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„Doresc să mă adresei de aici și minerilor din Valea Jiului, din |
• celelalte zone ale țării, cu chemarea de a se angaja cu toate forțe

le în marea întrecere și în lupta pentru independența energetică a s 
| țării - hotărîtă să se asigure în acest cincinal — prin realizarea 

| producției de cărbune stabilită pentru fiecare zonă. Să facem to. j 

j tul pentru a realiza cel puțin planul stabilit; dar avem posibilitatea, | 

. și trebuie să ne propunem, să dăm mai mult cărbune tării, patriei !" J 
i !

„ NICOLAE CEAUSESCU j
4 s
»__________________________________________________________________________ II

Două colective — cele de la Vulcan și Paroșeni 
exemple de demnitate minerească

Sectorul IV al I.M. Lonea

Creșterea producției de cărbune implică

Prelinvnarii realiste * angajamente trainice,
A promite înseamnă, 

toate,

tehnic fundamentate
înainte de

a te ține de cuvînt
r~~~

Pentru luna iunie, co
lectivele celor două în
treprinderi miniere de 
pe raza orașului Vul
can — Vulcan și Paro
șeni — se angajau că își 
vor realiza sarcinile pla
nificate, iar minerii Pa- 
roșeniului că le vor de
păși cu 100Q tone de căr
bune. De această dată 
optimismul conducăto
rilor celor două mine 
este confirmat prin fap
te : la încheierea lunii 
mina Vulcan înregistra 
o depășire de 58 de 
ne. iar mina Paroșeni 
1021 tone, realizări 
care mai 
amîndouă 
îndeplinit 
vederile 
creînd în 
prin realizarea 
lor de plan la lucrările 
de investiții și pregă
tiri, condiții optime pen
tru îndeplinirea sarcini
lor stabilite pentru pel 
de-al doilea semestru al 
anului.

In fața acestor suc-

t-o- 
de 
la 
Că

și-au
adăugăm 
minele 
și depășit pre- 
semestrului I 
același timp, 

sarcini-

Oameni ai
Muncitorii de la Secția 

de stîlpi hidraulici din 
Vulcan și-au cîștigat un 
demn renume. Li se sPtme 
oameni care gîndesc te
meinic înainte de a în
cepe un lucru. Că așa 
este, o dovedesc laptele.

La începutul anului 
s-a simțit nevoia unor 
fnateriale pentru con
fecționarea stîlpilor , hi
draulici, care înainte se 
aduceau din import. 
In această situație

A -■

u

cese înregistrate și 
semnate, 
întreprinderilor 
tite ne-au î 
diin experiența 
lată, 
todată 
rire a 
bune.

Ing.

con*
cond'ucătorii 

amin* 
împărtășit 

i aeuntu- 
evidențiind to
nei căi de spo- 
producției de căr-

Rezultatele 
de mina 

fi fost mai 
și la sectoa- 
VI, sectoare

Ioan Duinitraș, 
directorul minei 
can, ne relata: 
Uzările obținute de 
uă dintre sectoarele 
nei — I și II —, 
toarele cu cele mai 
ne rezultate in luna 
nie și pe semestrul 
au demonstrat că, 
unde există 
re fermă și 
re susținută 
deplini rea 
a angajamentelor 
mate, realizările 
fost pe măsura 
rilor depuse, 
tehnice și organizatorice 
luate la sectorul III au 
condus, de asemenea, la 
o îmbunătățire substan
țială a activității de 
producție, același lucru

Vul-
„Rea- 

do- 
mi- 
sec- 
bu- 
iu-

I, 
acolo 

o mpblliza- 
o preocupa- 
pentru în- 
planului și 

asu- 
au 

efortu- 
Măsurile

întîmplîndu-se și la 
sectorul VI, în această 
lună, iulie, 
înregistrate 
noastră 'ar 
bune dacă 
rele IV șj
oare au rămas sub plan 
în luna iunie, exista in 
luna trecută aceeași 
mobilizare ca la celele- 
lalte sectoare 
Pentru luna iulie, 
punzînd 
adresate 
general al 
cuvântarea 
zinul carbonifer 
nat, sîntem 
ne realizăm integral sar
cinile de plan. Toate 
sectoarele au condițiile 
tehnico-organizatorice a- 
sigurate pentru a-Și în
deplini în mod exem
plar sarcinile planificate.

amintite. 
răs- 

îndemnurilor 
de secretarul 
partidului in 

rostită în ba- 
înveci- 

hotărîți să

inițiativei
1

pe de la ateliere la recu
perarea țevilor de la 
stîlpii hidraulici casați, 
am reușit să satisfacem 
într-un grad sporit ce
rerea de stîlpi hidraulici 
și de piese de schimb".

Cele relatate de șeful 
secției își găsesc mate
rializarea în preocuparea 
muncitorilor secției. Lă
cătușii din echipa con
dusă de Mihai Matyus 
lucrau tocmai la un nou 
prototip de mașină. E vor-

ECUPERARE 
ECONDITIOHARE 
EFOLOSIRE

s-a trecut cu mai multă 
hotărîre la recuperarea 
țevilor d« la stîlpii hi
draulici casați. Harnicul 
colectiv al secției a li
vrat unităților miniere, 
de la începutul anului, pes
te 4000 de stîlpi hidrau
lici. Tot ca un răspuns- 
firesc la cererea mineri
lor de a asigura funcțio
narea fără Întrerupere a 
utilajelor din dotare, mun
citorii S.S.H. au realizat 
planul la piese de schimb 
în proporție de 244 la 
sută. I
„Pentru realiza

rea sarcinilor 
secției în condițiile unor 
neajunsuri în aprovizio
narea cu unele materia
le dificile, cum ar fi țea- 
yă pentru stîlpi, se im
punea reorganizarea ac
tivității formațiilor de 
luciu — ne spunea sing. 
Emerjc Gergely, șeful 
secției S.S.H. Vulcan. 
Prin plasarea unei echi-

ba de o mașină pentru 
montarea panourilor din 
prefabricate în subteran. 
Cu înălțimea de deschi
dere a brațului ridicător 
reglabil la maxim 4.2 
metri, mașina va putea 
fi utilizată la susținerea 
unor galerii de profile di
ferite.

La rîndul său, strunga
rul Nicolae Borbely a 
conceput și realizat un 
dispozitiv pentru strun- 
jirea tijelor necesare ci
lindrilor hidraulici. A- 
ceastă realizare a d^s la 
creșterea gradului de re
cuperare a pieselor pen
tru stîlpi hidraulici. In 
mijlocul celor care gîn- 
desc și acționează cu ini
țiativă și dăruire pentru

T. AVINTE

(Cont. în pag. a Z-a}

Toate brigăzile cu depășiri
Colectivul sectorului IV al I.M. Lonea. sector 

cu cea mai mare pondere în producția întregii mi
ne și care a încheiat luna iunie cu un plus de căr
bune de peste 2000 tone fală de sarcinile lunare, 
a debutat Și în această lună cu realizarea ritmică a 
sarcinilor zilnice. Toate brigăzile sectorului au ra
portat depășiri ale sarcinilor proprii, pe primele lo
curi ale întrecerii situîndu-se trei brigăzi cu pres
tigiu recunoscut în întreprindere — cele conduse de 
Miclea Ioan III, Iosif Clamba și Carol Repaș — ale 
căror plusuri în primele zile ale lunii iulie se ridică 
deja la 200. 100 și, respectiv, 50 tone de cărbune. 
O contribuție însemnată la succesele sectorului o au 
și brigăzile conduse de Viorel Negru, Zaharia Bălă- 
uță, Nicolae Golea — practic întregul colectiv de 
mineri, ingineri și tehnicieni din sector.

