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Cald omagiu muncii harnice a
CON STRUC. TORIL O R

Succese minerești dedicate aniversării Simbol al unui timp eroic
celui de-al JX-lea Congres al partidului
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Mobilizare plenară 

în abatajele mecanizateIn ziua premergătoare de la Congresul al IX-lea răscruce în noua istorie au raportat extragerea a 711 tone de cărbune peste planul zilei. a împlinirii celor 21 de ani al partidului, moment de țării, minerii Văii Jiului
• Cel mai mare plus - 365 tone de căr

bune - a fost realizat în abatajele mecanizate 
ale minei Paroșeni-Prin munca pătrunsă de responsabilitate a brigăzilor de mineri, cum sînt cele concluse de experi- mentații șefi de brigadă V'asile Cojocaru, Mihai Băr- 
băcaru. Nicolae Andrașic, Francisc Fazăkaș și Ion 
DiOconu, planul lunii iulie înregistrează, la zi, o de- - pășire de peste 600 tone de cărbune.

• Rezultate bune în ziua de 18 iulie a în
registrat și colectivul t.M. Lone a.Prin dppășirea cu 270 tone a preliminaruîtti^mi- nerii acestei întreprinderi au majorat la 731 tone cantitatea de cărbune extras suplimentar pe luna în curs. ; ■ ■■ ■ . ■ ' - \ ’■ ■.

• Preliminarul zilei a fost depășit și de 
minerii de lâ Aninoasa și mecanizatorii Ca
rierei Cîmpu lui Neag.

Ample lucrări de 
descopertăIn microcariera Balomir, aferentă |»U lui desfășoară activitate de descopertă în vederea asigurării fronturilor de lucru pentru următoarea perioadă a anului.Din acest perimetru, un- de lucrează brigada a IV-a, coordonată de sing. Ioan 

Bercu, mecanizatorii Eugen Ovesia, Zoltan Iakab, Constantin Grigoruță, loan Breje, loan și Vasilc Io* niță excavează, în medie, 2000 metri cubi steril pe zi. După terminarea desco- pertei și a devierii pîrîului Balomir, de aici este prevăzută, pentru faza I, extragerea a 50 000 tone de cărbune.

Prin autodotareLa I.M. Vulcan, economiile realizate prin activitatea de recondițiohare, desfășurată în atelierul electromecanic al minei, totalizează, de la începutul a- nului, suma de peste 2 700 000 lei. Un alt aspect, relevat de ing. loan Tirea, șeful sectorului XII electromecanic, este acela al o- rientării eforturilor colectivului spre autodotarea a- telierului cu diferite scule și dispozitive ajutătoare. Reținem, în acest sens, standurile de probă pentru stîlpi hidraulici și pompe de înaltă presiune, precum și dispozitivele de hornuit. Coordonate de maiștrii loan Bălan, Arpad Șipoș și Traian Moldovan, formațiile de muncitori lucrează la un nou utilaj care va completa dotarea atelierului: standul de probă necesar încercării reductoa- relor de diferite tipuri. 
(Gh. O.)

întregul nostru popor bătore.ște astăzi Ziua structorului, cinstindu-i pe cei care prin munca lor de zi cu zi au făurit și făuresc mărețele ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". zidirile trainice ale civilizației moderne a României.Cu 21 de ani în urină istoricul Congres al IX-lea ăl partidului inaugura o nouă etapă în dezvoltarea țării, purtînd amprenta gîn- dirii profund științifice, revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Anii care au trecut de atunci, de la .istoricul forum al comuniștilor români, sînt ani ai unor transformări economice și sociale fără precedent pe pămîntul patriei, rirea liste care scris toriei patriei grandioase opere, ctitoriile României moderne de azi.Alături de-puternicul dc- ' in m a i o ti' t< lor țări onstructorii i mu- ni< ipiul Feti oșan și >au adus pe <<i pl '■ ontribuf i înfăptuirea amplului

care au marcat fău- unei economii socia- mederne. Sînt ani in constructorii au în- în cartea de aur a is- palriei ctitoriile

program de investiții elaborat de partid, sub conducerea nemijlocită a tovarășului N ic o 1 a e Ceaușescu, iubitul, stimatul și înțeleptul nostru conducător. Astăzi există în localitățile municipiului Petroșani aproape 40 000 de apartamente în noile blocuri, din care peste 70 la sută s-au construit s-au dat în folosință în a- nii ele după Congresul IX-lea. S-au construit școli,, lăcașuri de cultură, grădinițe, spitale, nici, dispensare, piețe magazine. Dezvoltarea înflorirea urbanistică localităților municipiului au constituit un corolar al amplului program de investiții industriale înfăptuit in toți acești ani pentru moderni-

extinderea capa- de extracție și do

șialcreșe. policli- și Și a

zarea și citaților prelucrare a cărbunelui. .In urma rodnicelor vizite de lucru ale tovară- _ șului Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului și în județul Hunedoara, au fost construite unități industriale noi, prin care s-au creat mii de locuri de muncă. Au prins contur astfel întreprinderea de utilaj minier, întreprinderea de piese de schimb, reparații utilaje si echipament c- lectric minier, întreprinderea <le tricotaje din Petroșani. întreprinderea . de
Viorel STRĂUT

(Continuare în pag. a 3-a)
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Dorința deCa să parcurgi, cu cupa de intervenție a funicula-rului, drumul pînă la ramura nr. 1 de halclare a sterilului — asta însem- nînd 2 kilometri — îți trebuie 37 de minute. Să cunoști însă pe cei care, zi de zi, vara sau iarna, se străduiesc să mențină în perfectă stare de funcționare instalația funicu- larului de steril de la Lizina de preparare a cărbunelui Corcești, ai ne-

voie de mult mai mult timp.— Cam cit, tovarășe maistru ?Maistrul Ion Tilea, șeful brigăzii, se gindește puțin, parc-ar face calcul, apoi spune:— Noi sîntem 81 oameni, organizați în schimburi, plus unulrezervă, sau „tampon", cum îi mai zice. Ca să no cunoaștem unul pe altul ne-au trebuit ani de zile.
de

