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Ceaușescu la ședința plenară lărgită a
Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Preschimbarea documentelor

Prilej de afirmare plenară

La Uzina electrică Paroșeni, sînt în curs de mon
tare agregatele necesare termoficării Văii Jiului.

In foto! maistrul Victor Chelaru și șeful de echipă 
Gheorghe Bogatu fac o ultimă verificare a modului în 
care s-au montat pompele la treapta I. (Gh. O.)

în lumina indicațiilor, tovarășului Nicolae
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Toate eforturile, concentrate 
in direcția realizării producției 
fizice și nete — baza creării 

venitului național
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Ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din 13 
iunie a.c.ișî Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 29—30 mai, ac
țiuni organizate din ini
țiativa și sub conducerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au o importan
ță deosebită pentru orien
tarea activității tuturor 
oamenilor muncii care lu
crează în sfera producției 
materiale și se înscriu, a- 
șa cum se sublinia în șe
dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 14 iunie, în practica 
promovată ferm de parti
dul- nostru, de secretarul 
său general, de a dezbate ' 

’ problemele fundamentale 
ale dezvoltării economico- 
sociale a patriei cu ac
tivul de partid și de stat, 
cu cadre din., economie, 
cercetare, proiectare, cu , 
cele mai diferite categorii ducția netă", 
de oameni ai muncii, de a______— 

>»skjura participarea tutu- (Continuare In pag. a 2-aî
< ___________
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Să îie urgentată deschiderea 
noilor fronturi de lucru!

Ca urmare a concentrării 
principalelor resurse uma
ne și materiale la blocul 
A7 cu 70 de apartamente, 
fuerul se desfășoară, aici, in- 
■'t-un ritm intens. Termenu 1 

fo- _
a- ---------—c.-
e-
30

țr-u.-------- .
dare în

tosință a 
tui bloc 
Inițial 

dar a 
repro-

la 30 iunie. Se con- 
ă de pe acum posibi- 

ca ultimul termen 
fie respectat, iar cete 

W apartamente să fie puse, 
fe^f^rșit, la dispoziția oa- 

îilor muncii. In curînd, 
i. formațiile de lucru de 

fa blocul A 7 vor trebui • 
jțirijate către alte obiecti- 
jj®. Firesc ar fi să fie în- 
dreptate, cu prioritate, spre ______________ _

puncte de lucru unde rășui Friederic 
construiesc apartamen- -

. Fiindcă volumul mare
strămutări, de unități ducerea A.U.T.L. a primit 

sarcina de a asigura trans
portul molozului de pe lo
cul, amplasamentului blocu
lui 10. Dar molozul n-a fost

bciale, care urmează să-și 
e sediul înspre noul 

Bjxtru impune această 
prioritate. Cum se stă deci 

ror cetățenilor, a întregu
lui popor la conducerea e- 
conomiei, a întregii so
cietăți.

In cuvîntarea rostită ia 
ședința plenară lărgită a 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
încă de Ia început apre
cia : „Există toate condi
țiile pentru a încheia cu 
succes și planul pe acest 
an, de a îndeplini preve
derile cincinalului chiar 
cu o anumită depășire", 
subliniind, totodată, cu 
fermitate, că „Trebuie în
să să acționăm cu toată 
Tiotărîrea în următoarele 
șapte luni, pentru îndepU- - 
nirea întocmai a sarcinilor 
de plan, pentru realizarea 
producției industriale, în- 
cepînd, îndeosebi cu pro- 

Pentru tra- 

J

tron-

Bar
de

cu pregătirea noilor
turi de lucru ?,

Blocul 10, din zona
băteni, cuprinzînd 140 
apartamente, are ca termen 
de predare 70 de sparta- 

ăaPCHT FIXș

mente în 1980, iar celelalte 
în 1981. Pe locul amplasa
mentului acestui bloc au 
existat trei clădiri vechi. In 
prezent amplasamentul eli
berat a și fost trasat. Dar 
lucrările de organizare a 
șantierului nu pot să încea
pă din . cauza... resturilor 
celor trei clădiri. In ultima 
ședință de comandament, du
pă cum ne-a informat tova- 

Daradicș, 
Vicepreședintele consiliu
lui popular orășenesc, con-

a înaltelor răspunderi comuniste
Organizațiile de partid, 

comuniștii trăiesc . în a- 
ceastă perioadă un mo
ment politic încărcat de 
însemnătate și semnificații, 
prilejuit de preschimbarea 
documentelor de partid. 
Această amplă acțiune po- 
Iitico-organizatorică va
conduce la întărirea orga
nizațiilor de partid, va de
termina creșterea răspun
derii comuniștilor față de 
calitatea ce o dețin, de 
membri ai Partidului Co
munist Român, potrivit în
datoririlor 'înscrise în Sta
tut, în Codul normelor și 
principiilor muncii și vie
ții comuniștilor, ale 
și echității socialiste, 
fiecare organizație de 
evenimentul înmînării 
lor carnete de partid 
stimula preocupările 
rale pentru afirmarea unei 
noi calități, superioare, a 
muncii și vieții de partid, 
pentru creșterea continuă 
a eficienței tuturor acțiu
nilor întreprinse în vederea 
realizării exemplare a sar
cinilor politice și economi- 
cO-sociale ce stau în fața 
colectivelor de muncă.

In cadrul exigent, prile- 

eticii
In 

bază, 
noi- 

va 
gene-

ne spunea :

transportai nici în prezent. 
Tovarășul Vaier Rădoi, di
rectorul A.U.T.L. Petroșani, 
întrebat de ce se tărăgă

nează transportul molozului, 
„molozul de a- 
colo nu se 
poate evacua 
deeît cu aju
torul unui ex
cavator". Or, 
constructorul 

afirmă fără echivoc: „se. pot 
aricind începe lucrările la 
blocul 10, dar molozul im-

Viorel STRAUȚ
In pagina a IIL-a, reportaje, impresii de la marele spectacol ce a avut loc pe sta- 

dionut din Petroșani.(Continaare la pag. a 2-a)

Florea MĂCIUCĂ, 
secretar al Comitetului 

municipal de partid

juit de acest eveniment 
major, comitetele de partid 
din întreprinderi și institu
ții, de pe șantiere, birouri
le organizațiilor de bază 
trebuie să acționeze opera
tiv pentru soluționarea tu
turor problemelor organi
zatorice, legate de buna 
desfășurare a acțiunii. Ne 
referim la verificarea car
netelor de partid model 
1965, la clarificarea situa
țiilor de intrare — ieșire

* MINER ÎN BRIGADA LUI „NEA TITU” 

i P entru a ajunge la a- 
batajui mecanizat 
din stratul 13, co- 

; horim pe planul înclinat 
| hr. 23, a cărui lungime es- 

. te cît două terenuri de 
fotbal. O lucrare grandioa
să care în minerit poartă
S de reporter
cum ămoscuții brigadieri - , _______________
Cerceta — Grigorescu au e- 
xecutat multe lucrări de 
asemenea proporții, s-a 
recurs atunci Ia numără
toarea acestora. Ajungem 
în abataj. Aici întîmpla- 
rea a făcut ca prima cu- 

i noștință să fie „nea Titu". 
’ Așa îi spun ortacii liti Ti- și dăruire complexul me- 
1- tu Teacenco, șeful brigăzii, canizal".
• Privesc la omul acesta

firav, dar hotărît, cu o pri
vire iscoditoare, de parcă 
mereu tu vrea să știe cam (Continuare în pag a 2-<»
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ț Ne-am bucurat, ascultîn- 
ț du-l vorbind cu patos des- 
ț pre oameni, despre mine-

S-a încheiat „Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive*

Vibrant omagiu istoriei milenare a patriei, 
omului, muncii și creației sale

i. \ •• Cxt

din componența fiecărei or
ganizații, înscrierea în: car
nete a cotizațiilor Ia zi. în 
același grup de preocupări 
ne referim Ia îndatorirea 
organelor de partid de a 
clarifica situația sancțiuni
lor cu termen expirat, de a 
relua discuțiile cu membrii 
de partid care au fost a- 
tenționați în adunările ge
nerale, cu ocazia dezbaterii 
concluziilor reieșite din dis
cuțiile individuale.