O remarcă specială se cuvine făcută — acum, la 
început de semestru — asupra, realizărilor rodnice 

ale acelorași brigăzi în prima jumătate a anului. 
Plusul realizat în această perioadă df ortacii Iui 
Miclea loan III este de 9 900 tone de cărbune, rod 
al depășirii cu 1,7 tone pe post a productivității 
muncii planificate în abataj. Minerii din brigada lui 
Iosif Clamba au depășit același indicator eu 32 8 la 
sută, extrăgînd peste prevederi, în semestrul I, o pro
ducție de 4 884 tone cărbune. Alte 2 238 tone a extras 
în aceeași perioadă brigada de tineret condusă de 
Nicolae Golea.

Randamente înalte 
in abatajele minei 

Lupeni
Minerii din abatajele 

I M. Lupeni au raportat in 
aceste zile însemnate can
tități de cărbune cocsilica- 
bil extras peste sarcinile 
de plan Cele mai frumoa
se rezultate le-au obținut 
minerii de la sectoarele UI 
și V, cu 947 tone și respec
tiv 410 tone livrate peste 
sarcina de plan Ia zi pe 
luna iulie. Pe primele lo
curi in întrecerea socialistă 
s-au situat minerii din bri
găzile conduse de Matyus 
Laszlo, Mihail Blaga. Ion 
Budiliceanu. Ion Divricea- 
nu. Petre Belbe si Vasile 
Rusu.

Ca urmare a depășirii 
productivității medii in 
cărbune eu 0,5 tone pe 
post, la nivelul sectoarelor 
1, II, III și V, colectivul 
I.M. Lupeni a extras peste 
sarcinile planului lunar la 
zi. aproape 1200 tone de 
cărbune. (V S.)

IN PAG. A 3-A :
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• Navomodelism

• Vacanță lejera...

• Tinerețea aspiră la 
paleta... afirmării

• Popice

Realizind indici superiori (|e producție, brigada 
condusă de minerul Petre Scredeanu (|e la sectorul 
III al I.M Livezeni a acumulat la finele luni; iunie 
un plus de producție de peste 2000 tone de cărbune. 
In imagine, o parte din coniponenții brigăzii : Tra
ian Șușu. Sigismund Dane, Nicolae llenlea Și Nico 
lae Gheorghița.

Foto : Șl NEMEC SF.K
(Continuare in pag. a 2-a>
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Ștrandurile Văii Jiului, la ora cînd sînt 
’ solicitate, oferă prea puțin. De ce ?

Cu un an în urmă, la 
începutul sezonului es
tival. în ziarul nostru a 
lost lansat un semnal 
critic în legătură cu 
starea necorespunzătoa
re a unor ștranduri din 
Valea Jiului.

Aceeași situație ca în 
anul trecut se constată în 
vara acestui an. La Lu
peni, A.S. „Preparatorul1* 
— care răspunde de între
ținerea ștrandului — are 
cu ce se mândri. După nu
mai trei săptămîni. s-au 
încasat deja 10 000 lei 
pentru biletele de intrare 
la ștrandul din Lupeni, 
dovadă „financiară1* a so
licitării ștrandului de că
tre oamenii muncii. La 
fața locului îl întîlnim pe 
Constantin Aștelean, res
ponsabilul ștrandului. Vi
zităm cele 30 de cabine

Noi locuințe 
la Lupeni

Constructorii din cadrul 
șantierului nr. 4,'Lupeni al 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.II. au predat 
beneficiarului un nou bloc 
de locuințe. Este vorba de 
blocul 9 cu 80 de aparta
mente, amplasat în zona 
viitorului centru civic al 
orașului. In prezent cons
tructorii mai au de finali
zat la acest bloc doar fini
sajul exterior pe ultima 
scară și cîteva rectificări 
semnalate de comisia de 
recepție. Odată cu preda
rea acestui bloc, efectivele 
de pe șantierul 4 vor fi di
rijate spre blocul 11, cu 55 
de apartamente, care are 
termenul de predare în. 
luna septembrie a.c.

ț

(

(
t

termoficare 
tov. 

loan Rujoi, vicepreședin
te al Consiliului popular 
orășenesc Vulcan — să 
termoficăm ștrandul și 
din zona de agrement" 
Intenția e bună, desigur. 
Cu atît mai mult cu cît, 
în prezent, la Vulcan ve
chiul ștrand de lîngă fos
ta Uzină electrică a lost... 
casat.

La Petroșani și Petrila 
lucrurile stau însă cu to
tul altfel. Singurul ștrand 
din Valea Jiului, cel din 
cartierul Aeroport, care 
dispune de trambulină și 
de bazin, construite după 
cerințele jocurilor olimpi- 
ce, se află — ca și cu un 
an în urmă 1 — în stare

individuale. Remarcăm crărilor de 
peste tot curățenie, mînă ne informează 
de gospodar. Un vestiar 
cu 500 de locuri și un 
chioșc alimentar stau la 
dispoziția cetățenilor. Du
șuri, aparate de gimnasti

Ancheta noastră

că, stația de radio-amipli- 
ficare asigură condiții 
bune de odihnă activă. 
Mai constatăm că tempe
ratura apei este accepta
bilă, plus 21 grade.

Aceleași condiții oferă 
și ștrandul din Paroșeni, 
care este patronat de Ter
mocentrala Paroșeni. Și 
aici apa e termoficată. A- 
lături de ștrand se află 
terenuri pentru tenis de 
cîmp și volei. „Avem în.
plan, după terminarea \\.t-(C»ntinuare fn pag. a 2-a)

Viorel STRĂUȚ
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CeSecvențe din viata scolii^ Răcoritoare
♦ ♦ »

Deși aflată în plină perioadă de vacanță de 
'ară a elevilor, Școala generală nr. 6 Petrila cu
noaște momente de autentică activitate dinamică. 
Sint semnificative în acest sens citeva fapte ce 
ne-au fost relevate de directoarea școlii, prof Lu
cia Daniel :

există, pe cînd și ylieață Urmare din pag. I)

E vremea băuturilor răco- 
așa că ne-am pro- 
trecem prin citeva 
specializate în des- 
lor.

REPARAȚIILE CURENTE, TERMINATE 
începute la 15 iunie de 

o formație a E.G.C.L. lu
crările de reparații curen
te și zugrăveli au fost ter
minate la 1 iulie, datori
tă sprijinului primit din 
partea consiliului popu
lar. comitetului de pă
rinți, 
lă ca unitate 
patronatoare.

consiliului
comitetului de
Fabricii de mobi- 

economică
Școala

O NOUTATE
a a-

vut o mare participare 
la efectuarea într-un ritm 
alert a lucrărilor, prin e- 
levii ciclului II și cadrele 
didactice. Zi de zi grupuri 
de elevi au dat ajutor for
mației de zugravi, iar sub 
îndrumarea cadrelor di
dactice ei au efectuat 
vopsitul soclurilor clase
lor, au refăcut parchetul 
degradat.

ȘcoQij generale nr. 6 Petrila a fostIn cadrul 
înființată de curind o clasă a IX-a liceală cu profil 
de prelucrare a lemnului. Această clasă își va în
cepe activitatea cu 36 de elevi în noul an de în- 
vățămînt, în care scop se face înscrierea candida- 
ților în aceste zile. Alte amănunte : clasa a IX-a 
aparține de Liceul industrial nr. 3 Deva și pregă
tește cadre tinere calificate pentru Fabrica de mo
bilă din Petrila. Pentru elevii acestei clase pro
gramul învățămîntuluî de cultură generală pe o- 
biecte se va desfășura, timp de doi ani, la Școa
la generală nr. 6 care dispune în acest scop de 
toate condițiile — cadre didactice, laboratoare bi
ne dotate etc., iar practica se efectuează la " 
brica de mobilă Petrila — unitate economică 
sigură locuri de muncă absolvenților clasei 
profil de prelucrare a lemnului.

ACȚIUNI DE VACANȚĂ
lia Filipini, care s-a ocu
pat de buna lor pregătire, 
a ocupat locul III la faza 
județeană a concursului 
„Sanitarii pricepuți".

Un grup de 12 pio
nieri, în frunte cu profe
sorul de sport Ion Cor
dea. au participat la o 
reușită expediție la Caba
na Șureanu și pe muntele 
cu același nume. Expedi
ția s-a înscris în cadrul 
acțiunii pionierești, „Asal
tul Carpatilor".

