiectata vizită a 

■ submarinului nuclear 
merican „Sea Devii" 
portul Zeebrugge a 
anulată, informează 
ția Associated Press.

Submarinul urma să an
coreze luni în portul bel
gian menționat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Iubirea are mul
te fețe, I-II; Unirea: O 
fată și un băiat; Paringul: 
Sosesc păsările călătoare.

LONE A: Zonă 
loasă.

ANINOASA: 
pentru iubire.

VULCAN — 
rul: Tatăl meu 
Scurt.

LUPENI —
După legile vremii 
război.

URICANI: Simfonia pri. 
măverii.

pericu-

Iubirea

Luceafă-
pe termen

Cultural : 
do

a- 
în 

fost 
agen

Extragerea 
73, 15, 25,

Extragerea
65, 70, 64,

Extragerea
59, 36. 61,

Fond
575 017

total 
lei.

I >
68.

a Ii-a :
21.

RzlDIO

Buletin de știri.
Ceaușescu,

O importantă 
descoperire 
astronomică

WASHINGTON 22 (A.
gerpres). Cercetătorii de 
Ia Observatorul național 
american de la Kitt Peak, 
statul Arizona, au anun
țat că au descoperit o 
superconcentrare de gala
xii care ar fi cea mai 
importantă cunoscută pi. 
nă acum din Univers — 
relatează agenția Franca 
Presse. Această aglomera
re de galaxii se întinde 
pe o distanță de aproxi
mativ un miliard de ani 
lumină — a declarat Jack 
Burns, astronom la U- 
niversitatea statului New 
Mexico, care a făcut, a- 
lături de alți savanți, a- 
ceastâ descoperire. El a 
adăugat că pînă în pre
zent cea mai mare con
centrare de galaxii cunos
cută fusese descoperită în 
1982 de către cercetătorii 
de la Universitatea Cor
neli și se întindea pe o 
lungime de 700 milioane 
de ani lumină. Astrono
mul american a arătat că 
vîrsta Universului, esti
mată la 15 miliarde de 
ani, ar trebui în mod 
normal să impună o li
mită acestor concentrări 
de galaxii, din cauza 
timpului de care au avut 
nevoie pentru a se for
ma.

După proclamarea stării de urgență 
în Republica Sud-Africană

PRETORIA 22 (Agerpres). 
In pofida proclamării stă
rii de urgență în 36 do 
districte, în care se află și 
orașele Johannesburg și 
Port Elisabeth, din Repu
blica Sud-Africană, popu
lația de culoare majorita
ră continuă acțiunile de 
protest împotriva politicii 
de apartheid, relevă agen
țiile de presă.

In prima zi de la impu
nerea stării de urgență, 
poliția a ucis trei persoane 
de culoare și a rănit cinci 
în aglomerările urbane re
zervate pentru negri Tuna-

iahole și Parys, situate 
sud de Johannesburg.

Sfidînd prevederile stării 
de urgență, numeroase per
sonalități politice cu ve
deri democratice, unele or
gane de presă au luat po
ziție hotărîtă împotriva a- 
cestei măsuri represive. In
tr-o declarație dată publi
cității, Frontul Unit Demo
cratic (U.D.F.), largă coali
ție antiapartheid care 
reunește în rîndurile sale 
aproape 700 de organizații, 
a subliniat că nu va putea 
fi în nici un fel abătut de 
la drumul său.

i

E
3

9

MADRID 22 (Ager, 
preș). Ambasadorul 
Spaniei Ia Harare, Jose 
Luis Blanco-Briones y 
de Cuellar, a fost asasi
nat, luni dimineață, 
capitala — 
babwc, 
torul 
M.A.E. 
agenția

Potrivit purtătorului 
cuvînt, asasinarea 
Blanco-Briones nu 

avea rațiuni denatu- 
politică.

în
Republicii Zim- 

a anunțat purtă, 
de cuvînt ăl 
spaniol, citat de 
France Presse. I

I

de 
lui 
ar 
ră

i

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

20,00
20,20

TV
Telejurnal.
Timp al marilor 
pliniri, (color) 
Școala Epocii 
Ceaușescu.
Partid și țară — o

im.

DELHI (Agerpres). Plo
ile musonice din ultime
le două zile, considerate 
drept cele mai puternice 
înregistrate în ultimii 20 
de ani, au provocat i- 
nundații în nordul Indiei. 
Potrivit autorităților in
diene, citate 
de persoane 
viața.

Echipele 
desfășoară ample 
țiuni pentru 
persoanelor sinistrate.

☆
ROMA (Agerpres). Po

liția italiană l-a arestat 
în plin centrul orașului 
Napoli pe Luigi Giuliano, 
considerat a fi unul din 
șefii clanului „Noua fa
milie", aparținînd organi-

FAPTUL Dl VERS
Y

de U.P.I., 37 
pierdutși-au

de salvare 
opera- 

ajutorarca

zației clandestine Camor
ra — versiune napolitană 
a Mafiei.

