
„Activitatea teoretică, ideologică, politico- 
educativă a avut un rol de mare însemnătate
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in înarmarea partidului, a clasei muncitoare, 

fROAST ARI BIN VOATX ȚAfUBB, UN IȚI-VA)

a țărănimii și intelectualității, a maselor largi 
populare cu înțelegerea științifică a realităților 
societății socialiste românești, a realităților- 
vieții internaționale contemporane. Această ac
tivitate a contribuit la ridicarea nivelului ge
neral de cunoștințe al oamenilor muncii, la 
lărgirea orizontului lor cultural, Ia formarea 
conștiinței omului nou al societății noastre**.
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Vast și clarvăzător program de acțiune 
in opera de construire a socialismului 

pe pămintul patriei
Prin amplele și profundele semnifi

cații. recenta Plenară lărgită a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, constituie un strălucit eveniment 
politic în viața țării și poporului, un 
moment deosebit în vasta operă de 
construire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării. României 
pe calea comunismului. Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu privire 
ia stadiul actual al edificării socialismu
lui in țara noastră, la problemele teo
retice, ideologice și activitatea politico- 
educativă a partidului, reprezintă o ă- 
nalizâ de mare expresivitate în care 
regăsim spiritul consecvent revoluționar 
și eminenta gîndire politică a secretaru
lui general al partidului. Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, adoptată 
ca document-program pentru activitatea 
întregului partid și popor pînă la Con
ferința națională a , partidului, sinteti
zează, pornind de la cele mai noi cu
ceriri ale gîndirii. politice, filozofice, ști
ințifice și culturale, procesul istoric de 
formare și dezvoltare a națiunii ș* so
cietății românești. munca avîntată a 
întregului popor sub conducerea parti
dului, pentru necontenita creștere a ni
velului de viață material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii. „Partidul, 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu,

trebuie să emită lumina pe drumul lu
minos al comunismului. Este necesar 
ca partidul să rămină permanent tînăr, 
să fie pătruns de spirit revoluționar, 
novator, să tragă permanent concluzii 
din realitățile sociale, din noile cuce
riri ale științei și cunoașterii umane", 
în aceste cuvinte regăsim, într-o for
mă concentrată, armonia dialectică și 
amplitudinea gîndirii științifice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de înalt ni
vel ideologic, care efectuează — dintr-o 
perspectivă în care se îmbină istoria, 
prezentul și viitorul României socialiste 
— o evaluare a devenirii istorice a pa- 
triefi noastre, dar și clarificări de teze 
și idei care se înscriu în sfera cuprin
zătoare a contribuțiilor la tezaurul gîn
dirii revoluționare contemporane, la te
oria și practica construcției socialiste 
și comuniste. Expunerea, fundamentată 
pe realitățile istorice ale României, 
scoate în relief importanța activității 
teoretice, ideologice și cultural-educative 
în afirmarea omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, făuritor al tu
turor bunurilor materiale și vălurilor 
spirituale, constructor conștient al so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Intr-o astfel de Concepție, în care este

(Continuare în pag. a 2-a)

Răspuns mineresc prin fapte
Și noi, minerii de la 

Paroșeni, am urmărit cu 
interes lucrările Plenarei 
lărgite a C.C. al P.C.R. și 
aprobăm cu satisfacție Ho- 
tărîrea prin care Expune
rea secretarului general al 
partidului, Minerul nostru 
de onoare, să devină do
cument programatic pen
tru perioada următoare, în 
vederea îndeplinirii cu 
succes a tuturor sarcinilor 
trasate de Congresul al 
Xll-lea.

Conșticnți de importan
ța sarcinii de mare răs
pundere care ne revine 
nouă minerilor, de a da 
țării cit mai mult cărbu
ne, desfășurăm o activi
tate care dovedește efici
ența economică a progra
mului de mecanizare ini
țiat de însuși secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitelor de lu
cru efectuate în Valea 
Jiului cînd am avut cins
tea să fie și oaspetele mi
nei noastre. Lucrez îm
preună cu ortacii mei, în- 
tr-un abataj cu susținere 
mecanizată și am obținut 
numai pe luna mal o pro
ducție suplimentară de 
2 400^ tone de cărbune, re- 

alizînd productivități su
perioare sarcinilor cu 2 400 
kg/post. Acesta este răs
punsul nostru mineresc la 
grija pe care ne-o poartă 
partidul, conducătorul său 
înțelept. Ne angajăm ca 
și în continuare să acțio
năm conform indicațiilor 
și sarcinilor trasate de 
partid, să muncim cu ne
secată energie pentru bi
nele poporului, pentru vi
itorul României socialiste.

Nicolae ANDRAȘIC, 
miner șef de brigadă, 

sectorul II, I. M. Paroșeni

Imbold pentru eficiență 
in construcția de utilaj minier
Am reținut cu satisfacție 

Hotărîrea plenarei ce pre
vede ca magistrala Expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului — a- 
cest document programa
tic de inestimabilă valoa
re teoretică și practică — 
să constituie programul ce 
va sta la baza activității 
de viitor a partidului, a 
întregului nostru popor.

Pentru . noi, oamenii 
muncii de la I. U. M. Pe

Munca responsabilă 
— prima calitate 
a unul comunist
Lucrările recentei Ple

nare lărgite a C.C. al 
P.C.R., au avut un larg 
ecou în rîndul minerilor 
noștri. In acest forum 
s-au dezbătut probleme

Constantin STANCIU, 
miner șef de schimb 

în brigadă de pregătiri, 
sectorul II al I. M. Livezeni

/Continuare in pag. a 2-a)

troșani acest amplu pro
gram ideologic și cultural- 
educativ, ideile și tezele 
călăuzite de concepția 
materialist-dialectică pe 
care le conține Expunerea 
secretarului general al

Constantin ROVENȚA, 
șef brigadă ■

confecții metalice, 
secția prelucrări la rece —> 

I.U.M.P.

