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In intimpinarea
marii sărbători a
Eliberării patriei

Un zînibet din adîn- 
curi... al minerului Ni- 
colae Buciumau de la 
I.M. Aninoasa.

Foto : Andrei MIESZ

Roadele mecanizării
De puțin timp minerii 

sectorului V de la I.M. 
Petrila au pus în funcți
une un abataj frontal 
echipat cu complex de 
susținere mecanizată de 
mică înălțime în strat 
cu înclinare ma
re. Rezultatele ob
ținute de brigada condu
să de Ion C. Radu, ca
re exploatează acest a- 
bataj, confirmă încre
derea care i-a fost acor
dată. Productivitățile 
zilnice sînt de peste 9 to
ne pe post, cu 1000 kg 
mai mari decit sarcinile 
planificate.

Prin depășirea ritmi
că a sarcinilor de plan, 
Ion C. Radu și ortacii lui, 
au avut o contribuție e- 
sențială la cele 700 tone 
de cărbune extrase su
plimentar de la începu
tul lunii august de mi
nerii acestui sector. Cu 
rezultate bune se afirmă și 
minerii conduși de Con
stantin Cosma.

LA I.M LONEA x

Producții și productivități 
sporite în abataje

Dornici să întimpine 
marea sărbătoare de la 
23 August cu rezultate 
deosebite în muncă, mi
nerii sectoarelor III și 
IV de la I.M. Lonea, mo
bilizați plenar de în
demnurile secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, de a spori 
necontenit producția de 
cărbune extras au reali
zat împreună de la -înce
putul acestei luni, o pro
ducție suplimentară de 
aproape 1400 de tone. Cu 
cele 714 tone extrase su
plimentar în luna august, 
plusul acumulat de la 
începutul anului de mi
nerii sectorului III se 
ridică la aproape 22 000 
tone de cărbune.

La realizarea acestui 
plus o contribuție deo
sebită au avut-o fronta-

liștii din brigăzile con
duse de Grigore Fatol și 
Iosif Bucur, care prin- 
tr-o bună organizare a 
muncii au reușit, zi de 
zi, să realizeze producti
vități superioare sarcini
lor planificate cu peste 
500 kg pe post.

Depășind ritmic pro
ductivitatea muncii cu 
400 kg pe post minerii 
sectorului IV au extras 
suplimentar de la începu
tul anului 17 800 tone de 
cărbune. Din cadrul aces
tui sector, cu rezultate 
remarcabile în muncă, se 
înscriu în această lună 
minerii din brigăzile con
duse de Florea 'Anton, 
Ion Boteajiu, Gheorghe 
Lipșa și Grigore Mîndruț, 
care au contribuit din 
plin la cele 672 tone de căr
bune extras suplimentar 
de colectivul sectorului.

1 Bărbați care onorează titlul de miner

/a virsta imp i in ir ii
profesionale

La adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii de la mina 
Vulcan vorbise in numele 
ortacilor săi de la sccto- 

unei 
cei 
în

rul VII. Ca șef al 
brigăzi de pregătiri, 
peste 80 ml realizați 
luna iulie nu-1 mulțuw 
meau. „Putem mai mult 
și vom arăta aceasta", 
spunea cu acea ocazie, 
Ștefanache Pricop, omul 
care ne-a reținut atenția 
tocmai prin faptul că pe 
chipul său se putea citi. 
Intr-adevăr, că nu se pu
tea declara mulțumit cu 
ceea ce a făcut.

La sfîrșitul adunării 
generale, l-am reținut cî- 
teva minute. In carnețel 
am notat succinte 
biografice: de loc 
comuna Vidra, 
Vrancea ; venit la Vulcan 
în 1966, ca lăcătuș; a ab
solvit școala de mineri 
în 1982. „Stagiatura" și-a 
făcut-o în brigăzi binecu
noscute. forhaieri ca Au
rel Cismaș, Geza Antal și 
Emil Luca fiindu-i atît 
tovarăși de lucru, cît și 
dascăli într-ale meseriei. 
La cîrma brigăzii a fost 
numit acum doi ani, în 
noiembrie. Lucrările e- 
fcctuate de atunci și pî- 
nă acum de Pricop și. 
oamenii lui sînt multe. (Continuare în pag. a 2-a)

date 
din 

județul

es-
ne

Galeriile de bază de la 
panourile 3, 4, 5, 6, 7, 
di /echipări de panouri și 
altele dovedesc înalta 
conștiință muncitorească 
de care sînt pătrunși 
membrii brigăzii.

Brigada lui Pricop 
te o formație bună,
spune Aurel Mateaș, șe
ful sectorului VII. Lu
nar își face planul. Dacă 
doriți să rețineți, chiar 
în iulie a executat 10 ml 
peste plan, în stratul 7, 
blocul 0, unde se contu
rează panoul 9 pilier. Și 
asta în condiții în care 
aprovizionarea se 
foarte greu. Nu știu dacă 
v-a spus, Pricop 
aproape de neîntrecut la 
combine. S-a defectat 
combina, ei bine, el re
mediază singur defecțiu
nea, fără a mai fi nevoie 
de intervenția lăcătușilor 
sau a electricienilor, 
asta pentru că e 
lificat.

Despre modul 
muncesc Miron 
Gheorghe Evu, 
Cismaș, 
re și ceilalți 
brigada lui 
aflat și am

care 
face

este

Și 
polica-

în care 
Miluță, 
Nicolae 

Dumitru Afloa- 
din 
am

ortaci
Pricop
putea scrie

Gheorghe OLTEANU

23 August 1944 —Ecoul internațional al 
memorabilului act istoric

,,Fapta României: unul dintre 
decisive ale întregului

înfăptuirea revoluției din 
august 1944 a fost, precum 
se știe, rezultatul luptei 
Partidului Comunist Ro
mân, de unire a clasei 
muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor 
forțelor naționale pentru 
apărarea intereselor între
gului popor, a integrității 
și independenței țării noas
tre. Ea a marcat o eră 
nouă, de profunde trans
formări revoluționare în 
România, a deschis calea 
edificării societății socia
liste în patria noastră.

încă din acel istoric au
gust 1944, importante ziare 
și posturi de radio, agen
ții de presă, personalități 
militare sau politice au e-

vidențiat, prin numeroase 
comentarii, importanța de
cisivă a marelui act între
prins de România asupra 
desfășurării generale a răz
boiului al doilea mondial.

Postul de radio Moscova 
a transmis, la 25 august 
1944, Declarația Comisari
atului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. prin care 
„Comandamentul suprem 
sovietic declară că dacă 
trupele române... se obligă 
să ducă războiul de elibe
rare nună în mină cu Ar
mata Roșie împotriva ger
manilor..., vor fi ajutate 
să ducă la bun sfîrșit a- 
ceastă înaltă misiune". 
Ziarul „Pravda", din 27 
august, apreciază că „Ieși-

evenimentele
război"
rea României din'Axă are 
o importanță covîrșitoare 
nu numai pentru această 
țară, ci pentru întreg Bal
conul, deoarece prin a- 
ceastă lovitură se prăbu
șește întregul sistem de do- i 
minație german din sud- I 
estul Europei...".