Numele lui Giuliano a 
fost prezent în toate cer 
cetările judiciare inițiate 
în ultimii 10 ani în legă
tură cu activitatea Ca- 
morrei și clanul său con
trolează, potrivit poliției, 
vînzările de stupefiante, 
jocurile clandestine și a- 
sa-zisele „impozite de si-

guranță", sume extorcate 
sub amenințare.

★
DHAKA (Agerpres). Pes

te două milioane de oa
meni din regiunea portu
lui Chittagong din sudul 
Bangladeshului au de 
suferit din cauza inunda
țiilor produse de ploile 
căzute recent, a anunțat 
Bangladesh News Agency.

Două sute de kilometri 
de drumuri au fost afec
tate. Autoritățile au adop
tat măsuri de Urgență pen. 
tru refacerea căilor 
acces deteriorate în 
coastă zonă a țării.
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ll.\NOI (Agerpres). Cea
mai mare hidrocentrală din 

Vietnam — Haobinh 
rîul 

putere 
Ba- 

o 
o 

va for- 
acumulare 

flux 
în pe-

R.S.
— se construiește pe 
Da și va avea o 
de 1,9 milioane kW. 
rajul hidrocentralei, 
înălțime de 128 m ș 
lungime de 640 ni, 
ma un lac de 
care va asigura un 
continuu de apă și 
rioada sezonului secetos. O 
dată cu darea în exploata
re a hidrocentralei, zona 
din jurul acesteia va de
veni una dintre cele mai 
importante regiuni agrico
le ale țării.

In R.S. Vietnam se află 
în construcție, în prezent, 
o întreagă rețea de ter- 
mo și hidrocentrale. In ur
mătorii cinci ani, puterea 

a R.S. Vietnam 
de 2,5 orf.

encrgetică 
va crește

☆

cu 
și

(Agerpres).
a

Cu.ATENA
vernul elen a prevăzut a- 
locarea sumei de 150 de 
miliarde de drahme pen
tru evaluarea și valorifi
carea resurselor hidraulice 
ale Greciei — relatează a- 
genția B.T.A., citind surse 
oficiale de la Atena. In a- 
nul 1985 urmează să încea
pă construirea unor centra-
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energetică
le hidroelectrice mari, me
dii și mici caro vor fi co
nectate la rețeaua energe
tică națională pînă în 
nul 1994. Puterea 
globală a noilor 
va fi de 897 MW. 
tatca acestora vor 
zato nu numai pentru pro
ducția de energie electrică, 
ci și pentru irigații.

Xil 
instalata 
centrale 
Majori- 
fi utili-

SOȚIA Ana, familia 
Teaciuc șî Mocanu felicită 
pe scumpul lor Teaciuc 
Nicolae cu ocazia împlini
rii a 50 ani și a ieșirii la 
pensie urîndu-i „La mulți 
ani". (4046)

SCHIMB apartament do- 
uă camere, strada Indepen
denței cu similar centru 
sau colonie. Telefon 44748, 
Rotaru. (4051)

SCHIMB garsonieră, con
fort I Aleea Trandafirilor, 
bloc 5, ap. 47, sc. II cu 
apartament două camere 
zonă centrală. 'Informații 
după ora 17. (4050)

ÎNGRIJESC copil 
Informații, Vulcan, 
Aleea Muncii, bloc
I, ap. 12, etaj I. (4048)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Voicu 
Mihai, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (4034)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matyus 
Eva, eliberată de I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beje-

ANUNȚURI

mic. 
strada 
16, sc.

•țț

Gu-TOKIO (Agerpres). 
vernul Japoniei a adoptat 
un program cu o durată 
de 10 ani în domeniul e- 
nergiei destinat să ducă la 
crearea unui sistem mai 
puțin dependent de petrol. 
Potrivit programului, în 
țară se va construi supli
mentar un număr de cen
trale atomoelectrice, ceea 
ce va permite ca, pînă în 
1994, această categorie de 
centrale să realizeze 23 la 
sută din totalul energiei 
electrice, față de numai 
13,9 la sută cît este pon
derea acestora în prezent.

Pînă acum, petrolul era 
principalul combustibil 
pentru producția de ener
gie electrică, ponderea sa 
fiind de 39,2 la sută — 
relatează agenția China 
Nouă.

nariu Daniela, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cim- 
peanu Costel, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bărbu
ță Gheorghe, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anton 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Micho- 
vik Augustin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mon- 
doacă Constantin, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT certificat de 
calificare pe numele Ma- 
nole Petru, eliberat de 
T.C. Ind. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dcj, jud. Bacău. II 
declar nul. (4049)

DE FAMILIE »

SOȚIA Helen, fetița Luciana, anunță cu adin- 
că durere încetarea din viață, după o lungă și grea 
suferință a scumpului lor

DRAGAN LUCIAN
Ii vom păstra veșnică amintire. (4052)

PĂRINȚII, profund îndurerați nu-1 vor uita în 
veci pe ginerele lor

DRĂGAN LUCIAN
Lacrimi și flori pe mormînul său. (4053)

SOȚIA Ana mulțumește colectivului de la Fa
brica de mobilă pentru sprijinul acordat la încer
carea grea prin care a trecut la pierderea celui ca
re a fost

ȘTIRBU NICOLAE (4047)
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