Acțiunea politică și or
ganizatorică a preschimbă
rii documentelor de partid

(Continuare in pag. a 2-a)

rit. „Există o trepidație a 
pămintului, ne mărturisea 
interlocutorul, ceva aproa
pe imperceptibil, greu de 
Intîlnit, atîta vreme cit 
n-ai coborî! niciodată In-

LA URICANI

O nouă magistrală 
subterană

Corespondentul nostru 
din Uricani, Ilie Coan- 
dreș, ne-a transmis, ieri, 
o informație deosebită. 
In ziua de 15 iunie, ora 
10,30, brigăzile conduse 
de loan Brînzan și Ni
colae Mehedinț, au ter
minat magistrala ce lea
gă cîmpurile miniere U- 
ricani — Hobiceni. E- 
xecutată în profil de 
rampă, cu o lungime de 
3 km, pe noua magistra
lă subterană se va efec
tua transportul cărbune
lui din cîmpul Hobiceni 
— Vest. La această im
portantă lucrare asisten
ța tehnică a fost asigu
rată de maiștrii Popessu 
Mareu, Adrian Olaru și 
Venczel Kacso.
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IN ZIARUL DE AZI :

© Există condiții optime pentru un comerț 
civilizat

9 Rubricile noastre : Vă informăm și Actu
alitatea în lume

tr-un abataj mecanizat. 
Aici, cel puțin o dală pe 
schimb, muntele se cutre
mură, cuprins parcă de 
friguri, zguduit din somnul 
său milenar, de ortacii ca
re mînuiesc cu pricepere

clți bani iaci cînd e vorba 
de treabă. Șeful sectoru
lui, Ilici Garaliu, ne po
vestește despre bărbăteas
ca înfruntare dintre oa
meni și munte', despre mo
dul cum știu ei, minerii, 
să biruie greutățile ivite 
în abataj. In luna mai, de 
pildă, aii intrat cu frontalul 
într-o lucrate veche., o 
galerie. Soluția a fost gă- * 1 * *
sită pe loc de către mem
brii formației: rotirea aba
tajului în așa fel incit 
frpnlul de lucru să 'fie 
perpendicular pe galerie. 
Pentru asta trebuie mun
că nu.glumă, strădaniile, 
însă, nu au fost zadarnice. 
Brigada și-a "depășit.

Constantin GRAURE
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declarâ directorul I.C.S. Mixt Lupeni

Toate eforturile, concentrate în direcția 
realizării producției fizice și nete

(Urmare din pagina I)

— Tovarășe director Ion 
pîrvulescu, vă rugăm să ne 
spuneți cum s-au pregătit 
unitățile gv.merțului din Lu
peni și Urkuni pentru ac
tualul sezon eirlțval ?

— Pot spune accentul 
principal l-am pus fc igie
nizarea unităților cotaur- 
ciale. dotarea acestora cu 
mobilier, utilaje și obiecti
ve de inventar, repararea 
și punerea Jn stare țic func
ționare a celor existente, 
reprotilareă și 
unor spații, De 
acțiunea de igienizare 
încheiat in toate 
Le din orașele Lupeni șl li- 
ricani. Am amenajât grădi
nile de vară și cabana Bu- 
ta. Aici am rezolvat, cu 
forțe proprii, prin montarea 
unui genei at or și problema 
mult așteptată de turiști: 1- 

. Tuminaiui electric al caba
nei. La ora actuală, caba
na este bine dotată și bine 

Iu-. 
a de 

In conti- 
vom acorda o mâi 

i c 11 ț i e d e s t ă Ș u r a r i i c o - 
chioș- 

care 
spo

extinderea 
exemplu,, 

s-a 
unitâți-

boratorul de preparate reci 
livrează unităților alimen
tare sărmăluțe, șnițele, chif- 
teluțe, mici, cirnăciori ol
tenești, răcituri. De ase
menea, avem în atenție 
desfacerea răcoritoarelor,, a 
berii Ta pahar și ia sticlă. 
Zilnic, intră în unitățile . 
noastre de prolil 6 000'sticle 
Je răcoritoare și peste 7000 
litri ,4e bere. Cu toate stră
daniile ș*>a;4re, nu am reu
șit să rezolvă» integral toa
te problemele., fp toîicș caz 
ne ocupăm și în continuare
ca 
să

afirovizionulâ. Același 
cru l-am făcut și la baza 
agieaieiu. Brăița.
nuaie, 
mure a 
ineițului mobil prin 
curf și tonele prin 
vom desface niarluri 
citice sezonului caid.

iB țe privește asigu
rarea fondului de mană, a- 
pro> izionarea ritmică a fic- 
caiei unități, ce ne puteți 
Sjuaei

— Ancă de ia linele anu
lui ufecedentXau fosi în
cheiate toate con’factefti'-.co- 
hiCiUidie. Aș dori să mai a- 

. daug că nC>i am adus canti
tăți însemnate de diferite 
produse și in aiara con
tractelor, prin relații direc
te cu Iurnizoril. Dispunem 
în momoxuul de iăță de o 
gama variată de produse 
industriale și alimentare, i - 
nitațile nr. 332, 338, 343,

, 321,' 267, 277, 268, 280, 207, 
205, nu numai că sînt bine 
aprovizionate, dai dispun 
și de personal calificat, com
petent, în "măsură să iaca 
față solicitărilor cumpârăto-' 
riloi. Pentru a veni in spri- 
jinui femeilor trebuie sa mai 
amintesc că acordăm r o

■ deosebită atenție desfacerii 
produselor „gospodina". La-

aprovizionarea unitățiioi 
fie la nivelul cerințelor 

impuse de populație.
— Pentru că lot este vor

ba ae aprovizionare, spu- 
heți-ne care este valoarea 
niariurilor desfăcute către 
populație?

— In. perioada ’ care a 
trecut din apesț an am 
desfăcut către populație, 
pgste prevederi, mărfuri în 
valoare de 5 000.000 lei. A.m 
realizat 330 000 lei econo
mii ia cheltuielile de circu
lație și un beneficiu de 
peste 314 000 lei. Un. sprijin 
substanțial în asigurarea 
fondului de marfă l-.am a- 
vut. din partea biroului co
mitetului orășenesc de 
partid Lupeni, care este me
reu interesat ca aprovizio
narea populației sa se facă 
in mod ritmic și fără, nici 
un fel de rabat de la cali
tate.