D. PELIGRAD
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i

I

*

Echipa de zidari condusă de Gheorghe Radeș, aparținînd brigăzii nr. 30 
din Vulcan, lucrează la finisările exterioare ale blocului 3A1 de pe bulevardul 
Victoriei.

l oto : Gh. OLTEANU
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Preparația Coroești 

Realizări de excepție 
în cinstea marii sărbători a Eliberării
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(Continuare în pag. a 2-a)

Patria-n I 
sărbătoare 

| In august, rîde soare- 

I le în fruct, e vremea I culesului; la români, is
toria a încununat natu- I 

| ra, secolele de luptă | 
Iși jertfă pentru cea mai |

de preț avuție a unui ■ 
«neam, libertatea desti- |

nului, au înălțat arc de | 
tiumf lui August ’44; | 
sămînța idealurilor pa- ]

Inscripții
I trioticc și sociale a ro-

Idit generos, pfln vrerea 
și puterea unui întreg

| popor.

(Victoria Revoluției de 
eliberare socială și n.ați- ,

| onală antifascistă și an- 
| tiimperialistă a germi- 
I’ nat profundele tran

sformări sociale în va
tra carpatină, sub con-

| ducerea comuniștilor, ' 
1 România a ctitorit te-
I melii trainice prosperită- I 
■ ții și fericirii tuturor fi- * ■ 
Iilor ei; cu fiecare Au- | | 

gust, al E p o c i i | ;
| Ceaușescu", epopee glo- ■ 
. rioasă, fără precedent în ■ 
I istoria neamului, al că- | 

rei vizionar întemeie- „
I toi- este cel mai iubit fiu ■ i 
Ial națiunii noastre, se- I 

cretarul general al parti- ■ ;

Idului, tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu, patria își a- ■ 

Idaugă roadele anotim- | 
pului continuu al im- a 

| plinirilor, jubileul cons- J 
. tituie un prilej de ne- I 
I disimulată mîndrie, de ' 
. angajare entuziastă pen_ | 
| tru înfăptuirea, cu și ■ | 
Imai mult clan, a cute- | 

zătorului program al ■
. partidului de edificare * 
■ socialistă.
I E August, patria în * 
■ sărbătoare primește, I 
| mîndră, darurile recu- I 
Inoștinței fiilor ei 1 ’■

Ion VULPE
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In semn de cinstire a măreței sărbători a Eli
berării patriei, în toate orașele municipiului, în 
întreprinderi și instituții, la sediile așezămintelor 
culturale din Vale au loc în aceste zile vibrante ma
nifestări politico-educative 
a Eliberării patriei.

dedicate marii sărbători

Uricani, ieri, a 
proiectarea unui 
inspirat din eroi- 
a armatei româ-

• La Clubul sindicatelor 
din Uricani a fost proiec
tat filmul „Pe aici nu se 
trece", film dedicat ani
versării a 41 de ani de la 
revoluția de eliberare soci
ală și națională, antifas
cistă și antiimperialistâ din 
August 1944.

Tot la 
avut loc 
alt film 
ca luptă
ne din august 1944 pentru 
Eliberarea pămîntului 
scump al patriei, „Stejar, 
extremă urgență", o pro
ducție a studiourilor 
matografice 
omagiu adus 
lor ce s-au jertfit pentru 
triumful deplin 
hitlerismului, pentru 
berarca socială 
nală a patriei, 
filmului a fost urmată de 
un spectacol tematic sus
ținut de formațiile artis
tice ale clubului, intitulat 
„Te slăvim Românie".

• Spectacole omagiale
au loc în aceste zile în 
toate cluburile sindicate
lor din municipiu, mani
festări artistice la care iși 
aduc contribuția formațiile 
și soliștii, participanți la 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României"

• Bibliotecile din muni
cipiu organizează în 
ceste zile, la sediile 
burilor sindicatelor, 
resante expoziții 
social-politică. La 
frunte se găsesc 
lucrările 
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al par-

cine- 
București, 

tuturor cc-

asupra 
eli- 

și națio- 
Proiecția

a- 
clu- 
inte-
carte 

de
de
loc

expuse
tovară-

tidului, 
tribuție 
riei și practicii 
ției socialismului 
lateral-dezvoltat 
nia. Alături se 
puse lucrările 
ale tovarășei 
Ceaușescu. savant de 
nume mondial, precum și 
lucrări de istorie care 
vocă evenimentele 
august 1944, 
României 
Germaniei 
pecte din lupta întregului 
popor pentru dreptate so
cială și națională. Expo
ziții similare s-au deschis 
și în cadrul librăriilor din 
municipiu.

• In cadrul cabinetelor 
și punctelor de informare 
și documentare au loc 
aceste zile expuneri, 
bateri, mese rotunde, 
uni politico-educative 
își propun să releve 
tribuția României la 
frîngerea 
tleriste, 
revoluționare 
lui în cei 41 
au trecut de 
voluționar 
1944,' 
facerilor 
care țara întreagă le-a cu
noscut în cei 20 de ani de 
cînd se află la conducerea 
partidului și statului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, decenii pe care, cu 
vie mîndrie patriotică le 
numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

inestimabilă con- 
la dezvoltarea teo- 

construc- 
multi- 

în Româ- 
găsesc ex- 
științifice 
Elena 

re-

e- 
din 

contribuția 
la înfrîngerea 
hitleriste, as-

Germaniei 
marile 

ale 
de 
la 

din

in 
dez- 
acți- 
care 

con- 
în- 
hi-

cuceriri 
poporu- 

ani care 
actul re- 

August 
cu deosebire a pre- 

fundamentale pe

H. ALEXANDRESCU

Concurs de creație
După cum ne informea

ză Centrul de îndrumare a 
creației populare și a miș
cării artistice de masă 
județului Hunedoara 
zilele de 3—4 octombrie
1985 se organizează ediția 
a H-a a Festivalului inter- 
județean de poezie integrat 
Festivalului culturii și e- 
ducației socialiste hunedo- 
rene, „Sarmis ’85".

Festivalul este deschis 
creatorilor de poezie care 
nu sint membri ai Uniu
nii Scriitorilor din R.S.R 
și reprezintă un omagiu a- 
dus aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., perioadă de 
dinei transformări 
ționare, pe care, cu 
dreptățită mîndrie o 
mim „Epoca N i c o 1 
Ceaușescu". Lucrările 
fi expediate pe adresa 
mitetului Județean de Cul
tură și Educație Socialistă 
al Județului Hunedoara, 
str. Dr. Petru Groza nr. 
25 — 2700 Deva. (H Do- 
brogeanu)

al
in

a- 
revolu- 

în- 
nu- 
a e 
vor 
Co

ieșirea din război a Bulga
riei".

Agenția britanică de știri 
Reuter a evidențiat, 
tr-un comentariu, că 
surecția" din România 
eliberarea Parisului „i 
chează pagina neagră

în-
„in- 

i și 
mar- 

a

Prin aceasta dominația 
germană asupra Balcani
lor s-a eclipsat definitiv".