Au fost și zile bune, ș: zile rele, cu bucuriile ș necazurile lor, dar, prin efortul fiecăruia, necazurile au fost lăsate repede în urmă.Spusele șefului de brigadă au un înțeles aparte. Ele vorbesc despre osmoza unui colectiv. Un colectiv a cărui omogenitate a avut izvorul în țe-
Gheorghe OLTEANU

SCHIJĂ DE PORTRET. Sing. CAROL RIDZI. șe
fiei, brigăzii nr. 4 Lupeni— Valea de Brazi a CALM. " ii nuncwt in ‘43, înlr o familie dv nwja 
fcitori din Lonea. Este membru al Comitetului orășe
nesc de partid Lupeni; pentru meritele lui de con
structor a fost decorat cu Medalia Muncii și Medalia 
jubiliară ,. ‘0 de ani de

— Nepot de miner, fiu de 
muncitor, ați devenit to
varășe Carol Ridzi un con
structor veritabil, recunos
cut mai ales pentru meri
tele pe care le are brigada 
pe care o conduceți de un 
cincinal. Mă refer la date 
pe care ziarul nostru le-a 
inserat la timpul potrivit 
Brigada 4 Lupeni s-a si
tuat mereu pe locul frun
taș pe I.A.C.M.M.. reali- 
zînd sarcinile pe ‘85 cu 
patru luni, iar pe cincinal 
cu 6 luni mai devreme. Nu 
Ia aceste reușite, ci la vo
cația dumneavoastră 
constructor mă refer, 
om legat de șantiere prin

mii de fire. De unde ă- 
eeasta vocație parcă în
născută ?fiecare om eu... șanșe- . Provin de munciți După școalam fost dat să învăț o meserie, la o școală profesională din Hunedoara. Ei... șt de aici încep șansele vieții mele.

— Adică ?— Adică, am fiu unul din cei lovi ucenici- ăi nimerit să 1200 de e-G'lipului
DUBEK

PETROȘANI

POCA NICOLA

Imagini-simbol ale profundelor transformări 
liste, în municipiul minerilor. Pretutindeni; localitățile 
litar-urbanistică. , ■

petrecute în cei mai fertili ani ai construcției soeia- 
Văii Jiului cunosc un amplu proces de înnoire edi- 

Foto: Ovidiu PĂRAlANU
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Popas in Retezat.
Foto: V. POLLAK

Munca politică de masă, mereu m actualitate
Forme și mijloace de expresie 

adecvate relațiilor întreprinderii
CU SPERANȚE. DAR MAI ALES 

CU DRAGOSTE SI STIINTÂ
un 

Utilaj sub randamentul pla
nificat, nici un minut nelu- 
crăt“, iată una din chemările pentru, sporirea eforturilor întregului colectiv.. 
de la I.U.M.P. in vederea creșterii productivității muncii i folos i ntem 
a timpului de lucru, chemare pc care am întîlnit-o într-unul din atelierele întreprinderii, cel de me- <am<ă-fieze si cate exprimă obiectivul muncii politice de masă, din citadela utilajului minier.întreaga propagandă vizuală de la LU.M.P. este gîndită prin prisma a- cestui obiectiv. Formele prin care acționează sînt variate, începînd cu mobilizatoarele chemări ca : „Fiecare tînăr să depună eforturi pentru maturizarea profesională și integra- ica deplină in activitatea productivă" — în atelierul de mecanică-freze, „Munci-' tori! Executînd. lucrări de bună calitate, sporim contribuția uzinei la creșterea producției de cărbune" — in secția „susțineri miniere" șî continuînd cu afișarea la loc central a aiiga-

jamentului in întrecerea socialistă asumat de colectivul fiecărei secții, panouri ale fruntașilor, gazete' de perete ale organizațiilor de partid din secții, ale organizai iilor d ne * și sindicat, unde, articole con- e tratea roblemele a cute din viața uzinei. In cuprinsul materialelor a- fișate la gazetele de perete
La l.U.M. Petroșani

------------------------------

Sărbătoare 
ceferistă

Ieri, Ia ora 13,05, stația 
C.F.R. Petroșani a cunoscut 
unul dintre momentele de 
sărbătoare a muncii. Me
canicul de locomotivă Ru
dolf Pițek a efectuat 
lima cursă înainte de 
șirea la pensie. Flori, 
licitări, strîngeri de mînă 
pentru rodnica, sa activi
tate de peste 30 de ani, 
perioadă în care a străbă
tut, conducând locomotive 
cu abur sau Diesel, peste 
600 000 de kilometri, ceea 
ce înseamnă de 190 de ori 
lungimea granițelor țării.

Comunistului Rudolf Pi
țek, unul dintre miile de 
feroviari prezenți Ia dato
rie, îi urăm și noi, în nu
mele călătorilor pe care 
i-a purtat în acești 30 de 
ani pe „drumuri de fier", 
ani mu Iți sănătate.(Al. II.)

„Strungul" din ' secția MAP, „Utilajul", „Tineretul și producția" din curtea întreprinderii, sau a celor din secțiile „hidraulică minieră" și „sculărie" sînt abordate printre altele, problemele realizării exemplare a sarcinilor la export, ale implicării tinerilor în viața uzinei — să nu tăm că media de vîrstă depășește 2.3 de ani —creșterii calității producției, concomitent cu reducerea consumurilor specifice și altele.In atelierele secției „hidraulică minieră" am în- tîlnit gazete de perete ancorate prin tematică și stil de redactare în realitatea muncii de aici. Ele pot constitui exemple pentru incisivitatea conținutului și aspectul estetic. In ziua documentării, am găsit la gazetele de perete din a- ceastă secție articole des-

pre folosirea intensivă timpului de lucru, necesitatea perfecționării profesionale. Sub genericul „Gini dește, să nu regreți mai ’ iu! erai tratatt < i de protecție a muncii. Folosind un ’stil dinamic, îmbi- nînd sspiritul critic cu seriozitatea, fiecare articol, fiecare „proverb" — prelucrat, gen „Bine peste bine nu strică... nici la protecția muncii" sau „Doar din doi bani neglijență... se produc pagube de sute de mii", se impun prin ca- -pacitatea; de a crea opinie de masicExemple pozitive. în ceea ce privește propaganda vizuală ca modalitate de acțiune politică în sprijinul producției sînt multe. Pe drept cuvint, secretarul comitetului de partid, tovarășul Ioan Predoi, ne vorbea despre întrecerea tre cei care răspund realizarea propagandei zuale în secții, pentru găsi noi forme de acțiune, noi modalități de a veni. în sprijinul producției și formării multilaterale oamenilor. Se desprinde concluzia că la I.U.M.P. organizația de partid, celelalte organizații de masă sînt într-o permanentă căutare de noi forme și mijloace de acțiune politică, adecvate specificului întreprinderii, ancorate în realitățile, în viața acestui colectiv harnic.
ALEXANDRESCU

Hărnicie în atelierele I.F.A. Vîscoza din Lupeni. 
In imagine, Ioana Dornic și Eta Arcași — două tinere 
fruntașe în muncă.