— Ce veți întreprinde în 
viitor în această direcție, 
dar pe linia îmbunătățirii 
ca.ității servirii ?

— Pină la darea în folo
sință a unui modern com
plex comercial ne vom 
Ocupa de modernizaLea u- 
nor unități comerciale, de 
îmbunătățirea serviciilor 
prin reciclarea gestionarilor 
și a lucrătorilor comerciali. 
Apreciez, ca in actualul se
zon dispunem de toate con
dițiile pentru a putea asi
gura o aprovizionare și o 
servire, a tuturor cetățenilor . 
in mod civilizat, la un 
vei ralitațiv superior. .

Interviu realizat de
C. GRAURE

ducerea în viață a acestei 
sarcini, care revine în 
mod firesc și minerilor din 
Valea Jiului, constructori
lor de utilaj minier, pre
paratorilor constructorilor 
de locuințe și obiective 
industriale și altor colec
tive de oameni ai muncii 
din întreprinderile și ins- , 
tituțiile municipiului nos
tru, secretarul general al 
partidului a indicat direc
ții precise de acțiune.

Trecerea la o nouă ca
litate in toate sectoarele 
de activitate, în conformi
tate cu hoțărîrile Congre- 
sului al XLI-lea, presupu
ne ridicarea necontenită a 
nivelului tehnic al pro
ducției și calitatea aces
tuia. „Noi am creat o in
dustrie modernă, puterni
că, dotață cu mijloace de 
înaltă tehnicitate" spunea 
secretarul general al parti
dului, iar noi, în Valea 
Jiului, unitățile : noastre 
miniere cunosc mai ' bine 
decit oricine ce înseamnă 
aceasta, prin rezultatele 
obținute pe calea dolarii 
minelor cu utilaje moder
ne, de mare productivitate, 
complexe mecanizate, com
bine de abataje și înain
tări în cărbune său în ste
ril. Cu toate acestea, tre
buie acordată o atenție 
deosebită "organizării știin
țifice a producției *și a

muncii, creșterii mai , sus
ținute a productivității 
muncii. Așa cum indica 
tovarășul N i col a e 
Ceaușescu trebuie: „Să în
lăturăm deficiențele, une
ori grave, care se mai ma
nifestă în organizarea 
muncii și care fac să se 
piardă mult timp, să se 
consume inutil materiale 
și energie, să se împiedice 
extinderea lucrului la mai 
multe mașini", insislînd 
în continuare asupra unui 
aspect des intîlnit și în 
unitățile noastre economi
ce, subliniind chiar : „Este 
necesar, de asemenea, să 
aplicăm energic măsurile 
stabilite privind reduce
rea hotărită a personalu
lui care nu lucrează direct 
în producție denumit ge
neric personal auxiliar, în 
care intră și cei care de
servesc producția; uneori 
numărul acestui personal 
este aproape egal sau cu 
puțin mai redus decit al 
celor care lucrează direct 
in producție".

O atenție deosebită este 
acordată pregătirii forței 
de muncă, ridicării nive
lului de calificare tehnic 
și profesional al cadrelor, 
reciclării acestora în strîn- 
să legătură cu cerințele 
modernizării producției, o 
mențiune aparte făcîndu-se 
asupra rolului și rostului, 
maistrului „care trebuie 
să răspundă în sectorul 
lui atît de realizarea pro
ducției, cît și de calitatea

'.'k
ordine și distipli-ci, de 

nu".
Parte

sului de produi ție, activi
tatea de recuperare, co
lectare și refolosire a ma
terialelor, buna gospodă
rire ă surselor de ener
gie, reducerea consumului 
de combustibil trebuie să 

, stea "în atenția tuturor co- . 
lectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
economice, dar și a cerce
tării științifice și tehno
logice care „are un rol 
hotărîtor în realizarea tre
cerii la o nouă calitate, 
în ridicarea nivelului cali
tativ și tehnic al produc
ției, în reducerea consumu
rilor materiale".

integrală a procc-

Trebuie acordată atenția 
cuvenită în activitatea 
productivă reparațiilor ca
pitale și bunei întrețineri 
a utilajelor pentru că, 
așa cum spunea secretarul 
general al partidului, „Este 
necesar să înțelegem că 
întreținerea fondurilor fi
xe, buna funcționare a a- 
cestora. este acum esen
țială, mai importantă chiar 
decit realizarea investiți
ilor, pentru că aceste u» 
nilăți există, funcționarea 
lor bună ne asigură pro- 
ducția, desfășurarea nor
mală a întregii activități" 
apreciind „Avem fonduri 
fixe care ne pot asigura 
realizarea planului cin
cinal cu mici dezv'oltări".

Să fie urgentată deschiderea
noilor fronturi de

(Urmare din pagina 1)

piedică demarajul amenajă
rilor cerute de organizarea 
de șantier".

Cu alte cuvinte,: există 
un adevărat carusel al „bu
nelor intenții". Și între 
timp întîrzie din ce în ce 
mai mult deschiderea unui 
nou front de lucru prin ca
re s-ar putea valorifica în 
mod mai eficient mijloacele 
tehnice și umane existențe 
pe șantier.

ni-

l Urmare din pag. 1)

conaiții deosebite, 
Jllhil CU 4741 tone âe

• bune, "‘■'Ț : PM
■ | espre gițmepii 

schimbul lin
nuțtu 1 opliceanu 
spun e ca sint 
meni întrepnnzaioti,

■ ambițioși, ța asia e,
<, vărul. VpSller

■ Ion Ghifan, idbțan
Vasile Mate, ion Borhiiîd 
au ieușit să laie noua li- 
șii înlr-un schimb, adi
că peste 350 -■ tont-

. Ue cărbune. La cea Ate-a 
doua iîșie s-au apucat la 
ora 11,40 și au tc-r minat . 
după 12. „N-o să lăsăm 
noi treaba nctermirialăL La 
puț ne grăbim .. incef,'- ne 
mărturisea șeml Schimbu
lui.

Cu 10 minute înainte de 
terminarea șutului in aba
taj începea să-și Iacă a- 
pariția schimbul urmaior, 
condus de Oprea fe'rlea.

planul
căi-

se 
oa- 

și.
aac-

Ciubotaru,
btiite,

ten-de înaltă 
împiedică des- 
lucrărilor 
Ia blocul

de
17 a

odată, conform

Preschimbarea documentelor de partid
(Urmare diq pagina I)

este și în Valea Jiului mi
nuțios pregătită. Revine în
să ca o îndatorire principa
lă 'co stă în fața fiecărei 
organizații de bază, a fie
cărui comitet și birou al 
organizațiilor de partid să 
asigure soluționarea din 
timp a tuturor problemelor 
legate de. metodologia și 
desfășurarea acțiunii. De a- 
semehea, este, necesar să 
Se asigure prezența genera
lă a comuniștilor în zilele 
stabilite, lâ adunările orga
nizate pentru ' înmînarea 
noilor carnete de partid. 
Prin modul în care se Vor 
achita de aceste îndatoriri.

comitetele și birourile 
gani/ațiilor de bază vor da 
proba deplinei capacități de 
mobilizare și acțiune, con
tribuind la afirmarea unui 
plus do exigență, de răs
pundere în desfășurarea a- 
cesței ample acțiuni a 
partidului.