I. BRĂDEANU.

Potrivit programului 
stabilit de comandamen
tul municipal de organi
zare a vacanțelor școlare. 
Școala generală nr. 6 Pe
trila este gazda centrului 
orășenesc de organizare a 
vacantei de varăvacantei 
1980/1981.

<g> Echipajul școlii din 
care au făcut parte elevii 
Cristina Drăghici. Bogdan 
Gră.idan. Florian Glișcă. 
Mariana Tânțaș și Ga
briela Florea — toti din 
clasa a VIII-a — îndru
mați de profesoara Roza-

x

ri toare, 
pus să 
unități 
facerea

La unitatea nr. 323 „Pan.
seluța" din Aeroport, am 
găsit mai multe sortimen
te : frucoda, bem-bem,
„Hellas", suc de lămîie. 
suc de zmeură. Dar, cum 
ne spunea gestionara Ioa
na Iohrend, acestea nu 
sint singurele sortimente 
care se desfac in această 
unitate ; din două în două 
zile se schimbă, fiind în
locuite cu suc de căpșuni, 
lămîiță, de cireșe, suc de 
mere și altele.

Singura problemă defici
tară este gheața. înlocuită 
de vitrina frigorifică și 
congelator, unde se găseau 
aranjate sortimentele enu
merate mai sus, pentru a 
putea fi oferite totuși reci 
consumatorilor. Aceeași si
tuație am întîlnit-o și la 
unitatea nr. 320 „Tosca“ 
unde sortimentele erau la 
fel de ■variate (zmeurel. 
frucola, bem-bem etc.) Pen
tru a le putea oferi reci.

gestionara 
proceda la 
toarele : pentru înlocuirea 
gheții, le păstra în vitrina 
frigorifică și congelator.

Spre surprinderea noas
tră. la unitatea nr. 314 
„Macul roșu" (deși în a- 
ceeași zonă a Aeroportului) 
nu era decît un singur sor
timent — Albinei. care, 
așa cum ne spunea vînză- 
toarea Alexandra Stancu, 
e și singurul care se des
face zilnic. Și acest unic 
sortiment e păstrat în lăzi 
la temperatura camerei 
(probabil din prea multă 
grijă pentru consumatori).

La unitatea nr. 306 „Nu
fărul" (gestionară Maria 
Buse) se găseau, de aseme
nea, mai multe sortimente 
din băuturile răcoritoare 
puse la rece in vitrina fri
gorifică, care de altfel face 
față destul de greu fluxu
lui mare de cumpărători.

La celelalte unități prin 
care am trecut, am găsit, 
la fel, sortimente variate, 
dar lipsea gheața.

Dar așa cum ne asigură 
tovarășul Cazimir Davido-

Florica
Iei eu

Ștefan 
răeori-

viei, directorul
A.P. 
care au fost 
cu preluarea și 
funcțiune a fabricii de 
gheață, sint pe cale de a fi 
soluționate și in cel mai 
scurt timp vom avea și ră
coritoare reci, de la ghea
tă.

In încheierea raidului 
ne-am îndreptat pașii spre 
fabrica de băuturi răcori
toare de la Livezeni. Aici 
Gheorghe Stănculete. res
ponsabilul fabricii, ne spu
nea : 
mare 
toare. 
beneficiari "în jur d 
lăzi cu astfel de băuturi 
în sortimente diferite. Deși 
planul fabricii la ora rai
dului (27 iunie n.n.) era 
îndeplinit și depășit pe lu
na trecută eu 50 la sută, 
responsabilul ne asigura 
că va livra în continuare 
toate cantitățile solicitate, 
avînd materie primă asigu
rată pentru satisfacerea ne
voilor de băuturi : 
toare pe întregul sezon es 
tival.
, Gheorghe BOȚEA

Petroșani.

a

I.C.S.A. și 
greutățile 

întîmpinate 
punerea în 

fabricii

prestigiului 
j-am întilnit 

muncitori 
loan Gall, 
alții, care 

maistrul 
Gudas,

și < 
cu ■ 
Miliai 

nucleul de eli-

oreșteiȘea 
colectivului 
și pe inimoșii 
Nicolae la'c’ob, 
loan Burlec 
împreună 
principal 
formează
tă al secției de stflpi hi
draulici. Recent, Mihai 
Gudas, împreună cu co
lectivul compus din niaiș- 
trii Ovidiu Bărbulescu și

Fa
ce a- 

cu întrebare

Creșterea producției
(Urmare din pag. I)

La rîndul său, preșe
dintele c.o.m., Arpad Cii- 
șan, secretarul comite
tului de partid al minei 
ne spunea : „Activitatea
susținută desfășurată de 
organele și organizațiile de 
partid și sindicat a con
tribuit într-o măsură ho- 
tărîtoare la îmbunătăți
rea stării disciplinare, a 
întregii activități econo
mice. resimțindu-se 
fectul acestor masuri 
acțiuni 
productivă. O 
re a eficienței 
întreprinse pentru 
rirea disciplinei o 
în - - reducerea absențelor 
nemotivate care au scă
zut în iunie, față de luna 
mai, de la o medie de 70 
absențe nemotivate la 
55-60. Și asta la un elec
tiv care depășește 
de oameni. Faptul că 
obținut doar o 
de 58 tone in luna 
nu ne mulțumește".

Discuțiile purtate 
mina Paroșeni . cu 
netul șef al întreprinderii, 
Paul Luculescu. , secreta
rul comitetului de partid 
și președinte c.o.m ,

e-
Și 

și în activitatea 
concretiza- 
măsurilor 

intă- 
avem

4 500
i am 

depășire 
iunie

la 
ingi-

.,Pregătim o gamă 
de băuturi răcori- 

Zilnic livrăm spre 
1 200

Oamani 
ai iiiifiativei

hi-
a-

I 
I
I
I

Vasile Nemeș, și secreta
rul adjunct cu probleme 
de propagandă, Mihail 
Stancu, ne-au edificat a- 
supra preocupărilor în
tregului colectiv.

— Creșterea 
vității muncii la 
lele dotate cu 
mecanizate ne-a 
la îndeplinirea 
depășirea 
liminar întocmit, ne 
nea inginerul șef al 
nei care exemplifica 
continuare : „Nicolae 
drașic a obținut 
prevederile 
tații planificate 
cărbune 
Teacenco 
Francisc Fazăkas 
post? Cu susținere 
vidualâ și combină, 
vrilă Meszaros 
te productivitatea 
planificată cu 700 kg post, 
iar Geza Kalman a rea
lizat o avansare de peste 
100 ml cu o combină de 
înaintări. In această lună, 
toate eforturile ni le-am 
concentrat asupra forma
țiilor dotate cu utilaje de 
mare productivitate Și 
mai ales spre o înătrire 
necontenită a disciplinei 
în muncă. Ne-am angajat

producti.- 
fronta- 

complexe 
condus 

și chiar 
propriului pre- 

spu- 
mi- 

în 
An-

peste 
productivi- 

3200 kg 
pe post, Titu

2100 kg/post,
760 kg 

indi- 
Ga- 

depășeș- 
muheii

nu înfundați 
NALELE. în aceste 
serviciul 
al orașului 
desfundat 
unei mașini 
nalele din 
tații. O oră de desfunda

CA- 
zile 

de salubrizare 
Petroșani a 
cu ajutorul 

VOMA ca- 
centrul localir

re cu această mașină cos
tă 360 lei. Dar la puține 
zile de la desfundarea 
canalelor ia unitatea nr. 
133, de desfacere a 
nil, în ziua de 29 
în jurul orei 20.40. 
crătoarele în loc să

pîi- 
iunie, 

lu- 
ducă

la container hîrtiile și 
alte reziduuri efectuând 
curățenia magazinului, 
le-au băgat în canal. A- 
ceeași „metodă" o prac
tică și lucrătoarele de la 
cofetăria „Nufărul". Nu e 
păcat să se înfunde ca
nalul, stimați tovarăși 
lucrători comerciali, din 
cauza neglijenței dumnea
voastră ? (DC.)