Of, cîtă suferință și; speranță încap într-un salon ’ de chirurgie! Letiția S., o fetiță de numai 9 ani, a fost , victima unui grav accident de circulație — traumatism cranian,fractură de bazin, necro-: za tegumentului coapsei stîngi. Lupta pentru viață a durat mult, două răni spre cicatrizare, deasupra genunchilor, dove- lesc că Ic acol recoltat piele pentru splint— Mai stau aici mă fac bine de tot, nenea doctoru’ mi-a zis că, dacă sînt cuminte, mai repede acasă.„Nenea doctorul", Sorin Brătilă, are doar 35 de ani și este specialist în chirurgie plastică . și reparatorie, specializare do- bîndită sub îndrumarea celebrului prof, dr, A- grippa lonescu, de Ia clinica bucure.șteană de profil'. Replantează degete, face transplanturi de piele, vindecă arsuri de orice grad și pe orice suprafață, Ioan B., de la mina Vulcan, a scăpat, din neglijență, un picior pe crațer. Cu puțiriă vreme în urmă, i s-ar fi amputat piciorul, dar supus operației și tratamentului adecvat, va fi bun de muncă, spre bucuria celor trei băieți ai lui.— Nu spun că nu mă inai doare, dar, să aibă parte de sănătate doctorul, că a făcut o minune cu mii Ana F. din Sălaș crede în „minunile"T» făcute de medic : a lunecat, a căzut cu fața și mîinile în cazanul în care . fierbea soda și grăsimile pentru săpun — arsuri pe față, pe mîinî; un ochi n-a mai putut fi salvat. Cu celălalt vede deja bine; prin epitelizare spontană, pielea s-a vindecat, deocamdată are o culoare roșie- tică. Betonista Ileana B, zisese „adio" la trei degete, dar acum, fericită, le mișcă în voie. Intr-un alt salon de chirurgie*

maxilo-facială, Dumitru: Z. e de nerecunoscut. Peste față i s-a prăbușit o bară de metal, care i-a zdrobit maxilarul, i-a tumefiat mușchii. Doctorul Victor Bădulescu, tot de 35 de ani, i-a făcut: primul „retuș", va urma apoi operația de . osteosinteză. Pacientul, încă în stare de inconștiență, visează poate la chipul său altădată, pe care, cuguranță, îl va redobîndi.. »' i înt minut i precizează veteranul secției chirurgie al Spitalului municipal Petroșani, dr. Mihai Fărcașu. Sînt per-
De veghe la 

sănătatea 
oamenilor

formanțe de înalt profesionalism al „noului val" de cadre medicale din secția noastră — Dan Popescu, Victor Bădulescu (chirurgie maxilo-facială) și, de anul trecut, Sorin Brătilă (chirurgie plastică și reperatorie). De nul vom asigura, doctorul Stoieescu la specializare, și mc.L- venții. de neurochirurgie.— In *49, își aminteș-, țe dr. Mihai -Fărcașu, aveam 56 de paturi, doi medici, un asistent medical; patru surori, în sediul vechi, dar secția cuprindea și ginecologia- obstretica și ortopedie, A- cum avem 125 de paturi, sîntem .12 medici, între care îi amintesc pe medicul principal de specialitate loan.Balint — trei decenii în acest spital, medicul primar Emil Le-, pădatu, medicul specialist Petru Gîrlea, tînărul medic primar Lorent Kiss. Avem 26 cadre medicale (sub schemă!— n.n.). Trei săli de operație, o alta la urgență, beneficiem de colaborarea altor secții — anestezie-reani.mare (șef dr. loan Samoilă), radiologie (dr. George David, directorul spitalului), cardiologie (dr. Radu V. Ra-

du), laboratorul de vestigații complexe Elena Popescu), interne (dr. Petru Turcu). Important este însă faptul că acum s-a lărgit considerabil gama de intervenții, de anvergură, desfășurate cu ajutorul mijloacelor moderne de investigare: — televiziune cu circuit interior, colangiografie, a- tereografii, flebografii, biopsii extemporane etc. Pe dre >t cuvîr se spune că spitalul nostru forul metodologic tru întreaga Vale a Jiului'. f ici,cei mai entuziaști 
nt și optimiști nu *. gîndeau că spitalul din Petroșani va asigura operarea tumorilor glandelor salivare, ale maxilarelor, incizii dentale, rezecții apicale, implante_ endoosoase, ba chiar... chirurgie estetică de întinerire, Revoluționarea ti mit h ații n.s - iariei de intervenții se latoi i ază <' ndiț il< i create în noul edificiu spitalicesc, înălțat și dotat cu instrumentar modern în anii fertili ai „Epocii Ceaușescu", dovadă elocventă a i ș ater ți î de care se bucură minerii, ceilalți oameni ai muncii din municipiul nostru. In ceea ce privește admirabilul spirit de e- ehipă, este de consemnat și profesionalismul unor cadre sanitare, precum a- sistenții Mircea Ureche, Ion Păun. Octavia Buză, Constantin Schlezer, A- driana Imling, Teodora Igna, infirmierele Maria Matei, Ioana Pîrvu, bran-, cardierul Solomon Muntean și. cîți alții, cei mai mulți cu vechime de peste două ’ decenii în secție. Deviza acestui colectiv este dăruirea pe frontul redobîndirii sănătății oamenilor. Minuni, așadar, nu se întîmplă în secția chirurgie a spitalului municipal. Există însă o bază materială excelentă, o dotare modernă și înalt ' profesionalism oamenilor în halate albe.
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Iu] comun al celor care îl formează, în nivelul lor de conștiință profesională.— Să închpem cu schimbul lui Viorel Voicu, intervine tînărul inginer Mircea Constantin. Nu e 
o întâmplare că a ocupat locul I în întrecerea din brigadă. N-are nici o absentă nemotivatâ, iar defecțiunile le remediază în mai puțin de o oră. Nu . măi prt jos est s iiml ul lăt ătușnlui P ti M i i nes-- ita ? pro. tt lonală unanin apr • a- tă. Dacă se întîmplă ca !’ o cupă să cadă în cablul de tracțiune, omul acesta o pune lă loc. Alții, în asemenea cazuri, renunță CU ușurință la cupa căzu-