Momentul prilejuit de în- 
mînarea noilor carnete de 
partid trebuie să fie întîm- 
pinat de comuniști, în acti
vitatea politică și economi
că desfășurată, cu realizări 
cantitative și calitative su- . 
perioare în toate domeniile 
de activitate. In atmosfera 
de detplină angajare parti
nică, patriotică, .creață de 
acest eveniment politic 
major, organizațiile de ba-

or- ză trebuie să dea un > nou 
impuls inițiativelor comu- 

. niște și muncitorești înain
tate, pentru realizarea e-• 
xemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și între
gul cincinal. Din această 
orientare generală trasata 
de conducerea partidului, 
comuniștii din industria ex- 

. tractivă, unitățile de inves
tiții, din celelalte domenii 
de activitate ale vieții eco- 
nomico-sociale a Văii Jiu
lui, trebuie să-și sporească 
neîncetat preocupările pen- 
Iru creșterea continuă a 
potențialului economic al 
municipiului nostru, pentru 
sporirea contribuției s 
la înfăptuirea sarcinilor 
ne revin.

Un cablu 
siune care 
fășurarea 

^construcție 
fost mutat
unuj proiect. Dar se consta
tă ca și în această nouă 
poziție slînjenește lucrările 
de construcție. Demersurile 
făcute pentru.,, remutarea 
cablului au avut ca rezuî-

. tat, la nivelul I.R.E.H. De
va, nu o rezolvare imedia
tă, ci o amînare. l.R.f'.H. 
cere, nici mai mult nici 
mai puțin decit... „un nou 
proiect pentru traseul ca
blului îh cauză". Intre timp, 
pînă la predarea primelor 
40 apartamente din blocul 
17 au mai răirfas doar 15 
zile.,, -a:;.: ,'

Concluziile sc desprind 
de la sini' : în scopul asi
gurării unor condiliț optime 
de desfășurare a lucrărilor, 
folosirii mai judicioase a 
forței de muncă existente 
se impune rezolvarea a- 
cestor probleme, o mai bu
nă și mai eficienta colabo
rare intre constructor 
beneficiar.

Miner în brigada Iui „nea Tilu“

| • TERENURI SPORTIVE.

Sub caschetă, ochii căprui 
li lucesc cu mindrie ca el, 
țăranul de odinioară al 

■ Doliului, ,eușește ,sâ sta- 
pi neascu acum . un utilaj 
de mare rancainent. vu 
Aurel Săcâluș, Gheorghe 
Aiudoiei, iun Angheiuța, 
Dumitru Crăciun, Nicoiae : 
\,e și lancu jBălan . a 
reușit, bunăoară, un le- 
i ord : au tăiat trei Ușii 
pe schimb, adică peste bbb 

■tone. Pentru asta iți tre
buie ih primul tind orga
nizare, disciplină, și de 
ce nu, dragoste pentru lu
crul bine ‘iacul, 
niessTic.:’''""'”'";':-'*.'.

■/jjcntiu a ti miner în 
* brigada lui „nea

Tilu" trebuie să- dai do
vadă de spirit de iniția
tiva și de responsabilitate 
muncitorească, Criteriul

pentru

sportive au fost realizate 
prin munca patriotică a pre
paratorilor, mobilizați și spri
jiniți de organizația U.T.C.. 
grupele sindicale și conduce
rea tehnică a secției

® COMITETUL DE COPII 
de la blocul Ă4, strada Ă- 
leea Viitorului din Vulcan, 
a organizat o acțiune patrio-

de „selecție" 11 constituie 
priceperea, hărnicia și dă
ruirea în muncă. „Noi am 
venii în brigadă să facem 
treabă cumsecade, nu ■ șă 
'ios.im timpul," ne spunea 
combainietul Ion 
loiu. lată c.oai lin 
exemplu despre

Anglie - 
singur 

ceea ce 
înseamnă aici spirit între
prinzător : plus 13 200 lo
ne de cărbune de la înce
putul: aiiuiui peste preve
deri șl mi spor de produc
tivitate de 2,5 lone/post. 
Cine sint acești bărbați- 
care scot la lumină „atuul 
negru <" Sini Mihai Bra- 
tescu, Dumitru Grosu, Ion 
Ghenți, llie lloiodea, 
Clhorghe Boiohan, Aurel 
Nemeș, Ion lilea, ion Vă
duva, oameni care au mun
cit și învățat mineritul la 
„școala" aspră a abataju-

lui. Ei sint cei care dînd 
dovadă 'de curaj și de cu
tezanță au mtrodps și 
experimentat pentru pri
ma oară țn Vale, comple
xele mecanizate.

ițdrtea de vizită 
Vz acestor mineri ar 

incompletă dacă nu am 
minți că mulți dintre < 
sini policaliiicați. 
roți mmeri-tehnicreni 
htțiQși în ceea ce privește 
exploatarea rațională a u- 
lilajelor, grija față de a- 
cestea. Succesele ta car e 
au ajuns nu-i mulțumesc. 
Se gîndesc mereu la ceea 
ce au de tăcut, la prelun
girea duratei de viață a 

. utilajelor, la îmbunătăți
rile și adaptările acestora 
ia condițiile de zăcămhrt. 
Cu oameni pasionați ca

a

a-
e'i

Adevă-
am-

Victor Romeghea, Petru 
Murga. M.'im Hirtop, Gn- 
gore Bîrlan, Iulian Berc hi, 
Milial Malic, Petru Mîn- 
d.eci, Vasile -Bărbicige, 
Gavrilă Pop și Iosli Oegar, 
toate acestea se vor Îm
plini, Șl asta pentru că fie
care dintre ei s-a convins 
pa prosperitatea personală 
nu se poale bobinai decit 
prin sporirea avuției colec
tive, prin a da țârii căr
bune lot mai mult 
ieitin:

Am plecat din abataj 
**cu girului lă.acești

oameni minunați, 
printr-o impresionanta so
lidaritate, prin inteligența 
lor, prin tehnica de 
dispun, scol zi de

. lumina, sute, mii de
de cărbune. Fie ca aceste 
gînpuri să constituie un 
îndemn In muncă, un 6- 
magiu adus priceperii și 
dăruirii de care dau dova
dă VREDNICII MINERI 
DE LA PAROȘEN1.

și mal

care

Cismaș

care 
zi la
tone

Tinara Rodica
de la I.U.M.P., eiectuea- 
ză operația de frezare la 
introducătoarele de ca
blu pentru carcasele an- 
tigrizutoase BCCTA.

rificaț 300 borcane și peste . lumină, magnetodiaflux,
250 de sticle. Cu sumele de 
bani pe care le adună vor 
face o excursie în județ.

• FIZIOTERAPIE. Printre 
secțiile ce-și desfășoară ac
tivitatea în clădirea vechiu
lui spital din Petroșani se 
numără și a$eea de fiziotera
pie și recuperare medicală. 
Afecțiunile reumatismale’sînt te (șef de unitate

l. s: a; 1 ă și, borcanelor. In săptămîna tratate, aici cu diadinamice, Sălceanu) din piața Petro-

ÎDe curînd, lingă prepara-
ția Corcești au fost termi-

Inate și date în folosință te
renul de minifotbal, cel de . ... .. ... ........ .. .