O concluzionare, în acest 
context, remarcabilă; face 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniind că i

Ecoul international al 
memorabilului act istoric

de 
El

Presa americană a co
mentat, potrivit postului de 
radio New York, din 24 
august 1944 (orele 10,15), 
„acest importaht eveni
ment politico-militar", a- 
rătînd că România a luat 
această măsură înaintea 
Bulgariei și Ungariei, fi- 

. ind prima națiune „sateli- 
tă“ care a trecut de partea 
aliat ilor.

In numărul său din 25 
august „New York Times" 
sublinia că pentru Germa
nia nazistă „controlul spa
țiului românesc este 
maximă importanță...
este nu numai o pavăză 
pentru flancul ei sudic. El 
o aprovizionează cu petrol, 
cel mai indispensabil din
tre toate materialele de răz
boi... Pierderea acestor sur
se de aprovizionare ar pu
tea fi o serioasă sau chiar 
paralizantă lovitură".

Ziarul „Washington Post" 
din 25 august, aprecia că 
„acțiunea României"... va a- 
vea largi fisuri în „impe
riul balcanic" al lui Hitler 
și va grăbi sfîrșitul războ
iului. „Mișcarea României 
va precipita incohtestabil

războiului dus de Germa
nia...", că „întregul edifi
ciu nazist din Balcani în
cepe să se năruie" și 
„fonsecințele pentru viito
rul mers al războiului * ' 
incalculabile".

Aprecieri elogioase 
tru actul revoluționar 
mânesc 
diverse 
nicație 
neutre, 
deze „Nya Dagligt Alehan- 
da" și „Afton Bladet", au 
publicat, la 24 august 1944, 
articole de fond în care au 
caracterizat insurecția din 
România ca „o grozavă 
lovitură pentru conduce- 

de război germană.

sînt

pen-
1’0- 
deau fost făcute 

mijloace de comu- 
în masă din țările 
Astfel, ziarele sue-

„Intrarea României în 
războiul antifascist, ală
turi de Uniunea Sovieti
că și celelalte țări ale 
coaliției antihitleriste, a 
avut, un puternic ecou in
ternațional și a fost salu
tată ca un eveniment de 
importanță deosebită pen
tru desfășurarea victori
oasă a luptei pentru zdro
birea fascismului. Presa 
din vremea aceea aprecia 
că acțiunile României au 
dus la prăbușirea întregu
lui front hitlerist din Bal
cani și la scurtarea cu 6 
luni a războiului, sublini
ind că alăturarea Româ
niei coaliției antihitleriste 
a avut loc condițiile

Iimediata apropiere a incintei I.M. Lupeni, un vast șantier schimbă ra
dical infățișarea locului: amplasamentul viitoarelor spații administrative ale 
minei.

Sus la
Gheorghe Crăciun, con

ducător auto la Secția de 
gospodărie comunală

Petrila, 
pînă la 
ochii 
zilnic

Lo- 
cu- 
Va- 
în- 
de

nea a E.G.C.L. 
noaște drumul 
lea Lolâii „cu 
chiși". 11 face 
două ori, dus-intors, pen
tru că transportă 
un grup 
meni, 
E.G.C.L., 
perioada 
ce s-ar putea 
gospodărire. De 
aceeași oameni 
la coasă, pentru 
furajele pentru 
glielia" E.G.C.L.-ului 
Petrila. Pleacă dimineața 
la 7 și se întorc la casele 
lor seara, in jurul orei 
21. O zi de muncă cit o zi 
lumină cum se spune. Se 
știe că a cosi nu-i chiar 
cea mai ușoară muncă...

Sus la munte, sus, pe 
malul puiului curgînd re
ci; și repede, intr-o liniște 
desăvirșită, la poale îi aș
teptam pc cosași. De
vii luri se aud strigăte. Co

acolo 
de vreo 20 de oa- 
incadrați ai
care lucrează in 
de vară la ceea 

pune... auto-
3 ani, cam 

lucrează 
a asigura 
„miniher- 

din

pe

munte, sus
boară încet, îi vedem de 
pe culme „contre jour", ea 
intr-un peisaj mioritic. 
Sînt veseli, ca niște oa
meni care nu și-au pier
dut ziua zadarnic. Șelul 
echipei, Luca Boantă. om 
de-al locului, privit cu res
pectul cuvenit printre jic
nii localnici, se apropie de 
60 de ani, dar înfățișarea 
nu-i trădează vîrsta. Și 
nici vioiciunea mișcărilor, 
vorba și faptele nu te de
termina să crezi că a „să
rit" de 50 de ani. Dar e 
scris acolo, in buletin, că 
are 57.

— zăstăzi am „clădit" do
uă clăi. Pină acum,
vei» vreo 24. Au caii nu
treț la iarna, nici o grijă. 
O să mai avem de lucru 
pe Valea Popii, in Dosul 
Pietrei (pe Taia), la Mo- 
lidu și in Bilele. Merge ■ 
bine. Coasa „mușcă" zdra
văn. Ne cam „omoară" 
căldura, soarele, șugube

ții de țințari. Seara însă, 
cînd vedem clăile clădite 
uităm de astea.

d"

• • • La vîrsta

PRINTR-O ACTIVI
TATE susținută a depu- 
taților și membrilor apa
ratului consiliului popu
lar,' la Uricani a fost în
deplinit în numai șapte 
luni planul anual de li
vrări pentru fondul de 
stat la taurine. Se acțio
nează insistent pentru 
urgentarea livrărilor la 
celelalte produse con
tractate.

poziție de fotografii cu- 
prinzind imagini care 
reflectă marile reali
zări obținute în anii glo
rioși ai construcției so
cialiste, cu deosebire în 
perioada inaugurată de 
Congresul 1 I.X-lea al 
partidului. (Florin Be- 
jan)

DATORITA preocu
părilor dovedite de edili, 
piața agroali men tară din 
Lupeni a fost adusă mai

aproape de cumpără
tori, fiind amplasată in 
spațiul liber din preaj
ma restaurantului 
na". Sînt 
ții pentru 
rare a 

populației 
fructe.

I’INA LA 1 SEPTEM
BRIE se desfășoară in 
toate unitățile miniere și 
de preparare a cărbune
lui faza a Il-a a concur
sului de protecție a mun
cii la nivelul secțiilor și 
sectoarelor. Consemnăm

,Ci- 
condi- 

desfășu-
create
buna

aprovizionării 
cu legume și

— Lucrează și femei, 
după cum vedem...

— Unele, mai bine 
lat-o pe 
«‘.>ă de
coasa ca 
harnice

Maria
sini tot

eu
Silvia 

om, dar 
un voi- 
și Ma- 

Trăilă 
bărbații, 

cosași buni din tată-n 
Nicolae Bolog, 
reșan, Nicolae 
rașehiv, bun 
Bleoca.