Gheorghe Brîndău, lăcă
tușii Gheorghe Ceaușu 
și strungarii Nicolae Bor- 
bely și Alexandru Virjan 
au realizat un dispozitiv 
pentru executarea bucșei 
la ventilul stîlpului 
draulic. Cu ajutorul
cestui dispozitiv se poate 
transfera manopera de 
pe strungurile aglomera
te și care necesită mun
citori cu calificare înaltă, 
pe mașini de i

„Pentru noi 
nea secretarul 
lui de partid 
Lazăr Marin - 
de recuperare, 
ționare și refolosire 
activități zilnice, 
preocupări ale fiecărui 
colectiv de muncă. Nu
am reuși să ne descur-1 
căm cu beneficiarii noș
tri, dacă n-am acționa cu 
toată răspunderea în 
ceastă direcție".

găurit.
— ne spu- 

comitetu- 
pe secție, 

— acțiunea 
recondi- 

sînt 
sînt

(Urmare din pag. 1)

Brigada lui Nicolae 
Stoica de la E.G.C.L. 
așterne de zor asfalt 
pe bulevardul Repu
blicii din centru] 
nicipiului.

de cărbune
că vom da un plus de 
1000 de tone în luna iu
lie, și le vom da 1".

Pentru că s-a amin
tit de îmbunătățirea stă
rii disciplinare, precizăm 
că la mina Paroșeni nu
mărul absențelor nemo
tivate a scăzut in luna 
iunie la o medie de 40 pe 
zi de la 45—50 pe zi în 
luna mai. Și, fapt sem
nificativ pentru eficien
ța activităților educati
ve desfășurate de comi
tetul de partid, sindicat 
și c.o.m., numărul foilor 
de boală este în 
nuă scădere. Despre 
loarea 
tice si 
prinse 
partid 
menilor muncii, 
eficiența lor i-am rugat, 
și rugămintea a fost ac
ceptată, pe secretarul co
mitetului de partid și pre
ședinte al c.o.m., Vasile 
Nemeș, și pe secretarul 
adjunct cu probleme de 
propagandă. Mihai Stan
cu, să le împărtășească 
și celorlalte colective din 

■Valea Jiului prin două 
colaborări adresate zia
rului, pe care le vom pu
blica în viitor.

măsurilor 
educative 

de comitetul 
și consiliul

conti- 
va- 

poli- 
între- 

de 
oa- 

despre

de părăsire. Abia ieri 
fost introdusă apa in ba
zin. Dar, curtea ștrandu
lui, cabinele și celelalte 
dotări minime sint sub o- 
rice critică. In schimb 
prețurile de intrare sînt 
„la înălțime", 2 lei pen
tru copii și 4 lei pentru a- 
dulți ! Am încercat 
vorbimi cu tovarășul 
meric Farkas, directorul 
E.G.C.L. Petroșani, unita
te care răspunde de 
ștrandul în cauză, dar a 
fost de negăsit. Am ape
lat la tov. Alexandru To
dor, directorul I.G.C.L. 
Petroșani. „Există — ni 
s-a spus — un proiect de 
termoficare și acoperire 
a acestui ștrand. în acest 
cincinal". Pînă la finali
zarea lui ? Ștrandul din 
cartierul Aeroport e cu
prins în planul E.G.C.L.

la capitolul... pierderi pla
nificate. Cercul e vicios. 
Ștrandul nu e rentabil șî 
din această cauză nu i 
se acordă atenția cuveni
tă...

să 
E-

Ștrandurile
l'ăii Jiului
Sintem de comun acord 

că atunci cind este vorba 
de amenajări și dotări de 
interes public problema 
rentabilității trebuie vă
zută altfel. Nu este o 
problemă strict financiar, 
contabilă...

In ștrandul din Petrila 
nu putem pătrunde. E în
conjurat de un gard înalt.

Poarta e bătută în cuie. < 
Printre golurile din gard 
zărim iarba verde și bazi
nul gol (?). Ne adresăm 
tovarășului Androne Mar- 
cu, președintele c,O.nu al 
I.M. Petrila, mină care 
patronează ștrandul. Cind 
va fi deschis ? Nu știa. 
Dar ne trimite la tovară
șul loan Pomi, președin
tele comitetului sindica
tului de la mină. Acesta, 
la rîndul lui. ne trimite 
Ia c.o.m. și la... contabilul 
șef, Eustațiu Lungu. Pe 
scurt, nu reușim să aflăm 
decît... justificări. In prin
cipal — „n-a existat forța 
de muncă necesară ame
najării bazinului". In 
schimb există și aici in
tenția de a termofica 
ștrandul...

Pe scurt, aceleași cons
tatări ca în anul trecut... 
Oare ce vom constata în 
anul următor ?

RECOLTARE. In a- 
ceastă săptămină, în punc
tele Iscroni. Paroșeni, 
Bărbătenî și Uricani ale 
Ocolului silvic Lupeni în
cep recoltarea și achi
ziționarea fructelor de Pă
dure. In prima etapă a 
acțiunii se vor culege și 
achiziționa afinele ne
gre, urmînd apoi zmeura.

In cadrul acțiunii de re
coltare a produselor ac
cesorii ale pădurii. cum 
sint plantele medicinale, 
s-au obținut 735 kg floa
re de soc care a fost 
predată la „Plafar" Orăș- 
tie.

C IN INTIMPINAREA 
CUMPĂRĂTORILOR. Din 
Inițiativa Ministerului
Comerțului Interior, în
săptămâna 6—II iulie a.c., 
se - desfășoară în muni
cipiul Petroșani, cu par
ticiparea unor specialiști

din diferite județe ale ță
rii, un concurs de aran
jare a vitrinelor și inte
rioarelor magazinelor cu 
profil nealimentar, 
urma acestui concurs 
răm ca cetățenii din 
lea Jiului să cunoască 
bine 
duse

gama largă de 
puse în vînzare.

In 
spe- 
Va- 
mai 
pro-

«
SISTĂRI.
ieri, terasa „Minerul1 
Petroșani 
pe desfacerea 
lor culinare
v înzarea

REPROFILĂRI
Incepînd

ȘX 
de 
din 

s-a reprofilat 
preparate- 

și a berii, 
de băuturi

tari fiind sistată. Din a- 
ceeași zi, a fost sistată 
desfacerea hățurilor alco
olice și a berii, reprofi- 
lîndu-se pe consumul 
preparate culinare și 
coritoare, și 
„Zori de zi". După 
najărije necesare, își 
schiimba activitatea 
desfacerea 
de cofetărie 
și restaurantul 
Din aceeași zi, se 
bufetul „Oltul" din 
troșanl, „Cerbul" și 
nița“ din Petrila,

de 
ră- 

unitatea 
ame- 

va 
pe 

preparatelor 
și patiserie

,Mignon", 
închid 

Pe- 
„Poe- 
pre-

cum și unitatea de alimen
tație publică 348 din Is- 
croni.

IN TABĂRĂ. Ieri 
al doilea grup de fii ai mi
nerilor și celorlalți oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului, numărînd 74 
pionieri, a petrecut 
ma zi în tabăra de
Năvodari. Tjmp de 12 zi
le copiii se vor bucura de 
soarele litoralului și apa 
mării.

©CONCURSUL F.C.P. 
Duminică ■ (5 iulie a.c.) la 
Petrila și Lupeni s-a des-

de 
pal

ia

fășurat concursul forma
țiilor civile de pompieri 
din Valea Jiului. Pe ba
za punctajelor obținute 
în bătălia cu minutele, 
locurile fruntașe la cele 
două zone au revenit f.c.p. 
de Ia I.M. Aninoasa și, 
respectiv, I.M. Lupeni. 
(I. Jitea).