I volei și tenis de cîmp țică de colectare a sticlelor
precum și o ' " ‘ _____ ___ ... ___________ ________ __ _

pentru practicarea tenisului care a trecut, hărnicii copii galvanizări, ionizări, unde șani ;s-ău desfăcut’ în ulti- 
de mâsă. Toate aceste baze de aici au colectat și valo- scurte, ultrascurte, băi de mele două zile ale săptă-

de mâsă. Toate aceste baze de aici1 au colectat și valo.

im- mînii trecute peste 
pachetări cu parafină, gim- kg căpșuni. O dovadă 
nastică medicală și altele, interesului pentru buna 
In prezent, se alia în cons
trucție o bază de hidrotera- 
pie ce va cuprinde în final facerea cerințelor populației, 
un bazin, băi galvanice, * '
dus subacvatic și altele. _ _ _ _

♦ CĂPȘUNI. La magazi- piatformei. industriale

8 000 
a 

a- 
pro vizionare, operativitate
in servire și, în final,' satis-

nul nr. 5 de legume și fruc-
Virgil

• APROVIZIONARE. In 
această săptămîriă, în cadrul 

"... < din
Livezeni va începe montarea 
a două chioșcuri „P54", cu o 
suprafața comercială de 108 
mp, prin care se va asigura 
aprovizionarea populației și

a muncitorilor din unitățile 
industriale cu alimente. Ma- . 
gazinul alimentar nr. 89 
care funcționează încă în 
zona respectivă va fi de
molat în vederea eliberă
rii amplasamentului pentru 
noile obiective;

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

1
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S-a încheiat „Lunamanifestărilor politico-ideolojce, cultural-educative și sportive1*

Vibrant omagiu istoriei milenare a patriei, 
omului, muncii și creației sale

2050 de ani
de la formarea

independentȘi

munciiD.edicată omului, 
și creației sale, sărbătoririi 
a 2050 de ani de la cons
tituirea primului stat dac 
centralizat și independent 
„Luna manifestărilor poli- 

/ tico-ideologice, cultural-e
ducative și sportive", ac
țiune desfășurată între 15 
mai — 15 iunie s-a înche
iat duminică printr-un im
presionant spectacol fes
tiv desfășurat pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani.

Au participat, tovarășul 
Petru Barb, prim-sectelar 
al Comitetului municipal 
de partid, președintele Co
mitetului Executiv al Con
siliului popular municipal, 
membrii biroului comite
tului municipal de partid, 
activiști de partid, condu
cători de întreprinderi și 
instituții din Valea Jiu
lui, numeroși oameni ai 
muncii.

Luna culturii în Valea 
Jiului a cuprins o multi

Un tablou care m-a emoționat profund
Mă aflu de citeva zile în Valea Jiului, la invitația 

redacției ziarului „Steagul roșu", redacție cu care ziarul 
polonez la care lucrez („Trybuna Robolnicza” din Ka
towice) întreține de ani de zile relații de prietenie. încă 
din primele ore am fost plăcut impresionată de aceste 
meie-guri, pe fondul cărora frumusețile naturale și cele 
durate de mina și priceperea omului se împletesc ar
monios iormind un peisaj impunător. «

Dacă în primele zile am avut ocazia să cunosc as
pectele industriale din Valea Jiului, duminică, 15 junie 
am luat parte la spectacolul festiv care a încheiat „Lu- 

< na manifestărilor politico-ldeologice, cultural-educative 
și sportive". Contactul cu bogăția folclorului local a 
fost pentru mine de-a dreptul emoționant cu atit mai 
mult cu cit mă aflu pentru prima oară in România.

Sub un soare sărbătoresc, spectacolul artistic al 
pionierilor a avut un efect deosebit, constituind o ade
vărată demonstrație a frumuseții, tinereții și bucuriei. 
Asemenea tuturor celor prezenți pe stadion mi-a'plăcut 
spectacolul artiștilor populari, care au prezentat scene 
alegorice din milenara istorie a poporului român.

Și încă o emoție ue neuitat: apariția pe scenă a 
ansamblului „Rapsodia română" din București, cu cîn- 
tecele și dansurile de mare virtuozitate, care au slîrnit 
ropote spontane de aplauze. Minunăția costumelor popu
lare, vocile de înaltă clasă și talentul artiștilor îmi vor 
rămine multă vreme in memorie.

Așa cum declara directorul „Rapsodiei române", Ion 
Stoichiciu, ansamblul. își stringe singur piesele de re
pertoriu din diferitele sate și regiuni ale României. 
Cred că e o activitate de-a dreptul nobilă. Aceea de 
conservare a folclorului autentic, pentru ca generațiile 
viitoare să-l primească la fel de pur și de neîntinat.

Urszula ROJ,
f redactor la ziarul „Tribuna robolnicza"
î Katowice — R.P. Polonă

primului stat dac 
centralizat

tudine de manifestări, din
tre care s-au remarcat, 
prin larga participare a 
oamenilor muncii, acțiu
nile dedicate cunoașterii 
și aprofundării sensului 
și semnificațiilor docu
mentelor partidului, a ho- 
tărîrilor Congresului al 
Xll-lea și orientărilor tra
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu privire la accelerarea 
progresului general al so
cietății. Au avut loc dez
bateri, simpozioane, schim
buri de experiență, din 
domeniul muncii politico- 
ideologice, activității eco
nomice, Creației tehnico- 
științifice, educației mate- 
rialisl-dial< elice, care do
vedesc participarea tot 
mai activă a oamenilor 
muncii, la ..problemele pri
oritare ale progresului so
cietății noastre socialiste. 
S-au inițiat zile și decade- 

record, de producție, care 
denotă preocuparea mase
lor largi de oameni, ai 
muncii de a imprima ac
tivității economice o ca
litate nouă, superioară.

Acțiuni de o autentică 
valoare s-au desfășurat în 
sălile de apel ale între
prinderilor miniere, în 
cluburile și casele de cul
tură din municipiu. Intîl- 
nirile oamenilor muncii cu 
regizori și înterpreți ai 
scenelor bucureștene, , cu 
artiști care au dus faima 
României pe toate meridi
anele lumii s-au constituit 
în adevărate acte de cul
tură. Spectacolele de înalt 
nivel artistic Susținute de 
corul „Madrigal,", Teatrul 
de comedie. ansamblul 
„Rapsodia română", ce
naclul „Flacăra" al tinere
tului revoluționar au ră
mas în amintirea noastră 
pentru valoarea lor deo
sebită, pentru profesiona
lismul și talentul interpre- 
ților. Ca o coincidență a 
acțiunilor proprii — festi
valul de muzică ușoară, 
artă . fotografică și poezie 
„Cîntecul adîncului" . a- 
juns la a IX-a ediție și 
„Nedeia vulcăneană" edi
ția a VllI-a, s-au înscris 
în eforturile de a trans
mite mesajul de valoare 
al arte; și culturii princi
palilor creatori și benefi