Aparent, un 
interesant. O mînă de oa
meni lucrează la coasă în 
creierii munților. Dar

! Dacă mai a- 
și faptul că, ală- 
Luca Boantă, în 

„aliniamentului" 
lucrează zi

bărbații. 
Moșie, o 
trage cu 
nic. Sînt
ria Herțeg, 
„Baza"

Ștefan 
și Ilie 

o și

fiu, 
Mu-
Pa- 
llic

subiect ne-

lucrează 
dăugăm 
turi de 
fruntea 
de cosași lucrează zi de 
zi și inginerul Jorj Popo- 
vici, șelul secției, întregim 
convingerea că la Petrila 
autogospodărirea a fost 
înțeleasă așa cum trebuie. 
Iar munca lor, a acestor 
oameni, merită prețuită 
la adevărata sa valoare.

Mircea BUJORESCU

evenimentul împreună cu 
un semnal: organizato
rii să se preocupe eu 
toată răspunderea de 
buna desfășurare și creș
terea nivelului calitativ 
al concursului.

CONSTRUCTORII 
DRUMURI au reușit 
încheie o importantă
crare pentru moderni
zarea arterelor de circu
lație din municipiu. Au 
terminat turnarea beto
nului la ultimul tronson 
din drumul național ce 
leagă in varianta veche

DE
să 

lu-

împlinirii 

profesionale
(Urmare din pag. J)

mai multe, \mintim doar 
că, după conturarea pa- • 
noului 9, ei se vor alătu
ra celorlalte brigăzi 
pregătiri — conduse 
Ion Iriza și 
Purcariu —

de 
de 

Constantin 
în stratul 5, 

blocul 0, unde se lucrea
ză la urgentarea punerii 
în funcțiune a prunului 
abataj frontal.

...ȘtelanaClie Pricop, o- 
mul pe care l-am văzut 
prima oară la o aduna
re generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii, a împlinit în 10 august, 
38 de ani. O virstă a ma
turității. O virstă din ca
re 
la
19 
el 
nai, eiștigjnd stima 
încrederea celor cu care 
lucrează.

jumătate a petrecut-o 
mina . Vulcan. Aproape 
ani, perioadă în care 
s-a împlinit profesio- 

și

centrul Lupeniului 
Paroșeni. (I.D.)

REGENT s-a încheiat o 
vastă acțiune de întreți
nere și conservare a 
exponatelor din cadrul 
„Muzeului mineritului". 
Printre obiectele aflate 
în expoziția de bază au 
suferit acțiuni de conser
vare unele subansamble 
ale utilajelor miniere ca
re se foloseau în subte
ranul Văii Jiului la în
ceputurile mineritului 
pe aceste plaiuri. (Al.H)

TEATRUL DE STAT

de

cînd încă nu se precizase 
soarta războiului, cînd nu 
apărea clară victoria asu
pra Germaniei fasciste".

Putem afirma cu îndrep
tățită mîndrie că, prin lupta 
sa eroică, prin angajarea 
sa botărîtă. cu întreaga ar
mată, în marile bătălii 
pentru înfrîngerea Germa
niei hitleriste, a fascismu
lui, poporul român a de
monstrat, cu puterea fap
telor, că nu a avut nicio
dată nimic comun cu dic
tatura militaro-fascislă și 
cu participarea la războiul 
împotriva Uniunii Sovieti
ce. Participarea României, 
cu întreaga forță, la războ
iul împotriva Germaniei 
naziste, luptele grele pur
tate de ostașii români, sa
crificiile uriașe făcute de 
întregul popor pentru obți
nerea victoriei finale asu
pra fascismului au demons
trat eu putere hotărîrea 
poporului român de a 
lupta pentru zdrobirea 
fascismului și lichidarea 
politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, pen
tru democrație, pentru cau
za independenței și liber
tății, a înțelegerii și ela
borării în întreaga lume".

LEGEA SI OP1M V 
PUBLICA

Un proces cu pul . ci
te lărgită s-a ■ s- 

lășurat recent la Palatul 
cultural din Lupeni. in 
roluri de neinvidiat 
s-au trezit Frederi h 
Cirlig, 
Bcrki, 
reanu, 
Marin 
lae Viorel, și 
Cojocaru, autori ai

de
trezit
Victor Rus, Ii e 
Emil Popa, Tode- 
Aurel Măciucă, 
Muntean, Ni-o- 

Glicoi - e 
or

Aflăm de la 
organele 
de stat /

grave lapte antisoi iuie, 
condamnați la pedepse 
intre 7 și 9 ani închisoa
re. Legea și opinia pu
blică au înfierat aspru 
pe cei care au încălcat 
flagrant normele ■ e 
conviețuire socială.

RASPLATA
S-a înfruptat din , \ u- 

tul personal, dar Valo
rică Dogaru din Petrila 
n-a apucat să-și valori- 
lice talentul de presti
digitator, întrucât, mul
țumită promptitudinii 
lucrătorilor de miliție, 
bunurile furate au fost 
recuperate integral. - 
lorică Dogaru s-a ales 
eu renumele de hoț, : ir 
și cu dosar penal.

PRICOPSEALA
Ultima afacere pu'-ă 

la cale. Avram Mun
tean din Petrila părea 
să prindă cheag. A pro
curat 57 kg fasole ver
de de la Tg. Jiu, la 10 
lei kilogramul, și 
vlndut, în piața din 
trila, la suprapreț. 
încasat diferența 
preț, dar n-a 
cheag, dimpotrivă fa
limentara afacere a... 
înțărcat, inițiatorului ei 
pierzindu-i pofta de 
pricopseală.

!<-a
Pe-

A 
de 

prins

Valea Jiului își va relua 
duminică seria de spec
tacole, după o 
binemeritată, 
se va desch ide 
septembrie, cu 
ra „Omul cu 
de Gheorghe Ciprian. 
(Al.H.)

vacantă
Stagiunea 
însă, in 

premie- 
mîrțoaga"

Rubrică realizată de 
I. MUSTAȚA
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Racordul are o bază temeinică - profesionalitatea oamenilor Continua împlinire socialistă
N-au avut experiență 

prea mare. Doar atît cît 
poți cîștiga dintr-o singură 
încercare. O încercare pe 
care de fapt ei toți au 
trecut-o cu bine, dar tot ei 
știu cîte necazuri le-a pri
cinuit înlocuirea liniei a
II- a de spălare. De aceea, 
cînd li s-a propus devan
sarea termenului de dare 
în folosință a liniei a tre
ia s-au uitat tăcuți unul la 
altul, cu toate că era un 
timp important ce li se ce
rea devansat.

O lună și jumătate nu-i 
chiar așa ușor de cucerit, 
mai ales cînd știi ce te aș
teaptă. Și ei știau precis 
ce-i așteaptă, însă tot la 
fel de precis știau că vor 
reuși. Se cunoșteau unii pe 
alții, ani de zile, cot la 
cot, schimb de schimb au 
dat tot ceea ce au putut 
pentru ca procesul de pro
ducție să se desfășoare în 
condiții normale. Apoi mai 
știau că acest prilej de a 
raporta în cinstea marii 
sărbători de la 23 August 
o reușită de excepție nu se 
va mai ivi așa curind. 
Și-apoi era un lucru posi
bil, așa că au îmbrățișat cu 
toții ideea de a da linia a
III- a de spălare în funcți
une înainte de 23 August. 
Și printr-o munca asidua, 
in schimburi prelungite, fă
ră zile de odihnă, acești oa
meni s-au întrecut pe ei 
Înșiși, reușind terminarea- 
liniei de spălare cu o lună 
și jumătate mai devreme 
decît termenul planificat.
Luni, ora 13,30, linia a 
treia de spălare a început 
să producă din plin prime
le cantități de cărbune 
special pentru ocs, adâu- 
gîndu-se eu întreaga-î ca
pacitate la efortul de asi
gurare a cărbunelui nece
sar economiei naționale da
torită acestor minunați oa- 
men i.