I 
I

Rubrică redactată de 
Toma ȚĂȚĂRCĂ
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Rotila" Va» Jiului înfrunta valurile performanței, 
înțelegerii îi e, uneori, potrivnic

r
deși „vîntul"

A devenit acum o obișnuință, performanțele na- 
vomodeliștilor de la Jiul Petroșani nu se mai cons
tituie in elemente de surpriză, din 1962, numărul 
titlurilor de campioni naționali, pe echipe și la in
dividual, crește mereu, depășind deja suta. Palma
res impresionabil, nu la îndemîna oricui. Antrenorul 
și purtătorul de drapel al Jiului Petroșani, Leontin 
Ciortan, tehnician proiectaut la I.C.P.M.C., prezintă 
„nava amiral" a modelismului românesc.

— De fapt, pe hirtie, 
sîntem vreo 20 de spor
tivi, dar numai 10 
„trag". Cînd dau de greu, 
mulți preferă să se re
tragă. Aprovizionarea cu 
material sportiv de spe
cialitate ne provoacă du
reri de cap. Fiind o dis
ciplină sportivă tehnico- 
aplicativă, modelismul ar 
trebui să se bucure de o 
mai mare atenție. Să 
nu uităm că primul cos
monaut român Dumitru 
Prunariu a fost, în copi
lărie, practicant al 
cestui sport. Dacă 
Însă motoare, 
toare. stații radio și 
mîi cu banii 
ești un zero, 
cer titluri și 
Firesc ar fi 
dotați și apoi 
Ier dacă 
încrederii

— Cu 
înfruntat 
lei de a XXIV-a 
campionatului, s." 
ind că secția din

a- 
n-ai 

acumula- 
ră- 

în buzunar 
Nouă ni se 
le obținem, 

să fim întîi 
luați de gu- 
răspundemnu

investite în nai. 
ce „echipaj" ați 

„valurile1" ce- 
ediții a 

știut fi-
Vale,

Competițiile „Daciadei"

a răs- 
prezent

înființată în 1957, 
puns întotdeauna 
la finale ?

— Friederich
Leontin Ciortan,
Gaspar, Doru Tămaș, Er
nest Romatnciuc, la se-

Csaszar,
Iile

și studențești coincid cu 
cele ale finalei. Juniori 
vin mulți la noi (dacă 
secțiile de pe lingă case
le de pionieri și șoimi ai 
patriei s-au autodesființat 

ori au fost desființate), dar 
rămîn numai cei cu 
clinațij 
une de 
sportiv, 
petreci 
lierul 
fel n-am fi reușit, în a- 
cest an, titlul de echipă, 
la teleghidate seniori și 
glisoare, 11 titluri națio-

în- 
tehnice, cu pasi- 
constructor și 
Vara trebuie să-ți 
vacanța în ate- 

modeliștilor, alt-

NAVOMODELISM

niori, apoi juniorii Dorel 
Popa, Tiberiu Gergely, 
Tiberiu Csaszar și 
tina Ciortan, ultimii 
în primul lor an de 
petiții oficiale.

— Ultimii doi, care au 
trăit și bucuria de a de
veni campioni naționali, 
au legătură cu numele o- 
monime de la seniori ?

— Da, e vorba de bă
iatul lui Frederich și fa
ta mea cea mică. Danie
la n-a putut fi prezentă 
la Tîrgu Mureș, întrucît 
federația noastră face ce 
face și aranjează astfel 
calendarul sportiv, incit 
datele examenelor școlare

Cris- 
doi 

com-
de- 
su-

modeliști 
sportul lor 
chiar văd in el

vor 
de

nale jn probele individu
ale, alte numeroase meda
lii de argint și bronz. La 
teleghidate și glisoaire 
ținem, de departe, 
premația.

— Unii 
să „lege" 
școală, ba
o alternativă a practicii 
productive.

— Nu le contrapunem 
de fapt. Școala trebuie să 
aibă prin elevi, o acti
vitate utilă, cu benefi
cii. Pe lingă aceasta, sa
tisfacția elevului, cînd 
își construiește singur 
„jucăr!a“ tehnică...

Cred că meseriașii

cooperativelor meșteșugă
rești, care construiesc 
„căței electronici" și alte 
„dihănii" n-au prea avut 
de-a face cu modelismul, 
parcă n-au fost... copii.

— Desigur. Dar să re
venim la competiții. Ca 
în fiecare an. în august 
(8—9) pe lacul nostru se 
va desfășura tradiționala 
„regată" Cupa Jiul; ba
zinul nostru necesită în
să lucrări de reparații... 
In septembrie vom fj pe 
litoral, la Mangalia, un
de ne disputăm șansa la 
„Trofeul Mîrcea cel Bă- 
trîn" și la C u p a 
Voința (veliere). Vom 
mai cîștiga desigur me
dalii^ și diplome; ne în
trebăm însă cînd vor de
veni curioși unii con
ducători sportivi de-ai 
noștri, măcar să le vadă? 
Fiindcă, de ce să n-o 
spun, noi sîntem prea min
d’d să facem anticameră, 
să le prezentăm în bi
rourile dînșilor. Vrem ca 
această ceremonie și al
tele cotidiene (discuții 
despre baza noastră 
terială, nu numai a 
baliștilor etc.) să se 
fășoare în atelierul 
navomodelism, un .
fără subvenții, indemniza
ții ȘÎ prime 
îngemănează 
pere tehnică 
sportivă.

ma- 
fot- 
des- 

de 
sport

Turneele preliminare 
au luat sfîrșit

S-au încheiat turneele 
preliminare 
din cadrul 
la seniori.

la fotbal 
„Daciadei“ 
Săptămâna 

trecută au avut loc 
timele meciuri din 
drul etapei a Vl-a a 
riilor preliminare 
raza localității

SERIA I
1. Spitalul' Petroșani

I.A.C.C.V.J. Petroșani

ul- 
ca- 
se- 
din 

Petro-

2.
3. Comerț Petroșani
4. ----------
SERIA A II-A 
1.
2.
3.
4.
SERIA a IlI-a
1.
2.
3.
4.

P.T.T.R.

I.M. Dîlja
C.M.V.J.

Ilidromin (I.R.I.U.M.P.) 
I.M. Aninoasa

Vul-

șani. Iată rezultatele 
tehnice :

I.M. Dîlja — Hidromin 
(I.R.I.U.M.P.) Petroșani 
5—1 ; I.M.P. — I.U.M.P.
2— 0 ; Comerț — P.T.T.R.
3— 0 ; C.M.V.J. — I.M. 
Aninoasa 3—0.

In urma acestor 
zultate, iată

re-
clasamentul:

6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
6
6

5
3
3
0

0
1 
0
1

1
2
3
5

40-20
25-23
27-27
11-33

10
7
6
1

4
4
2
0

2
1
1
0

0
1
3
6

18- 7
22- 6
10-19
0-18

10
9
5
0

»

Dimpioma federației de specialitate care răsplă
tește comportarea excele ntă a navomodeliștilor de 
la Jiul Petroșani, campio ni și în acest an, sub în
drumarea multiplului per former Leontin Ciortan 
(în medalion).

de joc. care 
însă price- 
și măiestrie

Ion VULPE

I.M.P.
I.M. Livezeni
I.U.M.P.
I.M. Petrila
Seria a IV-a (oraș

can) : s-a calificat echi
pa Preparatorul Corc
ești.

Seria a V’-a (orașele 
Lupeni — Uricani): s-a 
calificat echipa I.M. Lu
peni.

Seria a Vl-a : s-a cali
ficat unitatea de pom
pieri.

Cîștigătoarele 
adică : Spitalul 
șani, IM. Dîlja.

"seriilor, 
Petro- 
I.M.P..

Tenis de masă

Da-

Fotbal, Cupa de vară, seria a Vl-a

Vacantă lejeră**.

tenis
C.S.S. — C.F.R. 

ocupă primul loc 
a doua grupă vâ
ri ivi zi ei A. adică 

clasamentul ge-

Tinerețea aspiră 
la paleta... afirmării

In clasamentul recent o- 
mologat al federației de 
specialitate, după turneul 
de sală și turul campiona
tului, combinata de 
de masă 
Petroșani 
în cea de 
lorică a
locul V în 
neral.