Tot astfel de exem- aș putea cita și des- schimburile conduse de Viorel Zare și Miliari Tomul casa.Oamenii vorbesc despre oameni. Despre munca lor, care — să recunoaștem — nu e deloc u- șoară. Și acest lucru îl știu foarte bine atît muncitoarele Petruța Andrei, Rodica Kirschner, Oprina Aranoș și Paula Țărnă, care au grijă tot timpul ca sterilul să aibă „cale liberă" prin cele patru guri de golire ale dozatorului, cit și supraveghetorul Ionel Jugănaru (20 de ahi munciți aici) sau lăcătușii . de întreținere Silviu Șaucă, Nicolae Stanciu și Gheorghe. To- muleasa, din echipa de

întreținere , coordonată de Ițig . Leibovici, care execută schimbarea unui cablu de tracțiune într-un timp record,— Pe ramura nr,. 1 de haldare (2000 m lungime), lucrarea asta se făcea în 16 ore. Acum, durează doar opt. O schimbare de cablu, pe ramura principală, se face în 6 ore, față de zece, înainte, detaliază maistrul Tilea. Băieții noștri și-au doborît propriul record, și în ope* rațiile de matisare a cablului, sau de schimbare a bucșelor de la moletele troliilor. O matisare durează cam trei ore, iar înlocuirea unei bucșe — uncie trebuie să demontezi complet troliul, să pui bucșa și să montezi totul

la loc — se desfășoară în șapte ore.Care șînt resorturile cestor recorduri ?— Ele constau în dorința de autodepășire, de perfecționare a muncitorilor noștri, vine precizarea din partea inginerului Constantin.Am relatat impresii culese în cîteva ore petrecute în mijlocul oameni pe care, cum nea maistrul Tilea, trebuie ani ca să-i noști. Sperăm că rîndu- rile de față au surprins, liantul câre-i unește pe membrii colectivului: dorință de a munci în așa fel încît să se mențină în același ’ ritm cu celelalte formații fruntașe din cadrul prcparației.

unor

I XCURS1E ,i săptătnînă, 17 tineri din organizația nr. 12 de la Î.M. Vulcan au . efec’tuaf 6 excursie de două zile la b iil< Ft •' 1) notat, după< ui n info ni Vi( tot Șoavă, se< etarul comite tului U.T.C. pe mină, că șiI în perioada următoare vor I mai fi organizate excursii I în diferite orașe ale țării. I Juniătate din costul excur-

iilo i fost ir in at de . ătr. 'a tul U.T.C toi par tic > rii numere se a u e< tilor la ac iu- nile .. nun pa iotică efectuate în ultimele două luni.NEDEIE. Astăzi, la Bă- • n ița, : se desfășoară tradi- ționala necleie momîrlă- nească, prilej de a revedea străvechiul port al oamenilor de pe aceste leaguri și nun ațele transmise generație,

De la lamede a asculta mici niece populare din generație înTABĂRA. Ieri, 100 de

pionieri din orașul l’etriia au pit cat ă petreacă o pai te din vac mța de ’ o : în t bara oi ani a â i Orșova, rilej le unt aște a ace ti, mir ur at colț de țară din județul Caraș-Se- verin.RĂCORITOARE,începutul acestei luni, secția de producție industrială din Liyezeni a C.P.V.I.L.F. Petroșani au fost îmbuteliate și puse la dispoziția consumatorilor .300 000 sticle Quick-Colă, Bem-Bem, Vișinei, Men tola, Brifcor-Orange și alte

băuturi răcoritoare. Glieor- ghc Stănculetc, șeful secției, ne relata că, pînă ia sfîr.șitul lui iulie, vor mai fi expt di te ce itr 'lor <■ . k facei încă !0 1 / 00 st < - e i" is< n nea ri . toareARE. In cursul nopții și al dimineții îndeosebi, între orele 5—8, cînd se înregistrează un trafic i ens de autoba a- lănte și alte autovehicule, _ este imperios necesară instalarea unui ..sistem de semnalizare, în zona de intrare în orașul Uricani, unde se execută lucrări de

modernizare a carosabilului. Este o sugestie a câtorva conducători auto, care fa- curse la aceste ore, și pe care o supunem, spre rezolvare celor îh drept. 'CIUDĂ! E. Pe ușa• aiului din Vul an, in ca ■ ■ fun< ționat in ur mă cu vreo doi-trei ani o uniate a C.P.V.I.L.F., U întâmpină un anunț „ciudat**; 8—10 Borcane. Nu-ți dai seama despre ce e vorba, pentru că nu vezi nici o firmă. O fi vreun centru de achiziție a borcanelor goale ?

EVOLUȚIA VREMII. „Valorile termice înregistrate ieri dimineață la Petroșani și în Paring erau de 21 ,și respe c tiv 14 grade Cei- . us ne ■ . n me te >î ol • șui ’> < ica Voi ' cu Pes - tru a ă i și mîine pr jgno- zăm o vreme caldă, fiind p< sib le în ; i ș une e a- verse de ploaie".Rubrică realizată de 
Gh. OI.TEANU
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Simbol
al unui timp eroic