< ine sînt do fapt acești 
oameni ? Privim spre oi. 
Satisfacția împlinirii le 
inundă chipurile scăldate 
în sudoarea muncii, alun- 
gindu-le orice urmă de o- 
boseală. In fața liniei de 
spălare, aflată în plin pro
ces de producție, privesc 
rîzînd unul spre altul și 
arareori vorbele își lac loc
r
■

l 
i

e

Producțiaa

Obiectivul principal al 
activității politice din ca
drul Preparației Coroești 
il constituie sprijinirea 
procesului de producție, 
educarea permanentă a 
oamenilor în spiritul dra-. 
gostei față de muncă, al 
datoriei și responsabili
tății muncitorești. ,In a- 
cest sens, învățămîntul 
politic de partid, cel de 
masa se dovedesc a fi 
formele cele mai eficien
te în efortul nostim de ri
dicare necontenită a ni
velului de pregătire poli- 
tico-idcologică și profesi
onală a oamenilor. Ală
turi de aceste modalități 
de educare, se înscriu cu 
efecte imediate gazetele 
de perete, emisiunile la 
stația de amplificare (ce-i 

loc pentru 
mijloace 

de or- 
partid, 

drept există 
mai bine) alte 
specifice folosite 
ganizațiile de
U.T.C. șiwșindicat între

în zgomotul specific pre- 
parației. încercăm, într-un 
cadru mai liniștit să re
constituim cîteva momen
te semnifjcative ale adevă
ratei epopei a acestui re
cord înregistrat de prepa
ratorii din Coroești. Inter
locutori : principalii me
seriași ce au concurat la 
acest succes. Dialogul se 
înfiripă ușor, fiecare din
tre ei încercînd să redea 
cit mai exact momentele 
reprezentative din amplul 
proces de înlocuire a lini
ei de spălare.

Ing. floria Tripon, șeful 
secției electromecanice, el 
însuși la început neîncre
zător în reușita acțiunii, ne 
lămurește în cîteva cuvin
te cum au stat lucrurile. O 
lună de zile a durat demon
tarea și descongestionarea 
liniei vechi, pentru ca apoi 
să se treacă imediat la 
montarea celei noi, - toți 
oamenii lucrînd in schim
buri de cite 12 ore. De re
marcat buna aprovizionare 
cu materiale, echipele be
neficiind de tot ceea ce era 
nevoie pentru ca montajul 
să se desfășoare în 'flux 
continuu. Acolo unde s-au 
ivit probleme, oamenii 
le-au rezolvat pe loc, vor
ba lui Alexandru Fecior, 
sudor specialist și șef de 
echipă la investiții: „Omul 
de asta este, să rezolve". 
Și au fost rezolvate toate 
problemele ivite prin solu
ții de moment, dar care

■sprijinită activ, 
care adunările generale 
ocupa un loc deosebit de 
important. De asemenea, 
in cadrul colectivului nos
tru o mare influență 
inițiativele 
care 
care 
ales 
de re 
me eficiente de mobiliza
re a oamenilor, mijloace 
intensive de sporire a ac
tivității de producție.
Dintre acestea se eviden
țiază prin influențele pe 
care le au asupra perfec
ționării activității econo
mice inițiativele munci
torești intitulate : „For
mația fără absențe ne
motivate", „Contul colec
tor de economii", lansate 
in întreaga preparația ca 
și „O zi pe lună să circu
lăm cu combustibili eco-

au 
muncitorești, 

atît prin obiectivele 
le urmăresc și mai 
prin aria de cuprin
se dovedesc a fi for- 

s-au dovedit deosebit de 
fructuoase. Tot Alexandru 
Fecior aduce în prim plan 
episodul grinzilor, care nu 
erau sosite, dar nu se pu
tea aștepta după ele.

Atunci s-a lansat ideea 
folosirii celor de la insta
lația veche] > lee ce s-a 
materializat urgent, reali- 
zîndu-se în acest fel și o 
importantă economie: 4 
grinzi costă peste 100 000 
lei. Sau, cum ne spunea 
maistrul mecanic Nicolae 
Geană „întîrzierea celor 
trei ciururi necesare insta
lației a fost rezolvată prin 
construirea acestora în to
talitate în cadrul atelie
rului mecanic, lucru făcut 
pentru prima dată și in
tr-un timp extrem de
scurt". Aristică Lăța mais
tru principal la investiții 
ne vorbește despre orga
nizarea excelentă a fiecă
rui punct de lucru și mai 
ales despre defalcarea lu
crului pe mai multe fron
turi de 2—3 oameni. „Fie
care dintre noi știa precis 
ce are de făcut" ni se 
confesa sudorul Bebe Co- 
joearu.

Momente reprezentative 
ale muncii asidue depuse 
ne înfățișează fiecare din
tre interlocutorii noștri. 
Și Dumitru Durac și Miklos 
Arpad și Nicolae Chioreanu 
și Andrei Becheanu, pen
tru că fiecare zi de muncă 
a constituit pentru ei mo
mente deosebite în care pri

eficient 
nomisiți", aplicată numai 
în cadrul sectorului tran
sport.

Totodată, organizația 
noastră de sindicat ma
nifestă o constantă preo
cupare pentru asigura
rea unor condiții optime 
de petrecere a timpului 
liber al oamenilor, spec
tacolele, ieșirile la iarbă 
verde, excursiile, serile de 
dans ale preparatorilor 
bucurîndu-se de o ma
re afluență de oameni. Ca 
urmare a acestor preocu
pări, numărul de absențe 
nemotivate a scăzut sim
țitor, cel al zilelor de 
comedii medicale de a- 
semenea, activitatea po- 
litico-educativă de masă 
gâsindu-.și in cadrul co
lectivului nostru un 
câmp fertil de afirmare. 

i

ceperea și competența 
le-au fost solicitate din 
plin, ca și electricienilor 
Dumitru Burchel, Friede- 
rich Csaszar și Nicolae 
Bodescu aflați pentru pri
ma dată în fața unor ins
talații electronice de tipul 
celor de la linia spălare.