In splendida dimineață a duminicii din miezul lu
nii lui cireșar, o autentică și generoasa revărsare a 
exuberanței și talentului sutelor de artiști amatori și 
tineri sportivi a incintat inimile numerosului public 
spectator din tribunele stadionului Jiul din Petroșani, 
le-a încălzit tot atit de puternic ca și soarele arzător 

•sub care s-a desfășurat vibrantul spectacol.

ai
ma-

ciari ai acestora, oamenii I 

muncii din Valea Jiului, j 
Luna a culminat dumi- 

nică — zi în care orașul i 
a îmbrăcat haină sărbato- J 
rească —- cu grandiosul • 
spectacol în aer liber la l 
care au participat peste J 
800 de artiști amatori și Ț 
mai mult de 5000 de spec- 1 
ta tori — mineri, prepara- J 
tori, constructori, cons- 1 
tructori da mașini, alte ț 
categorii de oameni 
muncii. Pe _ ' 
rea scenă au evoluat fan
farele și corurile reunite 
ale Văii Jiului, formațiile 
de dansuri populare de la 
Școlile generale nr. 6 și 
7 Petroșani, ansamblul 
„Fluierașii de pe Jiu“ de 
la Casa de cultură Uri- 
cani, dansul tematic al 
Liceului industrial Vulcan, 
dansul tematic „Dacii" de 
la Școala generală nr. 3 
Lupeni, formația de estra
dă a Școlii generale nr. 
6 Petrila, eleva Amalia 
Hușzerl din Aninoasa, 
ansamblul profesionist 
„Rapsodia română".

Atmosfera sărbătorească, 
focurile de artificii, nu
mărul mare de participanți 
au conferit . momentului 
un caracter de angajare 
revoluționară, au trezit 
sențimente de înalt patri
otism.

Mircea BUJORESCU

Respect față 
de filonul tradiției

Dintre invitații la sărbă
torile Văii, de o primire de
osebită s-au bucurat artiș
tii Ansamblului „Rapsodia 
română", al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Gene
roasele aplauze ale celor 
peste 14 000 de spectatori, 
— citi au fost estimați în 
patru zile de spectacole,. în 
cele opt sălj de apel ale 
întreprinderilor miniere, în 
alte întreprinderi și așeză- 
mintele culturale l— au răs
plătit nu numai frumuse
țea cîntecului și dansului 
popular, dar și nivelul in
terpretativ al soliștilor vo
cali, instru
mentiști. sau 
dansatori.
Prestigiosul 

colectiv artis
tic din Bucu
rești, dublu 
laureat al Fes
tivalului național 
„C î n t a r e a Româ
niei", arborează, de-a lun
gul celor 33 de ani de exis
tență, nu numai ambiția de 
a promova valorile artisti
ce și etice ale folclorului 
românesc, ci și de a im
pune noi specii artistice, de 
fapt o interpretare modernă, 
cu mijloacele ei, a creației 
populare. Semnificative în 
acest sens sînt dansurile 
prezentate, ieșind din . tipa
rul suitelor tradiționale, dar 
respectînd tehnica lor core
grafică. Se joacă după un 
scenariu, care are o idee 
centrală, de regulă ilustra
rea coregrafică a unor pro
verbe sau snoave populare 
(„Cînd doi se ceartă", „Pă
cală și Tîndală") ori, pur 
și simplu, a unei întîmplări 
vesele cu iz de anecdotă 
(,,La mure", „La șezătoare" 
etc.). întreprindere dificilă, 
fiindcă solicită buni cunos
cători ai dansului, capabili 
să traducă metafora în pași 
de dans, dar și ușor rea
lizabilă, fiindcă aduce în 
scenă un număr restrîns 
de soliști, iată de ce se re
comandă și pentru formați
ile mișcării noastre de a- 
matori. Trebuie însă înde
părtat pericolul tratării bu- 
colizante sau transferului 
plasticii coregrafice clasice.

Un punct de atracție de
osebit l-au constituit. fi
rește, soliștii - vocali, nume 
de rezonanță pe scena mu
zicii populare româneșli. 
Este lesne de închipuit de 
ce Elena Merișoreanu a 
cules gole mai multe bi- 
suri : fiică a acestor melea

Turneul
„Rapsodiei române"

guri se remarcă prinlr-o 
personalitate artistică dis
tinctă, repertoriul ei înglo
bează multe piese jicnești, 
autenticul tradițional se în
gemănează fericit cu mesa
jul unor texte mai noi. în 
acest sens ni se pare^dem- 
nă de semnalat premiera 
cîntecului ei despre minerii 
Jiurilor, cu care a ținuți să 
cinstească prima ediție a 
lunii culturii și artei jie* 
nești. Programul spectaco
lului, adresîndu-se direct 
spectatorilor, a cuprins mai 
mult repertoriul transilvan 

(Ana Măndo- 
iu, Aurel Ioni- 
tă, Gheorghe 
Turda) n-au 
lipsit însă cân
tecele moldo
venești, mesa
gera lor Ste

fania Borozan ne-a cucerit 
prin farmecul mimicii sale, 
prinlr-o interpretare .„dra
matică", atit vocală cit . și 

. scenică, a subiectelor sa
tirice conținute de text. 
Maria Apostol nu mai are 
nevoie de prezentare, de-a 
lungul anilor, Cercul simpa- 
tizanțilorcîntecelpr gorje- 
nești (și în special a celor 
interpretate de ea) s-a lăr
git considerabil. Cu Gheor
ghe Turda, în bună dispo
ziție vocală ca întotdeauna, 
aduernd în scenă universul 
folcloric al Săpinței Mara
mureșului, spectacolul a 
trăit momentul său de yîrf. 
Nu numai amplitudinea ra
ră a vocii interpretului ina- 
ramuroșan trezește emoții, 
Gheorghe Turda se distinge 
ca un bun cunoscător al 
particularităților ritmice;, a 
simplității și totuși profun
zimii melodiilor din zona 
natală, pe care le cople
șește cu sentimentul bucu
riei de viață, fără a friza 
zorzoanele stilistice, despre 
care unu își închipuie că 
au priza la public.

La realizarea tuturor spec
tacolelor, o contribuție re
marcabilă și-au adus .instru
mentiștii ansamblului, ade- 
vărați virtuozi, aflați sub 
baghetele sensibile ale ar
tistului poporului Ionel. Bii- 
dișțeanu și Adam C/a-k», în 
regia semnată de Petrii Mi
hail. Momentele vpsele 
s-au dovedit însă sapace. 
Intr-un asemenea spectacol 
credem, trebuia să se rever
se frumoasa satiră a snoa
velor populare. (Ion VULPE)
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Prezențe

BRASILIA 16 (Agerpres). 
— Cu prilejul acțiunilor 
dedicate aniversării a 2050 
de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat 
și independent baritonul 
român. Dan lorddchescu a 
susținui un recital pe sce
na Teatrului Municipal din 
Rio de Janeiro. Programul 
a cuprins piese din reper
toriul clasic și contempo
ran românesc și universal.

■Ă
LISABONA 16 (Ager

pres). — La Santarem a 
fost inaugurată cea de-a 
XXlI-a ediție a Festiva-

românești
luluj internațional de 
folclor, la care participă 
ansambluri de cîntece și 
dansuri din numeroase 
țări din Europa, Asia, 
Africa și America Latină. 