ȘANSA DE A CONSTRUI DIN

(Urmare din pag. I) confecții din Vulcan, Țe- sătpria din Lupenî, alături «te. care in curînd va pro- duce și noua capacitate, modernizată, de fire celulozice a întreprinderii „Vîs- coza“ Lupeni. Fabrica de mobilă din Petriia. An de ăn, s-a construit mereu mai mult și mai bine, datorită unei politici dinamice de investiții. Deosebit de semnificativ este faptul că în a d an v rltunui lucrărilor* nvf > iții aloc ite mu- n piului Pctroșar este egal cu cel din întregul cincinal 1981—1985.La realizarea acestor impresionante investiții, fără precedent în Valea Jiului, î.și aduc contribuția colectivele de constructori din cadrul întreprinderii de antrepriză construcții și montaje miniere Petroșani, Întreprinderii de antrepriză Căi ferate, Antreprizei construcții-montaje Petroșani, precum și colective de constructori din alte localități ale țării, venite în Valea Jiului pentru executarea unor lucrări speciale.Vor trece decenii, dar operele făurite de harnicii constructori vor dăinui ca mărturii Vii ale mărețe
lor ctitorii ale Epocii Nicoiae Oaușescu.Acum, cînd întreaga țară sărbătorește ziditorii obiectivelor de investiții se cu
vine să-i menționăm pe • ei ce s-au situat în pri-

Raport 
muncitoresc Din noianul de fapte și împliniri care se în- mani de i boga ui raport muncitoresc al celor ce făuresc obiec- : tivele de investiții din municipiul Petroșani spicuim cîteva exemple;
• Colectivul între

prinderii antrepriză con
strucții și montaje mi
niere a realizat de la începutul anului un volum de investiții mai mare cu 1 000 000 lei de-, cît cel planificat. Sarcinii; de pit n sînt iep i- șite cu 30 Ia sută la indicatorul producție industrială secundară, și cu peste 20 la sută la productivitatea muncii.j • Același colectiv a pus la dispoziția beneficiarului 39 obiective de investiții miniere dintre care 14 au fost realizate peste sarcinile de plan de către colectivul brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi.

• Brigada nr. 3 Urî- 
cani a Antreprizei de 
construcții căi ferate a depășit cu 6 la sută volumul lucrărilor de construcții și montaje.• Constructorii din 
brigada nr. 20 Petriia 
a A.C.M. Petroșani an depășit cu 150 000 lei sarcinile de plan din primul semestru al anului.

mele rîndiiri în întrecerea socialistă, prin fapte de muncă demne de laudă. Printre aceștia se numără Ioan Popa, Ion Mănărăznn, Iosif Borșodi, Constantin A- nofie. Aurel Vasile, Boian Aristică, Ion Dobpe, Petre Albu, Alexandru Ionciu- lescu, Mihai Vagluc, Gheor- ghe Doca, Aurel Cărare, Floarea Pușcașu de la T.A.C.M.M.; Dumitru Posto- lache, Tudor Sandu, Petru Almaș, Victor Constantin, Hăralambie Moroșan, loan Roca de la A.C.M. Petroșani; Ioan Nistor, Dumitru Stoicescu, Vasile Molnar, Victor Cosmaniuc de la A.C.C.F. Petroșani și multi ații.Mîndri de realizările lor, încrezători în politica înțeleaptă a partidului. a- vînd mereu în inimi în- suflețitorul exemplu de înalt patriotism al secretarului general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, constructorii din municipiul Petroșani vor munci fără preget, cu eforturi sporite, pentru a înfăptui mărețele obiective de investiții, sarcinile ce le revin din. istoricele do- . cumcnte ale Congresului al XIII*Iea al partidului, pentru a asigura înaintarea fermă a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.

Teatrul de stat Valea Jiului — edificiu de referin
ță al culturii socialiste — îmbogățește zestrea edilita
ră a reședinței de municipiu.

(Urmare din pag. I)școlar siderurgic din Hu- îed . - a n p< rioada nilcînd această citadelă a siderurgiei românești a fost cuprinsă de febra construcțiilor. Atunci a început construcția primului laminor Bluming de 650 și, . ridată cu el, Orașul Nou, O- rașul Tineretului. In Hunedoara acelor ani detașamentele Șantierului național al tineretului au numărat peste 20 000 de brigadieri. Ca elev în clasa de automatiști, am făcut zile de practică la Bluming, acest prim laminor modern din, țară, lîngă cei mai buni meseriași ai combinatului, selecționați pentru montarea instalației automate. Iată pruna, mea șansă în viața de constructor...
— Ce amintiri vă mai 

leagă de acei ani? Cu ce 
v-a înzestrat Hunedoara 
pentru destinul dumnea
voastră de constructor?— Mă gîndesc cu nostalgie Ia acei ani, cînd fie la școală, fie Ia acțiunile de muncă patriotică în cadrul C.S.H., am străbătut în coloană drumul de la cămin, cîntînd frumoasele noastre marșuri muncitorești. In a- cel mediu al „febrei întemeierilor", al elanului și romantismului revoluționar m-am hotărît să mă fac constructor.Cu privire la „zestrea" eu care am rămas după școala Hunedoarei aș releva mai ales disciplina, răspunderea muncitorească, rigoarea pentru lucrul bine făcut și la timp. Mai ales că în specialitatea noastră —- am fost prima promoție de instalatori de 

forță și automatiști — fără această răspundere nu se poate,
— Și după școala Hune- 

nedoarei a urmat Valea 
Jiului...— Exact. Valea Jiului cu școala ei. Am fost repartizat în Valea Jiului. Doar și aici era nevoie de forță de muncă. încadrat la Lunea, la atelierul electromecanic, mi s-a hărăzit o altă șansă: a început montarea primei instalații de extracție, mulțicablu eu schip. Am fost selecționat, împreună eu alți electricieni. la montarea acestei instalații automate. Și aici am lucrat după un program riguros. Precizia, siguranța în execuție au fost cuvinte de ordine. Aici mi-am dat. adevăratul, examen de 

I n colectiv fruntaș, brigada nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi. In decursul 
anilor această formație a executat lucrări de mare însemnătate pentru dezvol
tarea extracției de cărbune. Foto: Stefan NEMECSEKmaturitate. Aici am trăit o împlinire pe care o voi păstra mereu în inimă. La 18 ani am fost primit în partid, cu stagiul de candidatură redus lă jumătate. Apoi am fost trimis trei luni la o specializare în Donoțk. Revenind, am urmat liceul seral, după care am devenit maistru specialist Ia I.C.M.M., însărcinat cu coordonarea montării instalațiilor de extracție—