Iar dacă acest succes 
s-a înfăptuit, căci este un 
mare succes al preparato
rilor, meritul este în pri
mul rînd al oamenilor care 
au știut să se mobilizeze 
în mod cu totul excepțio
nal, activitatea lor fiind co
ordonată în amănunt de 
conducerea întreprinderii, 
care a fost nelipsită de la 
început și pînă la finaliza
rea lucrărilor. Și dacă ar fi 
de evidențiat cineva în 
mod cu totul deosebit, în 
afara celor de pînă acum, 
atunci cu siguranță aceștia 
ar- fi mai tinerii ■ Coiastan- 
tin Șușu, Constantin Do- 
bre, Petru Aconstantine- 
sei, Dumitru Munteanu, 
Ion Mereanu, Gheorghe 
Ion, Petru Tindirici, Gheor
ghe Ciobanii, Gheorghe Di- 
mofte, Ilie Cață, Maria 
Stoica, Mircea Șerb, Mi
hail Rety, Ștefan Bulicea- 
nu, Ion Drăgan, Eugen Iri- 
mie, Vasile Nicuță și Cor
nel Colda care au făcut de 
toate cu aceeași abnegație 
sau cum spunea Alexan
dru Fecior: „pe fața nimă
nui n-a fost nici o umbră 
de supărare indiferent ce 
i s-a dat de lucru".

Protecția 
muncii

Permanenta grijă pentru 
om, pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă 
și de viața se materiali
zează la nivelul prepara
ției Coroești în importan
te fonduri alocate pentru 
protecția și securitatea 
muncii omului. Ca urmare 
a acestui fapt — și mai ales 
a instructajelor periodice 
— în preparația Coroești 
s-a redus loarte mult nu
mărul accidentelor de mun
că și al îmbolnăvirilor pro
fesionale, a crescut simți
tor gradul de siguranță a 
muncii, acestea atît ca ex
presie a continuei ■ moder
nizări a_ mașinilor și uti
lajelor cît și a ridicării ne
contenite a nivelului de 
pregătire profesională a 
oamenilor.

înființată în anul 1963, 
ca o necesitate vitală a 
prelucrării cărbunelui de 
Vulcan, Preparația Coro
ești și-a cunoscut adevăra
ta sa utilitate în cincina
lul 1965—1970 cînd întrea
ga industrie carboniferă, 
sub înțeleaptă oblăduire 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cunoscut am
ploarea fără precedent ce 
i-au permis atingerea cote
lor cantitative și calitati
ve de astăzi. Este greu de 
descris întreaga evoluție a 
uzinei în acești 20 de ani 
de profunde prefaceri, în 
care fiecare sector al ei a- 
proape că s-a transformat 
complet. Insă cîteva mo
mente de vîrf ale continuei 
modernizări a preparației 
merita a fi subliniate.

Dacă pînă în anul 1968 
la Coroești se prelucra doar 
cărbunele de Vulcan, din 
acest an este adus aici
și cărbunele de la I.M. 
Aninoasa, prin intrarea în 
funcțiune a instalației de 
funicular. Doi ani mai tîr- 
ziu, uzina intră într-o pri
mă fază de modernizare, 
impusă de creșterea canti
tativă a volumului de pro
ducție, ce se concretizează 
în perfecționarea liniei de 
spălare prin introducerea 
mașinilor de zețaj. Tot a- 
cinn, la cererea partidului 
de a da țării .cît mai mult 
cărbune, a apărut necesi
tatea valorificării superioare 
a cărbunelui, care își găseș
te o utilă materializare în 
instalația de brichetaj. Ur
mează, în 1981, intrarea în 
funcțiune a stației de epu
rare a apelor, apoi culbu- 
torul pentru descărcat va
goane de 60 tone, apoi 
construcția depozitului de 
cărbune spălat, cu o capa
citate de 25 mii tone, pen
tru ca anul acesta să se 
modernizeze două din cele 
trei linii de spălare, linia a 
II-a și acum printr-o mo

SUCCESE ALE PREPARATORILOR
Colectivul I.P.C.V.J. raportează la sfîrșitul pri

melor 7 luni ale anului importante succese de pro
ducție, principalii indicatori economico-financiari ai 
întreprinderii fiind realizați și depășiți după cum 
urmează :

• producția netă este realizată în proporție de 
229,5 la sută; • cheltuielile totale au fost reduse cu 
12,6 lei ; • cheltuielile materiale au fost diminuate 
cu 40,2 lei la 1 000 lei producție marfă.

Datorită rezultatelor bune înregistrate în activi
tatea economică, indicatorul beneficii a fost îndepli
nit în proporție de 103,1 la sută. Aceste rezultate con
stituie o nouă dovadă a înaltei eficiențe a activității 
economice din cadrul preparațiilor, o nouă mărturie 
a calității muncii și vieții preparatorilor.

Inițiativele ati cuvîntul
Ampla mobilizare a oa- 

monitor de a răspunde o- 
biectivclor propuse de ini
țiativele muncitorești în
scrise în întrecerea socia
listă își găsești' o elocven
tă ilustrare în succesele 
înregistrate de formațiile 
de lucru in activitatea de 
producție. .Astfel, in cadrul 
inițiativei „formația fără 
absențe nemotivate" sînt 
: uprinse 24 de formații. 
Cele mai -bune rezultate : 
formația de întreținere con
dusă de Ilie Avram — nici 

Pagină realizată de
Gheorghe CH1RVASĂ 
loto: Gh. OI.TEANU

bilizare de excepție linia a 
IlI-a, dotată cu mașini de 
zețaj de mare capacitate. 
Desigur, nu ne vom opri 
aici cu transformarea în
treprinderii noastre, căci a- 
xum va urma moderniza
rea liniei I de spălare, iar 
pînă la sfîr.șitul anului 
finalizarea unui nou culbU- 
tor de descărcare a vagoa
nelor, care în momentul de 
față se află în fază de 
montaj și în curînd va în
cepe construcția unei noi 
instalații de funicular pen
tru evacuarea sterilului.

Ceea ce este demn de 
remarcat este faptul că 
deși la început aceste mo
dernizări au fost cuprinse 
în planul de investiții a 
întreprinderii- specializate, 
la chemarea organizației 
de partid, ele au fost pre
luate și executate de noi în 
regie proprie, toate tran
sformările cfectuîndu-se 

sub fluxul de producție.
Dar nu putem vorbi des

pre toate aceste împliniri 
din munca și viața uzinei 
fără a aminti oamenii. A- 
cest minunat colectiv de 
preparatori aflat perma
nent cuplat la cea mai 
înaltă tensiune a muncii, 
care s-a constituit pe un 
nucleu de meseriași veniți 
de la preparația Lupeni. 
Din mers, colectivul s-a 
format și s-a afirmat, noi 
beneficiind de prima pro
moție a școlii profesionale 
de preparatori, care astăzi 
sînt oamenii de bază ai 
uzinei, alături de care s-au 
specializat și au pătruns 
tainele meseriei de pre
parator toți ceilalți oa
meni care au venit în pre
parație, dar care s-au do
vedit la fel de harnici, la 
fel de receptivi și de ini
moși, la fel de onești a- 
tunci cînd este vorba de 
datoria muncii.

Dr. ing. Francisc APPELt 
directorul preparației 

Coroești

o absență de la începutul 
anului, cea condusă de Ion 
Urecbescu, o singură ab
sență, cele conduse de Pe
tru Marin și Paul Gali, 
doar cîte două absențe.