Din țara noastră este 
prezent ansamblul folclo
ric „Călușul" al Căminu
lui cultural din Scorni- 
cești, condus de prof. Ele
na Bărbulescu.

Dansnril^ și cîntecele 
populare interpretate cu - 
măiestrie' de ansamblul 
„Călușul" au fost primite 
cu îndelungi aplauze de 
publicul spectator.

Intîlnire a reprezentanților 
parlamentelor din statele 

participante la Tratatul de la 
Varșovia

MOSCOVA" 16 — Trimisul 
Agerpres, Gheorghe Cioba- 
nu, transmite: în orașul 
Minsk, capitala Republicii 
Sovietice Socialiste Bieloru
se, au început, la 16 iu
nie, lucrările întîlnirii re
prezentanților parlamente
lor din statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
de la a cărui semnare s-au 
împlinit 25 de ani.

întîlnirea prilejuiește un 
schimb de păreri privind

activitatea parlamentelor ță
rilor reprezentate consacra
tă luptei pentru oprirea a- 
gravării situației internați
onale, continuarea politicii 
de destindere și securitate 
în Europa, pentru consoli
darea păcii generale și dez
voltarea colaborării interna
ționale.

Delegația de parlamen
tari români este condusă de 
Nicolae Giosan, președinte
le Marii Adunări Naționale.

FILME
ș
i PETROȘANI

iembrie: Post-scriptum;
Republica: A noua inimă; 
Unirea: Deznodămîht ■
frontieră;

PETRILA: Ppveste
dragoste și onoare.

LONEA: Prezentatorul.

18,25

la 18,50 
19,00 

de 1.9,25

19,40
. ANINOASA: Copil de 

duminică. . 20,10

Telex.
Telex.
Secvențe islandeze. 
Volei feminin: Româ
nia — U.R.S.S. 
Clubul tineretului.
Revista social-politi- x 
că TV.
Almanah pionie-
resc.- ■
1001 de seri. 
Telejurnal.
Dosarul resurselor 
refolosibile.
Ancheta TV: 
străzii.
Tudor Vladimirescu 
— înflăcărat patriot 
și revoluționar.
Seară de teatru:

„Pădurea împietrită" 
de Robert Sherwood.

21,55 Melodii populare
22,10 Telejurnal.

Etica

Agendă • 
energetică 

internațională
BELGRAD 16 (Ager

pres). — In viitorii cinci 
ani urmează să se în
cheie lucrările de cons
trucție la mai multe cen
trale electrice în Iugos
lavia, informează agen
ția Taniug, In 1985, vor 
intra în producție hidro
centralele Ciakovcț, ca
re va produce anual 400 
milioane kWh, „Obovaț" 
450 milioane kWh, -,,Go- 
Iubici", cu o putere ins
talată de circa 29 mi
lioane kWh, precum și 
centrala atomoelectrică 
din Krasko (R.S. Slove
nia) cu o putere instala
tă de 632 MW.

Pînă în 1985, în R.S. 
Croația, consumul de e- 
nergie electrică va spori 
de la 1,8 Ia 17,5 miliar
de kWh.

GABERONES 16 (Ager
pres). — Rezervele de 
cărbune ale Botswanei 
sînt estimate la 40 mi
liarde de tone. Singura 
mină a țării — Morupu- 
le Coll cries — aprovizio
nează cu cărbune furna
lul înalt și instalațiile 
de la Selebi Pikwe și 
termocentrala de la Ga- > 
berones.

Producția de cărbune 
pe anul 1979 s-a ridicat 
la 315000 tone, urnind 
ca anul acesta ea să 
sporească prin dezvolta
rea minei de la Selebi 
Pikwo. Pe această bază, 
va fi construită o nouă 
termocentrală • ’

ABU DHAB1 16 (Ager
pres). — Emiratul Abu 
Dhabi prevede realizarea 
unui termina] petrolier 
în insula Delma. Proiec
tul, evaluat la 750 mi
lioane dirhami, va ' cu
prinde un complex por
tuar și rezervoare de 
depozitare destinate pro
ducției terenurilor pe
troliere de la Satah, Gar- 
neîn și Delma. Se pre
vede ca producția aces
tor cimpuri să fie de

Manifestul electoral al P. C.
Portughez

LISABONA 16 (Ager
pres). — La Lisabona a fost 
dat publicității manifestul 
electoral al P.C. Portughez, 
adoptat de Conferința na
țională a partidului consa
crată pregătirii, viitoarelor 
alegeri parlamentare.

Exprimînd poziția P.C.P. 
față de actuala situație din 
țară, manifestul subliniază 
necesitatea înfrîngerii for
țelor de dreapta în alegeri 
și crearea condițiilor nece
sare formării unui cabinet 
care să garanteze dezvolta
rea Portugaliei. în confor
mitate cu idealurile Revo
luției din aprilie. Manifestul

relevă de asemenea, nece
sitatea de a se ajunge la 
o înțelegere cu toate for
țele democratice și afirmă 
dorința partidului de a dis
cuta orice probleme, ce se 
vor considera necesare, cu 
socialiștii și cu alte forțe 
democratice.

în document se exprimă 
poziția P.C’P. privind ne
cesitatea restrîngerii parti
cipării Portugaliei ' y la 
N.A.T.O., dezvoltării unei 
colaborări reciproc avanta
joase cu toate țările, pro
movării. politicii de -coexis
tență pașnică, de destindere 
și dezarmare.

încheierea reuniunii 
Biroului Intemaționa- 

iei Socialiste
OSLO 16 (Agerpres). — 

Intr-o declarație dată pu
blicității la încheierea reu
niunii Biroului Internaționa
lei Socialiste, ale cărei lu-' 
crări s-au desfășurat Ia 
Oslo, se menționează că 
întrucît situația internațio
nală rămîne foarte gravă, 
este esențial ca, în intere
sul păcii, să se facă noi 
Propuneri și să se găsească 
soluții pentru împiedicarea 
pericolului intensificării 
cursei înarmărilor în Euro
pa; să fie continuate pre
gătirile în vederea apropia
tei reuniuni de Ia Madrid 
a țărilor participante Ia 
Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa, 
în scopul găsirii unor solu
ții concrete asupra tuturor 
problemelor în -dezbatere.

VULCAN — Luceafărul:
Operațiunea „Stadion" ;

LUPENI — Cultural: 20'30
Sălbaticul; Muncitoresc: 
Praf sub soare.

1000 Teleșcoală.
11,00 Film serial : Dallas 

Compania petrolie
ră Ewing. Reluarea 
episodului 39.

40 000 barili pe zi.

LA HAMBURG a avut 
loc cel de XI-lea Congres 
internațional de gastroente
rologie la care a participat 
și o delegație de specialiști 
români, condusă de dr. I. 
Pușcaș. Delegația română a 
prezentat nouă comunicări 

-științifice privind cercetările 
proprii efectuate la Șimleu 
Silvaniei. Comunicarea pri
vind Ulcosilyanilul în trata
mentul ulcerelor gastro-du- 
odenale a suscitat un interes 
deosebit.