— Cite instalații ati mon
tat ?— Cine mai știe?. Vreo 20. La toate care au urmat de la Lonea la Uricani, iar apoi la Valea de Brazi. Chiar și Ia Altîn-Tepe și Șașca-Montană am montat astfel de instalații. Și nu numai la instalațiile de extracție am participat. Am lucrat la secția de bricheta) a Preparației 'Coroești, împreună cu ing. Victor Chiaburu, o lucrare de 

I n cartier nou, modern, mânat de harnicii const rm-tori aî A.C.M. — Petro
șani Nord. Foto: O. PÂRĂIXNU

mare tehnicitate, apoi la etapa I de dezvoltare a I.U.M.P., la multe alte o- biective cu specific minier.,
— Intre timp ați termi

nat și institutul, ați urcat 
mereu în ierprhia profesio
nală.— Da, am fost promovat șef de lot, apoi șef de ș.intier la Vulcan. Viața mti<' ului m- ■ co " i is eă trebuie să învăț, să nu mă mulțumesc cu ce știu. Am urmat institutul la seral. La institut mi-a surîs o altă șansă. Am avut coordonator pe unul din cei mai exigenți profesori, azi eoni, cir. Emil Pop. Lui îi datorez multe în formarea mea. M-a ajutat mai ales la practica de laborator 

pentru aprofundarea cunoștințelor privind automatizarea instalațiilor de extracție.
— Acum, sînteți în frun

tea unui colectiv fruntaș — 
al brigăzii nr. 4 Lupeni. Ce 
înseamnă acest „perimetru” 
pentru dv. Lupeni — Valea 
de Brazi? Ce înseamnă 
pentru dv. să conduceți un 
asemenea colectiv?— Lupeniul, eu toate o- biectivele ce le avem de executat, ă însemnat, prin ritmul intens, prin complexitatea obiectivelor, ceva aparte. Aici totul a fost și este ultraurgent. Firesc, e vorba de dezvoltarea capacităților de producție pentru cărbune cocsificabil — puțul cu schip, funicUlarul preparației; acum deschiderea minelor Valea de Brazi, Lupeni-Sud, alte zeci de obiective.. Dar și aici am o mai'c ștnsă: lucrez în- tr-o colectivitate, cu un nucleu valoros; avem o

VOCAȚIEorganizație de partid puternică, colaboratori de valoare ca Petru Fusu, secretarul de partid, sing. Constantin Vîlceanu, adjunct șef de brigadă cu mecanizarea; apoi Ioan Popa, Iosif Borșodi. Constantin A- nofie, Ion Dascălu, secretarul de partid de la Valea de Brazi, Nicoiae Bel- gun, Nicoiae Dragoș, maiștri și șefi de echipă de excep- 
ție meni prin irt r ținem în brigadă un climat do înaltă exigență și răspundere, spiritul de e- ehipă, creator, încrederea reciprocă.

— „Șansa” de a îi crescut 
în citadela muncitorească 
a Hunedoarei și multe al
tele. Dar care ar fi de fapt, 
în expresie sintetică, ma-

rea șansă a destinului dutn-
neavoastră ?— Răspunsul e clar. Marea șansă a vieții mele,, a destinului semenilor mei — constructorii — este tocmai epoca grandioaselor și cutezătoarelor întemeieri pe care o trăim și al căror avînt l-a declanșat, atît în Valea Jiului, cît și în întreaga țară, cel de-âl IX-tea Congres al partidului. Este un avînt de o amploare și un ritm care te înflăcărează, te fortifică mereu.
. — îndrăznesc o ultimă 

întrebare: nu vă este greu, 
nu simțiți osteneală?— La 43 de ani? 1 Imposibil! Și-apoi avem atîtea de făcut. Ne așteaptă deschiderea minei Cîmpu lui Neag, multe alte obiective urgente, de înalt nivel tehnic. Or, eforturile și reușitele ce le însoțesc te întineresc mereu...
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TV.

Consfătuirea la nivel înalt 
a statelor „din prima linie"HARARE 19 (Agerpres). La Harare s-au încheiat lucrările consfătuirii la nivel înalt a statelor „din prima .linie", la care au luat parte șefii ele stat din Angola, Botswana, Zambia, Mozambic, Tanzania și primul ministru din Zimbabwe, precum și li* eteri ai Organizației Poporului. din Africa de Sud-Vest (SWAPO). Intr-un comunicat adoptat la sfîrșitul reuniunii, par- ticipanții au chemat comunitatea ' internațională să intensifice presiunile asupra Africii de Sud, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni generale în vederea lichidării sistemului de apartheid

și decolonizării Namibiei. In document sînt denunțate hotărîrea regimului de la Pretoria de a impune starea de urgență, torturile și omuciderile la care recurg autoritățile rasiste pentru a înăbuși mișcarea antiapartheid. Menținerea rușinosului regim al apartheidului constituie principala cauză a escaladării încordării în zpnă, se apreciază în document. In comunicat sînt condamnate ocuparea ilegală a Namibiei, cerîndu-șe aplicarea planului O.N.U. pentru obținerea independenței a- cestui teritoriu, precum și raidurile militariștilor din R.S.A. împotriva statelor africane vecine. ț ■ ț
LIBAN-

Prelungirea mandatului forțelor O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. a a- probat, în unanimitate, prelungirea cu încă șase luni, pînă la 19 ianuarie 1987, a mandatului Forței
interimare a O.N.U. în Liban (UNIFIL) — informează agențiile U.P.I. ,și Reuter. Extinderea mandatului UNIFIL, care expira la 19 iulie, a fost cerută de Liban.

* Noi vești 
despre TitanicWASHINGTON .19 (A-gerpres). Echipa de ocea- nografi americani care cercetează epava pachebotului „Ti,tanic“ — aflat pe fundul Atlanticului. în a- propiere de Terra Nova, la 3 939 metri adîhcime — a prezentat primele fotografii și videocasete color realizate cu ajutorul camerelor de luat vederi plasate pe robotul autopropulsat „Jason jr.“. Imaginile din interiorul navei, celelalte fotografii înfățișînd mini- - submarinul „Aivin" ce îi aduce pe cercetători pe puntea pachebotului sau diverse porțiuni ale exteriorului epavei -- sînt de o claritate remarcabilă. Conducătorul expediției, Robert Ballard, a făcut cunoscut că nu s-au descoperit pînă acum rămășițe . umane; între obiectele răs- pîndite în jurul epavei a fost găsit doar un ciorap, pentru moment singurul semn rămas de la cei 1 513 oameni pieriți în valuri la 15 aprilie 1912.Exploratorii intenționează să folosească robotul manipulat de pe submarin într-o nouă misiune.