In cadrul inițiativei „Con. 
tul colector de economii" 
s-au obținut pînă în pre
zent 1,9 milioane kWh e- 
nergie electrică economie, 
7500 tone brichete peste 
plan, 2,11 ore pe vagon re
ducere a duratei de stațio
nare, ceea ce asigură o e- 
conomie de peste 703 mii lei.
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Acțeuni îsi favoarea păciiManifestări pesta hotare, 
consacrate zilei de 23 August

MOSCOVA 20 — Tri
misul Agerpres, M. Chebe- 
leu, transmite: La ambasa
da țării noastre din Mos
cova a avut loc o confe
rință de presă. Au luat 
parte reprezentanți ai 
secției internaționale a 
6.C. al P.C.U.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, 
Conducerii Centrale a Aso
ciației de Prietenie So- 
vieto-Română (A.P.S.R.), ai 
altor organizații politice 
și obștești, ziariști.

In expunerea prezenta
tă, ambasadorul Români
ei la Moscova a evocat 
Semnificația istorică a ac- 
tului de la 23 August 1944 
și a prezentat succesele re
marcabile înregistrate în 
perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
de cînd în fruntea parti
dului și statului se află to
varășul N i c o 1 a e
Ceaușescu.

Relevîndu-se dezvolta
rea constantă a prieteni
ei șî Colaborării pe multi
ple planuri dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, 
5-a subliniat că o influen
ță determinantă asupra 
dezvoltării relațiilor pe 
multiple planuri dintre ce
le două țări o au legături
le de strînsă solidaritate

LA BERLIN a avut loc o 
nouă rundă de negocieri vi- 
zînd încheierea unui acord 
de cooperare în domeniile 
științei și tehnicii între R.D. 
Germană și R.F. Germania, 
informează agenția ADN.

PRIMUL MINISTRU al In
diei, Rajiv Gandhi, a lansat 
comunității internaționale a- 
pelul de a exercita presiuni 
împotriva R.S.A., în vederea 
obținerii eliberării fără con
diții a liderului de culoare 
Nelson Mandela, condamnat 
de autoritățile regimului ra
sist de la Pretoria la închi
soare pe viață și aflat în 
temniță de 23 de ani — in
formează agențiile France 
Presse și Reuter.

JIM SLATER, liderul sindi
catului marinarilor britanici, 
S-a pronunțat pentru aplica
rea unui ferm embargo pe
trolier împotriva R.S.A. Este 
momentul să se inițieze acți
uni directe pentru combate
rea politicii de apartheid, 
întrucit o serie de țări au ig
norat pînă în prezent, deli
berat sau nu, cererile comu
nității internaționale de a se 
opri aprovizionarea cu pe

dintre Partidul Comunist 
Român și P.C.U.S., întâlni
rile la cel mai înalt nivel. 
Vizita de lucru în Uniunea 
Sovietică, din iunie 1984, a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, convorbirile 
din acest an cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov, au avut 
o deosebită importanță în 
dezvoltarea, pe baze reci
proc avantajoase, a colabo
rării dintre cele două țări, 
partide și popoare.

BERLIN 20 (Agerpres}. — 
O conferință de presă a 
avut loc și în capitala R.D. 
Germane. Cu acest prilej, 
a fost evocată semnificația 
zilei de 23 August, evi- 
dențiindu-se realizările 
poporului ro
mân în anii construc
ției socialiste, în special 
succesele dobîndite în e- 
poca inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., cînd la conducerea 
partidului și a statului a 
fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul manifestării au 
fost prezentate filmul do
cumentar „România — 
Ceaușescu — Pace" și o 
expoziție de carte, în care 
la loc de frunte au fost
expuse lucrările teoretice 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

trol a R.S.A., a spus el, după 
cum informează agenția Reu
ter.

UN ATAȘAT al Ambasa
dei Israelului la Cairo a fost 
ucis, marți, în capitala egip
teană de un grup de per
soane înarmate aflate intr-o 
mașină — informează agen
țiile Reuter, UPI și France 
Presse. Cinci focuri de armă 
au fost trase asupra automo
bilului în care se afla ata
șatul israelian, împreună cu 
alte două persoane care au 
fost rănite.

FRONTUL SALVĂRII NAȚIO
NALE - una din grupările 
ugandeze de gherilă — a 
hotărit să depună armele și 
să coopereze cu Consiliul Mi
litar de guvernămînt, din U- 
ganda. Frontul a adresat, tot
odată, tuturor organizațiilor 
ugandeze de gherilă chema
rea de a depune armele șî 
de a coopera cu Consiliul

BONN 20 (Agerpres). — 
Cancelarul R.E. Germania, 
Helmut Kohl, și-a expri
mat încrederea că,, într-o 
perspectivă mai îndelun
gată, S.U.A. și U.R.S.S. vor 
ajunge la un acord cu pri
vire la apărarea strategi
că în spațiul cosmic și 
vor începe, la Geneva, 
„negocieri veritabile" în 
toate domeniile. Intr-un 
interviu acordat ziarului 
„Neue Osnabrucker Zei- 
tung" — citat dc agenția 
Associated Press — cance
larul R.F.G. a opinat că 
întilnirea la nivel înalt 
prevăzută pentru luna 
noiembrie a acestui an 
dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mi
hail Gorbaciov, și pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan, ar putea duce la 
„o evoluție în acest sens".

WASHINGTON 20 (A-
gerpres). — In cadrul cer
cetărilor desfășurate de 
Ministerul Apărării al 
S.U.A. în vederea reali
zării „Inițiativei de Apă
rare Strategică" — sistem 
de armamente spațiale 
denumit și „războiul ste
lelor" — urmează să fie 
folosit în luna iunie 1987,

Militar, pentru instaurarea 
păcii și stabilității în țară.

UN GRUP DE ELEVI din- 
tr-o localitate apropiată de 
Kyoto se vor deplasa in Sta
tele Unite ale Americii pentru 
a răspindi un apel în care 
se cere interzicerea armelor 
nucleare și instaurarea păcii 
în lume. Ei vor transmite pre
ședintelui S.U.A. un mesaj 
în care se cere renunțarea 
la folosirea forței ca mijloc 
de soluționare a problemelor 
internaționale.

ATENTATE CU BOMBE co
mise, luni, în două cartiere 
cu populație preponderent 
musulmană din vestul și, res
pectiv sudul Beirutului au fost 
revendicate de o organizație 
necunoscută pînă în prezent 
denumită „Brigăzile negre", 
legată de Forțele Libaneze 
(miliții creștine) - informează 
agenția France Presse.

Cele două explozii, provo
cate de bombe plasate în 
automobile, s-au soldat cu 
31 de morți șî 98 de răniți, 
potrivit unui nou bilanț difu
zat de postul oficial de radio 
Beirut. 

și laboratorul spațial 
„Spacelab", creat dc Eu
ropa occidentală — rela
tează agenția DPA, citind 
publicația de specialitate 
„Aviation Week and Spa
ce Technology". In cursul 
unor experimente ce se 
vor desfășura în 1987 se 
prevede ca „Spacelab" să 
fie utilizat drept sursă de 
raze laser „inofensive" 
îndreptate asupra unor sa
teliți și a altor ținte.