După o 
destul de 
iulie, jucătoarele de tenis 
din Valea Jiului au reluat 
pregătirile în vederea tre
cerii normelor de control, 
impuse de federație.

Și în noul sezon, antre
norul Marius Rosenfeld va 
apela la serviciile Danielei 
Păduraru, secondată de A- 
na Mărcuș și excampioana 
continentală Ildiko Gyon- 
gvosi.

In luptă pentru titulari
zare. se vor angaja. însă 
si tinerele speranțe ale 
Văi: ; Dacia Cerchez. Cris
tina Buză și Nicoleta Hoțu. 
incluse în lotul diviziona
rei A.

vacanță sfîrșită
repede, de la 1

In această perioadă 
niela, componentă a lotu
lui național de junoare, se 
pregătește in cantonamentul 
de la Odorhei. sub îndru
marea antrenorilor fede
rali, în vederea proximei 
ediții a europenelor la a- 
ceastă. categorie de vîrstă.

Inserînd aceste vești 
îmbucurătoare. reamintim 
conducerii asociației spor
tive ceferiste din Petro
șani că acceptînd fuziunea 
secției de tenis cu 
clubului i 
nu numai 
tului, ci și 
rială de a 
combinata.
că din nou se tărăgănează 
acordarea indemnizației cu
venite sportivei Ildiko 
Gyongyosi, totodată abo
namentele A.U.T.L. pentru 
componentele lotului 
Lupeni sînt înmînate 
multe parlamentari 
drei Apostolache)

Noi cavaleri ai 
fluierului

Un număr de 20 jucă
tori de fotbal din Valea 
Jiului au absolvit cursu
rile de arbitri de fotbal 
organizate de C.M.E.F.S. 
Petroșani. Printre • absol
venții cu note bune enu
merăm pe Romulus Le- 
ca, Marian Mihai, . 
xandru Aruncuteanu, 
liu Bălosu, Simian 
teraș și alții.

Ș AH

A'le-
. Iu-

Ce-

VICTORIA CĂLAN — 
MINERUL LUPENI 2—1 
(1—0). Divizionarii B 
s-au prezentat, în prima 
etapă a competiției es
tivale, organizată de 
Loto-Pronosport, 
mitru. Truică, 
Guran, I. Jenică 
titulari, cu toate 
și-au asigurat o 
să dominare 
în fața 
înaintașii 
pripit însă, sau au gafat 
ca niște începători. Pro- 
fitînd de sterilitatea a- 
tacurilor lui Leca și comp., 
fotbaliștii din eșalonul in
ferior au întreprins 
cursiuni mai 
spre buturile lui 
în min. 40 au 
deschidă scorul 
junior al Jiului, Buzduga.

La reluare, jocul a păs
trat aceeași turnură, Le
ca, Stafie, Voicu, P. Po
pa s-au întrecut in ratări, 
prilejul egalării a 
amînat mereu, astfel 
dele au reușit chiar 
mărească handicapul 
în min. 70, același Buzdu-

fără Du- 
Colceag, 

și alți 
acestea 
copioa- 

teritarială, 
porții adverse 

minerilor s-au

in-
închegate 

Homan și, 
reușit să 
prin fostul

cea a 
revin 

ges- 
mate-

școlar. îi 
aplauzele 
obligația

i susține efectiv 
Aflăm astfel

din 
d upă 
(An-

ga a șutat de la 25
a primit 
Cu 6 mi- 
final, Voi- 
in adînoi- 
înaintașul

e-

m,
neatent, Homan 
un gol parabil. 
nute înainte de 
cu l-a angajat 
me pe Leca, 
oaspeților (revenit în 
cltipă după sancțiunea tem
porară, ca și Bui-dangiu, 
cu mai multe ambiții) re
ușind golul de onoare... 
In consecință, se pare că 
minerii și-au luat o va
canță prea lejeră

a
pentru 
campi-viitoarea ediție 

onatului. (I.V.).
★

Divizionarele 
B și C au jucat 
în

■ plasare. Minerul Paro- 
șeni a pierdut cu 2—4 în- 
tîlnirea cu C.F.R. Sime- 
i’ia. iar Mlnerul-Știința 
Vulcan a realizat un 
scor egal, 0—0 cu Mine
rul Ghelar.

noastre 
duminică 

Cupa de vară'1 în de-

Pioniera Cristina Bădulescu, 
campioană județeană la senîoan.

Speranța Văii Jiului și 
a județului nostru la șah. 
distinsă 
frumoasele 
„Meritul 
absolventă 
rale nr. 6 
media 10. 
un succes 
formației 
frumosul i 
nut intr-un turneu i 
la Călimănești, unde

recent pentru
> rezultate cu 
pionieresc" și 
a Școlii gene-

> Petroșani, cu 
a obținut încă 

în ierarhia per- 
șahiste. 
rezultat

După 
obți- 
Open 
: a

ocupat locul X, și al unui 
concurs internațional des
fășurat la Herculane un
de a ocupat un loc se
cund, Cristina a participat 
la etapa județeană a cam
pionatului 
senioare, unde a 
detașat titlul de 
oană județeană și 
de a participa la 
superioare. In timp

republican de 
cîștigat 
campi- 
dreptul 
etapele 

de

un an. de cînd a obținut 
primul succes pe plan na
țional, (campioană a ..Da
ciadei" la categ. 11-14 ani). 
Cristina Bădulescu a cîș
tigat toate competițiile 
sportive școlare și a parti
cipat la competițiile 
senioare, unde s-a i 
pe locuri fruntașe, 
toate posibilitățile 
nerii într-un viitor 
propiat a normei de ca
tegorie de maestru. Este 
rezultatul muncii desfă
șurate de tînăra jucătoa
re, al pasionalilor șahu
lui din familie, al șahiș
tilor consacrați : 
Schmida. Mircea 
și al sprijinului 
de către consiliul 
ției sportive Constructo
rul Minier Petroșani. (S.A )

1
2
3
6

0 
0 
o 
o

10
8
6
0

16- 5
16- 9

9 -9
0-18
Corcești, 
unitatea 

de pompieri,
și

5
4
3 
0

Preparatorul
I.M. Lupeni 
militară 
vor juca sistem turneu 
(numai tur), în perioada 
10 iulie — 10 august. 
Iată priina etapă a tur
neului final : Spitalul
Petroșani — I.M Lupeni; 
I.M. Dîlja — Preparato
rul Corcești ; I.M.P. — 
Unitatea de pompieri.

Aurel SLĂBII J
POPICE

Echipa „Parîngul" j 
a ratat
Pe arena cu pa

tru piste (bitum) din 
Cimpia Turzâi, echipa Pa- 
rir.gul Lonea a întîlnit în 
faza a U-a 
pentru Divizia A, 
U.J.C.C. ''

Intilnirea a dat 
de cauză popicarilor 
Miercurea Ciuc care 
întrecut cu 109 p.d. 
prima Zj și 150 p.d. in a 
doua, echipa minerilor 
din Lonea. Rezultatele 
tehnice pe echipă au fost 
U.J.C.C. Miercurea Ciuc 
— Parîngul 4699—4596 și 
4640—4499. Este cel mai 
slab rezultat al jucători
lor din Lonea din toate 
etapele campionatului de 
calificare din acest an 
competițional. Cauze : în- 
gîmfarea unor jucători, 
media de vîrstă mare și 
lipsa de calm a jucători
lor cînd sînt conduși. <

S. AUREL

calificarea

a calificării 
echipa 

Miercurea Ciuc. 
cîștig 

din 
au 
in

: de
clasat 
avînd 
obți- 

a-

Iosif
Botez 

acordat 
asocia-
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Intervenția repreientantului român
Ol

FILME

NAT1UNILE UNITE 6 
(Ager res). Apelul Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România 
adresat parlamentelor ță
rilor semnatare ale Actului 
final al Conferinței de la 
Helsinki a fost difuzat ca 
document oficial al Adună
rii Generale a O.N.U.