Carnet
I cultural1 IN SĂLILE DE EXPO- Z1ȚIE din Le Grand Palais s-a deschis, pentru prima dată, cea mai mare retrospectivă de sculptură franceză din secolul alI XIX-lea. Sînt reunite 250 de opere, din diverse ma- | teriale și de diferite di- mensiuni, provenind din colecții publice și particu-1 lare din Franța și de pes- I te hotare. Sînt reprezentați I toți marii maeștri ai genu- I lui, de la Bourdelle, Rodin, | Maillol pînă la Degas, Gau- I guin și Matisse — ultimii J trei mari pictori ai acestui secol, dar și artiști deosebit de dotați în sculptură. întreaga /panoramă de opere relevă triUmful artei a-: devărate peste curente șiI școli — relevă comentato- I ful ziarului „Ljflumanite".

memernă
FILME

Duminică, 20 iulie -PETROȘANI — 7 No
iembrie: Hangar 18; Uni
rea: Ciuleandra; i’arîn
gul: Noi, cei din linia în- tîi, I-H.PETRILA: Vulcanul.LONEA: Bunul meu vecin Sam, I-II.VULCAN: Superpoli-tistul.LUPENI: Oaspeți seară.URICANI: Marele- miu.

rea: Ciuleandra;

Luni, 21 iulie

Duminică, 20 iulie

AFLIND că la spitalul municipal din Baltimore (S.U.A.) funcționează un calculator pentru prelucrarea unor teste speciale, e- levul britanic Cristopher Krauhoerst în vîrstă de 16 ani, a încercat pe un calculator propriu să obțină programe ce stabilesc pe baza măsurării tensiunii fundului de ochi dacă pacientul este sau nu amenințat de un infarct pe o perioadă de timp scurtă. Calculatorul micului inventator stabilește acest lucru în numai cîteva secunde. Clinica din Baltimore, dornică să introducă și acest program în calculator, l-a invitat pe Cristopher în Statele Unite. „M-a mirat foarte mult cînd, la telefon, profesorii americani de la clinică n-au crezut că am 16 ani*, a declarat iscusitul programator. 'PLOILE abundente căzute în ultimele zile în zona de est a Iugoslaviei au produs inundații, deter- minîncl numeroși locuitori din zonele afectate să-și părăsească locuințele — informează agenția Ta-, riiug. In zonele Kurșumliă,

Leposavici și Kopalkin din sudul Serbiei apele revărsate au avariat locuințe, căi rutiere, poduri și au acoperit terenurile cultivate.LA O ÎNTREPRINDERE alimentară din Osaka s-a produs o puternică scurgere de amoniac. Gazul lichefiat a pătruns în' sistemul de canalizare și s-a împrăștiat pe suprafața de un kilometru pătrat provo- cînd panică în rîndul populației. Din cauza intoxică- rii, șapte persoane au fost spitalizate. '- LA KARLOVY VARY s-a încheiat tradiționalul Festival internațional al filmului. După cum relatează agenția TASS, . în cadrul ediției din acest an a festivalului au fost prezentate aproximativ 150 de filme, al căror conținut a fost inspirat de marile i- deălufi ale umanismului, a- le înțelegerii și conlucrării pașnice între popoare.

Marele premiu „Globul de cristal" a fost acordat filmului australian „Drumul morții", semnat de regizorul Billy Bennett. Pelicula relatează soarta tragică a unui veteran al războiului din Vietnam.PREȚURILE la bunurile de larg consum au crescut în Grecia în luna iunie cu 1,7 la sută față de luna precedentă, iar în perioada iunie 1985—iunie '1986 creșterea a fost de 24,4 la sută. Majorarea s-a datorat scumpirii unor produse aii— I montare și de îmbrăcăminte — precizează comunicatul statistic.TRIBUNALUL din Napoli a condamnat la pedepse pe termene între cinci și peste 25 de ani închisoare 14 mafioți acuzați de răpire de persoană. Grupările mafiote recurg la această practică pentru a . obține răscumpărări exorbitante.
ASUPRA zonei Alpilor austrieci s-a abătut o furtună puternică însoțită de ploi torențiale. Torentele de apă și noroi care s-au format în urma ploii au produs pagube importante în unele localități montane. ;

LA PEȚRODVOREȚ LINGĂ LENINGRAD s-a îh- ' cheiat tradiționalul Festi- > val artistic unional „Nop- I țile albe". La prestigioasa • manifestare artistică au I participat în acest an colec. I tive teatrale din Gruzia, I Ucraina și din Moscova. ■ Unul din evenimentele fes- I tivalului a fost spectacolul | „Balul absolvenților" of e- | rit de promoția din acest an a celebrei școli de core- |. grafie din Leningrad, informează agențiâ'TASS.
f if ■ i

-j LA STRAJNICE s-a _ încheiat Festivalul internațional de muzică și dansuri 1 populare la care au parti- I cipat ansambluri folclorice ' din mai multe țări europe- I ne. Tradiționala manifesta- I re. artistică a fost , consa- | erată Anului Internațional al Păcii.
KIRK DOUGLAS rămîne ' la 70 de ani același mare I. interpret al celei de-a 7-a arte. In momentul de față, I cu energia care se degajă din fiecare erou interpre- I tat pînă acum, lucrează in- | tens la Los. Angeles la un • film cu titlul „Durii". Par- I tener al lui Kirk Douglas este prietenul său. marele | actor Burt Lancaster. Ei I sînt împreună pe platoul de filmare pentru a șaptea I oară.