Laboratorul spațial a 
fost realizat de Agenția 
Spațială Europeană, care 
l-a pus, ulterior, la dispo
ziția Administrației nați
onale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic NASA. In 
acordul încheiat cu acest 
prilej între cele două 
agenții spațiale se pre
vedea, însă, că „Spacelab" 
poate fi utilizat numai în 
scopuri pașnice — relevă 
DPA.

Convenție 
in urma tragediei 
de pe stadionul 

„Heysel”
STRASBOURG 20 (A-

■gerpres). — La mai puțin 
de trei luni de la tragedia 
de pe stadionul „Heysel" 
din Bruxelles, în urma 
căreia și-au pierdut viața 
39 de persoane, șase țări 
vest-europene — Austria, 
Belgia, Grecia, Olanda, Da
nemarca și Marea Brita- 
nie — au semnat, la Stras
bourg, o convenție împotri
va huliganismului și a vio
lenței pe stadioanele spor
tive.

Documentul prevede a- 
doptarea, de către statele 
semnatare, a unor măsuri 
destinate să combată huli
ganismul și violența pe 
stadioane, între care o 
strictă supraveghere a 
vînzărilor de bilete, inter
zicerea accesului persoa
nelor aflate în stare de 
ebrietate sau sub influen
ța drogurilor, la manifes
tările sportive, un strict 
control al spectatorilor 
pentru depistarea unor 
eventuale arme, asigura
rea unui număr suficient 
de polițiști pe stadioane și 
străzile din apropiere, co
operarea între forțele de 
poliție din țările ale că
ror echipe participă la
competițiile respective.

LICEUL INDUSTRIAL NIL l 
LUPENI — HUNEDOARA

face înscrieri
PENTRU ANUL ȘCOLAR 1985—1986 

la următoarele forme de învățămînt 
și meserii 5

— pentru clasele a Xl-a curs dc zi la mese
riile :

— miner
— mecanic mașini și utilaje

— pentru clasa a Xla curs seral — la me
seria :

— miner
— pentru școala profesională — la meseriile:

— miner
— mecanic mașini utilaje
— electrician de mină.
înscrierile pentru clasa a Xl a se fac 

pînă la data de 28 august, iar la școala profe
sională pînă la data de 5 septembrie a.c. *

Informații suplimentare se pot primi la 
secretariatul liceului, sau zilnic, la telefon 
60779.

I.C.S. ALIMENTARA Șl A.P. PETROȘANI 

încadrează urgent
— un paznic
— un fochist încălzire centrală.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 
12z1971.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ URICANI 

încadrează de urgență 
— un paznic obiective speciale.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1978.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Kolozsi 
Maria, eliberată cIq 
I.P.C.V.J. Petroșani. O de
clar nulă. (4164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toina 

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL întreprinderii de Tricotaje Petro
șani, secția confecții, anunță cu adincă durere înce
tarea din viață a bunei lor colege

MARIN ROZALIA
Transmitem familiei greu încercate sincere con

doleanțe. (4161)

Eugenia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(4159)
PIERDUT foaie de par

curs seria Az nr. 373366 pe 
numele Obadă Aurel, elibe
rată de I.U.G.T.C. Craiova. 
O declar nulă. (4162)

După 40 de ani omenirea
împlinirea a 40 de ani 

de la bombardamentul a- 
tomic asupra orașului ja
ponez Hiroshima, din 6 
august 1945, care a ucis 
peste 200 000 de persoane, 
a fost marcată în întrea
ga lume, prin numeroase 
manifestări și reacții vizînd 
denunțarea pericolului u- 
nui conflict nuclear și 
a cursei înarmărilor.

La Hiroshima, popu
lația a păstrat un minut 
de reculegere chiar în mo
mentul în care, la 6 au
gust 1945, bombardierul 
american „Enola Gay" lan
sa 4 tone de metal și de 
uraniu 235 asupra celor 
350 000 de locuitori ai a- 
cestui oraș din vestul Ja
poniei.

La 200 m de centrul ex
ploziei a avut loc o cere
monie în cursul căreia a 
luat cuvîntul Yasuhiro 

Nakasone, primul minis
tru al Japoniei, care a 
evocat memoria victime
lor bombei, pronunțîndu- 
se pentru pace.

Primarul orașului, Ta
♦ 

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA FRANCE I’RESSE)

keshi Araki, a cerut, la 
rîndul său, Statelor Uni
te și Uniunii Sovietice să 
înceteze imediat orice ex
periențe nucleare și să 
adopte, în cadrul negocie
rilor de la Geneva, măsuri 
hotărîtoare pentru aboli
rea totală a armelor ato
mice.

La Washington, doi mi- 
litanți pentru pace care 
au escaladat o imensă ma
cara la sediul Congresu

condamnă primul atac nuclear
lui, și au desfășurat o 
banderolă de zece metri 
denunțînd experiențele 
cu arme nucleare, au fost 
arestați.

Numeroase au fost, în 

lume, reacțiile unor șefi 
de stat și de guvern care, 
denunțînd bombardamen
tul de la Hiroshima, au 
cerut încetarea cursei înar
mărilor.

„Astăzi sîntem toți, în- 
tr-un anumit fel, cetă
țeni ai Iliroshimei, simțim 
toți oroarea dc a deveni 
victime ale unui holocaust 
nuclear" — au afirmat re
prezentanții Argentinei, 

Indiei, Mexicului, Tanza
niei, Suediei și Greciei in

tr-un mesaj remis pri
marului Iliroshimei de 
către Augusto Garcia Ro
bles (Mexic), laureat al 
Premiului Nobel pentru 
pace.

Primul ministru aus
tralian, Bob Hawke, a
declarat, la rîndul său, în 
fața reprezentanților a
14 țări membre ale Foru
mului Pacificului de sud,
reuniți la Rarotonga (în
Insulele Cook), că guver
nul său va acționa cu
toată forța pentru a îm
piedica proliferarea ar

melor nucleare.
In același timp, la Wel

lington, în Noua Zeelandă, 
5 000 dc persoane au par
ticipat la o demonstrație 
prin care se cerea interzi
cerea tuturor armelor nu
cleare în regiune.

(Agerpres)

memento
FILME

î PETROȘANI — 7 No-
I iembrie; Neînvinsul; Fi

nirea: Dragele noastre 
bunicuțe; Parîngirt: Ciu-

i lendra.
i PETRILA: Simfonia
i primăverii.
i LONEA: Clopotele ro- 
î șii, I—II.
= ANINOASA: Viaduc- 
| tul.
\ VULCAN — Luceafă- 
; rul: Micul dejun în pat.
i LUPENI — Cultural: 

Tăunul.
URICANI: Pe urmele 

șoimului,

N.R. Eventualele mo- 
j dificări survenite în 
1 programarea filmelor a- 
I parțin întreprinderii Ci

nematografice Județene 
Hunedoara.

TV

20,00
20,25

20,40

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
August de luptă, 
august victorios, 
(color).
Emisiune de ver
suri.

20,50 Are peste un timp 
eroic (color).
23 August 1944 —
23 August 1985.

— Temelii trainice,
deveniri epocale.
Documentar.

21,05 Piatră de hotar a 
istoriei noastre (co
lor).
23 August 1944 în 
oglinda ecranului 
românesc.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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