Apelul, care abordează o

seric de probleme înscrise 
pe ordinea de zi a viitoa
rei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a fost di
fuzat în legătură cu punc
tele privind dezarmarea 
generală și completă, dez
voltarea și întărirei bunei 
vecinătăți și aplicarea de
clarației privind întărirea 
securității internaționale.

BRUXELLES 
preș.) — La B; 
avut loc reuniunea 
tă a Secretariatului 
rnitetului internațional 
pentru securitate și 
operare e u r o p e a 
(CISCE), la care 
participat reprezentați 
15 țări semnatare ale 

final de la Helsinki, 
care și România, 
cursul dezbaterilor a 
exprimată preocu- 

de 
politi- 

plan 
accenbuînidu-se

6 (Ager- 
ruxelles a 

lărgi- 
Co-

co
li ă 
au

din 
Ac-

necesitatea ca cele mai 
largi forțe politice și so
ciale să acționeze pentru 
reluarea și adîncirea des
tinderii, adoptarea unor 
măsuri efective în dome- 
nul dezarmării, oprirea 
instalării si dezvoltării de 
noi rachete nucleare 
Europa si angajarea 
negocieri pe baze sei 
se în acest scop.

Reprezentantul 
Vasille Nicolcioiu, 
fățișat pe larg

acțiunile României,

tului 
între

In 
fost
parea profundă față 
evoluția Situației 
ce în Europa și pe 
mondial,

Și

român, 
a în- 
poziția

i-

deile. inițiativele și pro
punerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pri
vind oprirea agravării si
tuației internaționale, con
tinuarea procesului destin
derii, trecerea ia măsuri 
concrete de dezarmare și, 
în primul rînd de dezar
mare nucleară, aplicarea 
integrală a Actului final 
de la Helsinki și încheierea 
cu rezultate substanțiale a 
reuniunii de la Madrid, a- 
siguraroa continuității 
procesului de edificare a 
securității europene.

7 No" 
b 1 u 

Ba- 
Unixea: îmi sa-

Trist record mondial în lumea occidentală
al Republicii Sud-Aîricane

Negocierile „Tratatului de prietenie 
și cooperare" hispano — americane

PETROȘANI 
ieinbrie : D u
delict: Republica: 
riera; 
re țandăra.

PETRILA : 
secolului XX.

LONEA: A
măvară

AN1NOASA 
mare.

VULCAN — Luceafă
rul : Aproape o poves
te de dragoste; Mun
citoresc : Chemarea
primăverii.

LUPENI — Cultural: 
Omul munților ; Mun
citoresc : Pe drum.

Pirații

doua pri-

: Fiul cel

TV

PRETORIA 5 
preș). — Republica 
africană deține un 
record mondial în 
occidentală — cel

MADRID 6 (Agerpres). 
— Ministrul spaniol 
afacerilor externe, 
Pedro Perez Llorca, 
efectua, începînd de 
tăzj pînă 
clusiv, o 
în Statele 
înscrie în

al
Jose 

va 
as- 
in-

lui de prietenie și co
operare" dintre cele do
uă țări, al cărui termen 
expiră la 21 septembrie 
a.c. Tratatul, în vigoare 
din 1976, acordă S.U.A. 
dreptul de a folosi patru 
baze militare pe terito
riul spaniol in schimbul 
unui ajutor economic și 
militar.

Prezența iu; Jose Perez 
Llorca la Washington pre
cedă. în același timp, vi
zita oficială pe care re
gele Juan Carlos o va e- 
fectua în Statele Unite 
în luna septembrie a 
acestui an.

Tclcșcoală.
1 imba

9,20-10,00
9,20 Curs de 

engleză.
9,40 Curs de 

germană.
10,00 Șoimii patriei.
10,10
10,30

li mija

de militanți antirasiști, 
lideri ai organ izațiidor 
studențești și ai altor ca
tegorii profesionale au 
fost arestați în ultima 
vreme in cadrul "unei gam- 
paniii la nivel național 
împotriva celor care a- 
doptă o atitudine de con
damnare a regimului ra
sist minoritar sud-african.

Desene animate.
Prezențe româ
nești peste hota
re.
Destinul unor 
turi.
Film serial :
„Dallas'* (13).
Telex.
Telex.

11,30

1

alianței
19,55

21,35

de 
de

pe 
în 
al 
a-

a- 
an 
fa-

18.25
18,50
19.00
19.25

susținută și
relațiilor

6 (Agerpres). — 
declarație făcută

ra- 
oponen- 

celor 
lichi-

lor. Oricum, 
o lumină

„Stingă

greve 
fost 

mun- 
relevă 

zeci

ga Unită", 
rentes Lîngan, 
nunțat pentru 
în continuaire, 
litici externe
nealiniate si pentru

11,00

Mica publicitateDisputa monetară

(Ager- 
Sud- 
trist 

lumea 
mai

mare număr de deținuți 
raportat la populație, res
pectiv 440 deținuți la
100 000 locuitori, relevă 
statisticile publicate la
Johannesburg. Aceste 
cifre sînt considerate în
să minime, apariția 
telor respective în 
țara apartheidului 
de natură să suscite 
doieli cu privire la 
ratețea 
aruncă

da- 
chiar 
fiind 

în- 
acu- 
ele

asupra

amplorii represiunii prac
ticate de autoritățile 
siste împotriva 
ților regimului, a 
care luptă pentru
darea apartheidului.

Și ca o ilustrare, agen
ția Reuter relatează că 
vineri cilnci militanți 
la uzina de piese 
schimb „Dorbyl Motor", 
din orașul Port Elizabeth, 
au fost arestați, sub acu
zația de a fi implicați in 
organizarea unei 
în urma căreia au 
concediați 1 000 de 
citori După cum 
agenția menționată,

la 9 iulie 
vizită oficială 
Unite. Ea se 
cadrul unei 

ample revizuiri a rapor
turilor hispano-america- 
ne, proces aflat în curs 
din primăvara acestui an, 
— relevă agenția France 
Presse.

După cum relevă 
ceeași sursă in acest 
se desfășoară o nouă

-eă a negocierii „tratatu

Declarația președintelui 
Unita"

LIMA
Intr-o
la Lima, după consultă
rile avute cu președintele 
țării în cadrul dialogu
lui inițiat de acesta cu 
forțele politice peruane, 
președintele alianței „Stîn- 

Alfonso Bar- 
s-a pro- 
afirmarea, 

a unei po- 
peruane 

ro-

con- 
cu 

indiferent 
soeial-eco- 

a- 
princi- 

în 
altor 

po- 
în 
su- 

independen- 
- transmi-

movarea 
solidarea 
toate statele, 
de orînduirea 
nomică și politică a 
cestora, pe baza | 
piilor neamestecului 
treburile interne ale 
țări, autodeterminării 
poarelor, egalității 
drepturi, respectării 
veranității și 
tei naționale 
te agenția Prensa Latina

IN ORAȘUL Victoria, 
capitala Republicii Sey
chelles, s-au încheiat lu
crările celui de-al treilea 
Congres al Partidului 
Frontul Progresist al Po
porului, de guvernămînt. 
Congresul l-a reales 
France Albert Rene, 
funcția de președinte 
partidului, informează 
genția Prensa Datina.

IN CARTIERUL Toxteh, 
locuit în majoritate de 
populație de culoare, al o- 
1-așului britanic Liverpool 
au continuat să se înre
gistreze puternice inciden
te rasiale. Pentru prima 
dată. scrie agenția UPI, 
poliția a folosit gazele 
lacrimogene. într-un .oraș 
britanic, în încercarea de 
a menține controlul asu
pra situației.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Zimbabwe, Canaan 
Banana, și-a încheiat vizi
ta oficială de cinci zile în
treprinsă în Tanzania. In
tr-un interviu acordat te
leviziunii din Zanzibar, 
Canaan Banana a relevat 
că guvernul țării sale este 
angajat într-o vastă activi
tate pentru refacerea și 
reconstrucția economiei 
Republicii Zimbabwe. Tot
odată. el a reafirmat spri
jinul acordat de Republica 
Zimbabwe mișcărilor de 
eliberare din sudul Africii.