11,30 Telex. 11,35 Lumea copiilor: Telefilmp- teca de ghiozdan, (c.) „Vi
zitatorii". 12,40 Din cununa cîntccumi românesc. Muzică populară. 13,00 Album duminical, (p.c.)14.15 Imagini, muzică și dansuri din R.P. Polonă, (c.) 14,45 însemne ale u- nui timp eroic. 19,00 Telejurnal. 19,15 Țara mea azi. (c.) Epoca GcaUȘescu. Județul Vrancea în 65 al partidului. Cîntarea României.20.15 Film artistic. 
Familia PolanieckiN_°- premieră TV. 21,50 Telejurnal.

de
p»:e- anul19,35 (c.) (c.)PETROȘANI — 7 

iembrie: Marele premiu; 
Unirea: Poveste neinteresantă; Parîngul; Clinele.PETRILA: Vulcanul.LONEA: A 3-a lovitură pentru motan. . :VULCAN; Urmărit.LUPENI; Ultimul mohican. - :URICANI: Trenul de Kraljevo. / ; .N.R. Eventualele modificări survenite în programarea filmelor țin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

apar-

Luni, 21 iulie20,00 Telejurnal. 20,20 Congresul al IX-lea al P.C.R, — moment crucial în noua istorie a României. 20,35 Tezaur folcloric, (c.) 20,50 Egipt '86. 21,10 Omul — la înălțimea epocii de aur. 21,50 Telejurnal.
memen

- fochist centrala termică autorizat 
pentru cazane presiune medie.

I. R. E. DEVA M
C. D. E. E. Petroșani 

aduce la cunoștința consumatorilor casnici că 
în trimestrul III anul curent, efectuează numai 
citiri de contoare în vederea emiterii facturilor 
de energie electrică pe calculator.

Incepînd cu trimestrul IV 1986, concomi
tent cu citirea curentă se vor încasa facturile 
aferente trimestrului anterior.
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Mica publicitate

E

s

I N C A D R EA Z A :

„RĂZBOI ÎMPOTRIVA COPIILOR"Republica Sud-Africană prezintă lumii o realitate revoltătoare prin, practicile rasiste ridicate la rang.de lege,'printr-o -intimană și sîngeroasă reprimare a populației de culoare —- majoritară — inclusiv â tinerilor și copiilor. Publicația relevă modul brutal în care sînt tratați de către poliție și militari copiii din ghetourile Africii de Sud.

E
<

Aici viața este extrem de extenuantă din punct de vedere psihic. Mulți dintre prietenii noștri sînt arestați, iar. în ghetouri auzim- ease întîmplă lucruri groaznice. Aș dori să mă cufund în muncă, astfel îneît să nu mai simt nimic. Insă a- cest mod de a te detașa de o realitate brutală nu poate ajuta în cazul în care ai copii.Mereu se petrec lucruri incredibile. Aici se duce un război împotriva copiilor. Cînd copiii se adună în grupuri sînt apostrofați de poliție: „Dacă nu vă răspîndiți, tragem •“ Și apoi se trage într-adevăr. A- desea poliția este cea care provoacă anumite si

tuații, așa cum a fost în- tîmplarea de la Athlone. Un camion făcea manevre re
... .JJSUU'J.!.......1 —---------------- ....................................................................................... ..................

DIN PRESA STRĂINĂ
(„DIE ZEIT")petate, fără nici un scop, pînă cînd un tinăr s-a e- nei-vat și a aruncat o piatră. Ușile s-au deschis și el a fost împușcat de sol- dații ascunși in mașină. Probabil că ați văzut acest episod la televiziune.De atunci ziariștii sînt sever controlați, adesea chiar arestați. Informațiile sînt tot mai puține. Un 

război împotriva copiilor: . prietenii ne-au relatat că poliția și militarii percheziționează în mod sistematic locuințele, spărgînd uși, pentru a căuta copii. A- ceștia sînt bici uiți sau luați eu mașinile — copii în vîrstă de 10, 12, 14 ani. Insă și cei mici intră în panică, aleargă în momentul în
magazinelor albilor. Acum, insă, acest lucru este foarte periculos...Mă simt cu sufletul sfî- Aproape toate victimele au șiat pentru că mă simt exact ca în cel de-a] III-lea Reich, iar tinerețea mi-am

care pe străzi apar mașinile blindate. Apoi se trage.fost, împușcate pe la spate.Fiul vecinului nostru a fost biciuit de poliție. Insă nu numai atît: biciul i-a fost dat mamei sale, care a fost obligată să-l biciu- iașcă ea însăși.Copiii nu mai au voie să joace nici fotbal. In aceste 

zone casele sînt construite una lîngă alta, neavînd curți sau grădini. O mamă din Mitchells Plain mi-a povestit că nu mai are încredere să-i lase pe copii afară. Ei se tem să se joace în spatele casei. Acum cîteva săptămîni au fost împu.șcați trei copii, care au alergat din curiozitate pe stradă.Pînă acum, împreună cu copiii, ne-am făcut cumpărăturile în Athlone și nu in cartierul albilor, pentru că participam la boicotarea 

petrecut-o luptînd pentru „a învinge" perioada nazistă. Acum trăim în mijlocul acelorași brutalități și barbarii. Și aici nu putem exclama: „Nu poate fi a- devăratl".

VIND Dacia 1310 (25 000 tm) și garaj. Vulcan, strada Republicii nr. 21, bloc G. 1, sc. 2, ap. 3. (8529)PIERDUT foaie parcurs nr. 191375/30 iunie 1986 pe numele Cioabă Mihai, eli-
ANUNȚURI

Soția — Elena, fiica — Gabriela, anunță cu adîn. 
că durere încetarea din viată a scumpului lor 

CHIRCULESCU DUMITRU .. . .. .
Inmormîntarea are loc azi, ora 16,30.
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu. (8536)

Cu profundă durere colectivul I.A.C.M.M. Pe- s 
troșani regretă dispariția fulgerătoare a celui care a ’ 
fost un foarte bun coleg și colaborator 

CHIRCULESCU DUMITRU
Nu-I vom uita niciodată. (8534)

Colectivul de oameni ai muncii din cadrul sec- I 
torului de securitate minieră al I.M. Livezeni este g 
alături de familia greu încercată de pierderea celui | 
care a fost ;

BUCIUMAN NICOLAE
bun coleg de muncă și om de aleasă conduită.

Sincere condoleanțe. (8532)

berată de I.U.G.C.C.F. Petroșani. O declar nulă. (8533) 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Todor Nicolae, eliberata de I.U.M, Petroșani. O declar nulă. (8535)
DE FAMILIE
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