DUPĂ CE SÎMBATA, în 
R.D. Germană a fost înre
gistrată cea mai călduroa
să zi din acest an, sîmbătă 
noapte și duminică diminea
ță în diverse zone ale țării 
au izbucnit furtuni de o de
osebită intensitate, infor
mează agenția A.D.N. Mai 
ales în districtele din su
dul . țării, furtunile, însoțite 
de precipitații abundente, 
au provocat pagube rețele
lor de distribuire a ener
giei electrice, precum și 
liniilor de cale ferată și șo
selelor.

IN UNIUNEA SOVIETI
CA a' fost lansat un satelit 
de telecomunicații de tip 
„Orizont", echipat cu apa
rate perfecționate pentru a-

sigurarea legăturilor tele
fonice și telegrafice și re
transmiterea programelor de 
televiziune. Agenția TASS 
precizează că sateliții de a- 
cest tip urmează să fie fo
losiți cu prilejul Jocurilor 
olimpice din vara acestui 
an. « y-C . V

ÎN REPUBLICA IRLANDA 
au fost majorate din nou 
prețurile la carburanți. în 
ultimul an și jumătate, pre
țul produselor petroliere a 
crescut în această țară de 
aproape două ori. De Ia în
ceputul anului in curs și 
pînă în prezent, prețul ga
zului metan a fost majorat 
cu 60 la sută. Taxele pen
tru energia electrică s-au 
mărit cu 50 la sută, iar pre
țul cărbunelui — cu 40 la 
sută.

WILLARD BUTCHER, pre
ședintele băncii „Chase 
Manhattan" — una dintre 
cele mai importante insti
tuții de credit din Statele 
Unite — a apreciat, intr-o

conferință de presă organi
zată de Berlinul occidental, 
că economia americană in
tră, în prezent, într-o fază 
de „serioasă recesiune".

ÎN URMA UNEI REUNI“ 
UNI a Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, desfășu
rată sub conducerea lui 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv, s-a 
hotărît convocarea unei se
siuni a Consiliului Național 
Palestinian, care va avea 
loc la Damasc, la 31 august 
a.c., — a anunțat în capi
tala siriană Khaled Al-Fah- 
houm, președintele Consi
liului, citat de agenția As
sociated Press.

Institutul de mine Petroșani
organizează în data de 19 iunie 1980 
concurs, pentru ocuparea postului de

— bibliotecar ajutor
De asemenea, încadrează direct sau 

prin transfer:
— 2 tîmplari
— 1 pompier
— 1 lăcătuș mecanic.
Condițiile de înscriere la concurs și de 

încadrare sînt conform Legii nr. 12/1971, iar 
de - retribuire sînt conform Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare și participare la 
concurs se pot depune zilnic la Biroul plan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și re
lații suplimentare. Telefon 42973.

A. U. T. L. 
Informează

in conformitate cu prevederile Decre
tului 277/197:), în scopul reducerii și uti
lizării eficiente a carburanților șt încadră
rii în iimiteJe distanțelor între stații, în- 
< epind cu data de 18 iunie 1980 se vor 
desființa următoarele stații:

PE TRASEUL PIAȚA VICTORIEI — 
liklCANl și PIAȚA VICTORIEI — BARBA- 
TENI : Stadion Petroșani, (pentru toate tra
seele). Coroești, Perla-Vulcan, Intervenția 
Paroșent, Cucu-Lupeni, Cina-Lupeni.

Autobuzele de pe acest traseu vor 
opri la Poșta Petroșani și ia stadion Vul
can, circulînd pe drumul național.

PE TRASEUL PIAȚA VICTORIEI — AN1- 
NOASA : Stația club Iscron; va rămîne fa
cultativă in oreie de vîrf.

PE IRASEUu .ȚA VICTORIEI — LO- 
NEA — CIMPA: Cimitir Petrila, cartier 7 No
iembrie — Căprioara Petrila, ștrand — Pe
trila, Piață — Lonea, club — Lonea, Școa
la. — Lonea, Mina I Lonea.

Se înființează stație in dreptul miliției 
Lonea.

PE TRASEUL PIAȚA VICTORIEI — 
MERIȘOR : I.U.M. Petroșani, Pod triaj, moa
ră, Boțoni haltă, Jitoni.

PE TRASEUL AEROPORT — DILJA:
Pasaj C.F.R., facultativă, strada Cuza Vodă.

PE TRASEUL COROEȘTI — BARBA. 
TEN!; Perla Vulcan, Intervenția Paroșeni, 
Cucu Lupeni, Cina Lupeni.

PE TRASEUL COROEȘTI — CRIVID1A
— DEALUL BABII: Perla-Vulcan, Birouri 
LM. Vulcan, bufet, cimitir, moară, Lasconi, 
alimentara Dealul Babii.

PE TRASEUL LUPENI — CÎMPU LUI 
NEAG — BUTA: Cina — Lupeni, Valea . 
de Brazi, Școala Uricani, facultativă Bute.

PE TRASEUL LOCAL PIAȚA — LU
PENI ; Cina.

PE TRASEUL PIAȚA VICTORIEI — J1EȚ
— TELESCAUN; Centrul militar Petroșani, 
Școala Maleia, Maleia I, Maleia II, Poligon.

Mica publicitate
VIND Sijoda S 100. Va- 

sile Alecsandri nr. 3, Pe
troșani, telefon 43592. (490)

VIND Dacia 1300, stare 
perfectă. Informații telefon 
42278, după-amiaza sau di
mineața 42623 Văduva. 
(492)

VIND Dacia 110 sport. In
formații, Paroșent . strada 
Straja, nr. 29, după ora 16. 
(489)

VIND Moșk viei cu schim
bător viteze la podea. De
va, informații telefon 21839. 
<473)2

SCHIMB apartament do
uă camere Hermes etai I cu 
similar case mici Aeroport. 
Telefon 41628 după ora 18. 
(401) ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iorga 
Adriana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(488)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balica 
Ion, eliberată de I.G.C.L. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(485)

PIERDUT certificat de 
naștere seria Ne 4740044, 
eliberat de Consiliul popu
lar municipal Petroșani. Se 
declară nul. (486)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Petru, eliberata de 
I.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (182)

Liceu! de matematică fizică, 
din Petroșani 

organizează în perioada 23 iunie — 5 iulie 
pentru absolvenții treptei I de liceu/DIN AL
TE PROFILE, care doresc să urmeze treapta 
a II-a (clasa a XI-a), învățămînt de », în pro
fil de INFORMATICĂ, cursuri de pregătire, 
la materiile de specialitate, în vederea sus
ținerii examenelor de diferență.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
de la secretariatul liceului.

Grupul școlar minier 
Petroșani 

organizează examen de diferență pentru 
Școala profesională, in perioada 20-30 
iunie 1980.

înscrierile se fac pînă in data de 19 iu
nie 1980, la secretariatul școlii.

Ultima sesiune va avea loc în luna sep
tembrie 1980.

Au dreptul să se înscrie pentru exame
nul de diferență toți absolvenții cursurilor de 
calificare gradul I și II, indiferent de anul 
absolvirii.

întreprinderea minieră Vulcan
— încadrează macaragii pod rulant cu 

transfer sau încadrare directă. \
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