LA MOSCOVA au avut 
loc convorbiri între A. A. 
Gromîko, membru al Bi-

rouluj Politic al C.C. ai 
P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S. și 
lordul Carrington. minis
trul afacerilor externe al 
Marii Britanii, aliat în vi
zită în Uniunea Sovietică 
— informează agenția 

Convorbirile s-au 
la probleme bilate- 
internaționale de 

reciproc.

TASS. 
referit 
rale -și 
interes

ENRICO BERLINGUER,
secretarul general al P.C. 
Italian s-a întîlnit cu de
legația P.C. Chiinez condu
să de Peng Chong, mem
bru al Biroului Politic Și 
al Secretariatului C.C. al 
P.C.C. In timpul convorbi
rii, Enrico Berlinguer ți 
Peng Chong și-au expri
mat satisfacția în legătură 
cu dezvoltarea continuă a 
relațiilor între cele două 
partide. în ultimul an.

13,10 
16.00 
16,05-16,30 Teleșqoală. 
16.30 Volei feminin : 

România — Bul
garia. Transmîsiu 
ne directă de 
Bistrița. 
Tribuna TV. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică. 
Omul și 
tea.
Teatru TV : 
„A douăspreze
cea noapte" 
de W. Shakespea
re. Premieră p< 
țară. Partea I. 
Pagini ceflebre 

de balet.
22,05 Telejurnal.

BUNDESBANK - CONTINUAREA 
ACELEIAȘI POLITICI MONETARE 

AGENȚIA IRANCE PRESSE
S.U.A. — cel mai scăzut în 
raport cu moneda america
nă din ultimii patru ani și 
jumătate) sînt preocupan- 
te. Nivelul inflației — re
lativ ridicat pentru R.F.G. 
— va continua să fie ali
mentat în lunile următoare 
prin inflația importată.

Observatorii politici a- 
preciază că politica ..Bun
desbank" se va traduce 
priritr-o menținere la un 
nivel prohibitiv a costului 
creditelor, care va împie
dica orice reluare apropia
tă a expansiunii. Atit gu
vernul federal, cît și cer
curile industriale exclud 
posibilitatea unei relansări 
economice în cyrsul aces
tui an.

Totodată, piața muncii — 
greu încercată nu numai 
de criză, ci și de creșterea 
numărului tinerilor absol
venți ai diverselor forme 
de învățămînt — nu înce
tează să se deterioreze.

Statisticile indică existen
ța în iunie a.c. a 1,12 mi
lioane de persoane aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă — ceea ce reprezin
tă cifra cea mai ridicată 
pentru această lună din ul
timii 27 de ani.

monetare 
acordă prio- 
monedei na

ționale și luptei împotriva 
inflației, lăsînd pe 
al doilea relansarea 
nomică și combaterea 
majului —.astfel interpre
tează specialiștii hotărîrea 
„Bundasbank" anunțată' joi 
la Frankfurt pe Main, pri- 

frînării 
mo- 
este 

cu 
și

Autoritățile 
vcst-germane 
iiate apărării

planul 
eco- 

ȘO-

vind continuarea 
creșterii lichidităților 
netare, deși R.F.G. 
confruntată în prezent 
cea mai îndelungată
poate cea mai gravă criză 
din istoria sa (recesiune 
estimată la 1 la sută pen
tru anul în curs).

Intr-un comunicat dat 
publicității după ultima 
reuniune dinaintea vacan
tei de vară a Consiliului 
Central al „Bundesbank" se 
precizează că aceasta va 
menține în viitorul imediat 
rata de creștere a masei 
monetare în circulație 
nivelul actual de 4—4,5 
sută.

Desigur că deficitul 
lanței de plăți curente 
deprecierea mărcii 
rei curs actual este 
mărci pentru un

la 
la

ba- 
și 

că- 
2,41

(al 
de

dolar

Intr-un articol publicat 
în ziarul „Le Monde“, ad
ministratorul Băncii fran
ceze de comerț exterior, 
Henri Menahem, scrie ; 
„De 
1981, francul francez, 
și celelalte monede 
Europei occidentale 
chiar ale unor țări 
lumea a treia, este 
unui atac, 
vernul Reagan, făcînd să 
crească brutal 
mară dobînzii. 
Statele Unite, 
de miliarde de 
de petrodolari, 
rile flotante. Drept 
re. dolarul a urcat 
derabil pe piețele 
tare și, în schimb, 
dele celorlalte țări 
taliste europene au 
borît... De aici, o 
lă hemoragie 
Banca Franței, care a tre
buit să-și arunce pe p.a-

Menahem,
la începutul anului 

ca 
ale
Și 

din 
supus 

Deoarece gu-

rata pri- 
atrage în 
cu zecile 
dolari și 

capitalu- 
urma- 
consi- 
mone- 
mone- 

capi- 
co- 

teribi-
pentru

(LE MONDE)

francii care fu- 
henioragie de 5 

dolari de la sfîr- 
februarie pînă la

ță devizele pentru a răs
cumpăra 
geau : o 
miliarde 
.șitul Iu;
10 mai și de alți încă a- 
proximativ 5 miliarde do
lari începînd de la 11 mai.

Administratorul 
franceze 
actualul 
nomiei 
Franței, 
descria 
în următorii 
„Menținerea 
ridicate în Statele 
va avea consecințe 
bile, economice, 
și politice, 
să provoace 
destabilizare 
vest-europene“.

In continuare, Henri Me
nahem dezvăluie și mai 
în detaliu semnificația 
politicii monetare a- 
mericane, arătînd: „Sta
tele Unite pot să menți-

fără

îm- 
nu 

sis- 
per-

VIND urgent apartament 
trei camere conform sporit 
mobilat 
centrală. 
21797.

ultramodern, zonă
Deva telefon

motocicletă I.J cu 
de

V1ND
motor rezervă și ataș 
Simson. Informații Vulcan, 
bulevardul Victoriei bloc 
IM sc. 7 ap. 102. (627)

Băncii 
reamintește că 

ministru al eco- 
și finanțelor al 

Jacques Delors, 
această situație 

termeni : 
dobînzilor 

Unite 
teri- 

sociale 
susceptibile 

fenomene de 
în țările

nă dobinzi ridicate 
să fie ele insele afectate. 
Cei care contractează 
prumuturj în S.U.A. 
sînt afectați deoarece 
temui fiscal american
mite să se compenseze 
total dobînzile, i 
la împrumuturile 
consum. Dc aceea, 
mia nu este într-o 
mai rea. I’e scurt, 
cest sistem fiscal, 
tabila dobîndă în 
este 0 la sută, 
ționînd 
creșterea aberantă a do- 
bînzilor 
nite practică de o 
nieră trucată regulile 
berel convertibilități

astfel

inclusiv 
pentru 
econo- 

i stare 
cu a- 

veri- 
S.U.A.

Subven- 
indirect

lor, Statele U- 
ma- 

li- 
a

dolarului. Și, atrăgînd în 
S.U.A. capitalurile stră
ine, ele exportă în țările 
partenere șomajul șj 
flația americană".

in-

(Agerpres)

OFER apartament centru 
contra locuință 3—4 came
re și curte Petroșani sau 
Petrila. Adresați 41453 du
pă ora 19. (626)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
tantin Rozalia, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
decteră nulă. (625)

Cons- 
de
Se *

de
Adam 

de I.M. 
declară nulă,

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
Ștefan, eliberată 
Paroșeni. Se <-------
(628)

legitimație de 
numele Tudo-

PIERDUT 
serviciu pe 
rașcu Lucica, eliberată de 
S.S.II. Vulcan. Se declară 
nulă. (629) j

PIERDUT ‘legitimație de 
serviciu pe numele Vlanga 
Vasilica, eliberată de pre- 
parația Lupeni. Se declară 
nulă. (630) »

REDACȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii ni. 90, leieiuâac 4 10 62 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL! Tipografia Petroșani, stt, Republicii ar. 67,