(Continuare in pag. a 2-a)

Transmisiuni directe la posturile 
de radio și televiziune

Astăzi în jurul orei 10,00, posturile de radio și te
leviziune vor transmite direct ceremonia sosirii dele
gației de partid și de stat a R. P. Po
lone, condusă de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri și al Consiliului Mi
litar pentru Salvare Națională al Republicii Populare 
Polone, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar- general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii Socialiste România, 
va efectua o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Tot astăzi, in jurul orei 20,50, va fi transmisă 
direct și ceremonia plecării delegației de partid și 
de stat a R. P, Polone.

Activitatea de extracție implică o participare 
responsabilă, activă a fiecărui comunist

Colectivul sectorului V de Ia I. M. Lupeni a 
extras suplimentar 1 800 tone de cărbune in luna 
mai, totalizind astfel, un plus dc 9 200 tone de la 
începutul anului.

In imagine, formația condusă de Victor Butna- 
ru, una dintre cele mai bune brigăzi ale sectorului.

La mina Petrila, redacția 
ziarului „Steagul roșu", im. 
preunâ cu comitetul de 
partid a organizat o masă 
rotundă la care' au parti
cipat secretari ai organi
zațiilor de ba
ză și comita
telor de partid 
pe sectoare
Tema supusă 
dezbaterii : 
„Forme și mij 

ioace ale
muncii politice folosite de 
organizațiile de bază pen
tru sporirea producției de 
cărbune". Consemnăm in 
cele ce urmează citeva din 
acțiunile și măsurile poli- 
tico-organizatorice inițiate 
de birourile organizațiilor 

de bază privind mobiliza
rea oamenilor la înfăptui
rea exemplară a sarcinilor 
de producție.

NICOLAE FOCȘENEANU, 
secretar al comitetului de

partid, sectorul III : „In
luna mai planul zilnic al 
sectorului o crescut cu 200 
tone față de luna martie. 
Acest lucu a dete’minat 
comitetul nostru de partid 
să întreprindă o serie de 
măsuri polbco-organizato- 

rice. M-aș referi mai intîi 
la promovarea în fruntea 
formațiilor de lucru, a 
sectorului chiar, a unor 
cadre .temeinic pregătite, 
comuniști de nădejde. A-

P'ovizionarec locurilor de 
muncă ne crea mari pro
bleme. Trebuia găsită o 
soluție. Comunistul Alexan
dru Moldovan, șef de bri
gadă, a venit cu propune
rea de a se reprofila ga
leria de la orizontul plus

100, propunere pe care a 
și materializat-o împreună 
cu brigada sa. îndeplinirea 
la termen p propunerilor 
formulate de- comuniști in 
adunările generole, respon

sabilitatea cu 
core acțio
nează între

gul colectiv au 
condus la de- 
pășirea sarci
nilor de pro
ducție pe luna

mai cu 2 600 tone de căr
bune".

Masă rotundă realizată de
C. GRAURE

'Continuare în pag. a 2-a/ 
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Luna manifestărilor politicoideologice, 
cliIturale, educative și sportive^ din 

Valea Jiului

„Laudă omului muncii și creației salc“
In întreprinderile mini

ere. Uricani și Lupeni au 
avut loc, in aceste prime 
zile ale lunii iunie, in- 
tîlniri ale oamenilor mun
cii cu scriitori ai Văii 
Jiului. La aceste acțiuni, 
organizate în cadrul Lu
nii manifestărilor politi- 
co-ideologice , culturale, 
educative și sportive' ca
re se desfășoară sub ge
nericul „Laudă omului 
muncii și creației sale", 

participă scriitorii Irimie 
Străuț, Cornel iu Rădules- 
cu, Valentin Tașcu, Cor- 
neliu Marcu, Dumitru 
Dem. Ionașcu.

Expresie a profundului 
democratism al vieții 
noastre spirituale, a im
plicării puternice in ac
tivitatea economică și so
cială, luna „Laudă omu- 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vast și (
’Urmare din paj. li

Astăzi despre

(Ufmarc din pag II

treaptă
Școli generale cu prima 

liceu

muncii și creației 
sale"

la sfîrșitul acestui (108 locuri) ; Școala gene- 
mai rală nr. 2 Petrila (108 Io- 
Cei curi) si Școala generală " ... -- . -);

PROFILUL PRELUCRAREA 
LEMNULUI - Școala 
genbrală nr. 6 Petri
la (36 locuri) ; PROFI
LUL INDUSTRIE UȘOARĂ 
- Școala generală nr. 4 
Petroșani (108 locuri); 
Școala generală nr.~4 Vul
can (72 locuri) ; PROFILUL 
INDUSTRIAL-AGRICOL - 
Școala generală Iscroni 
(72 locuri). Incepînd din 
viitorul an școlar la liceele 
industriale din Petroșani 
și din Vulcan vor funcțio
na 2 clase în treapta 
a ll-a în profilul industria 
ușoară.
- Ce posibilități de pre

gătire în specialitatea a- 
leasă au elevii ?

- în profilul mecanic 
practica se va efectua în 
atelierele școlilor. Ele
vii care optează pentru 
prelucrarea lemnului sau 
industria ușoară desfășoară 
pregătirea practică la Fa
brica de mobilă din Petri
la, la întreprinderile

Pină 
an de 
rămas __ .. .. __ . ,
peste 3 300 de elevi care nr. 2 Uricani (72 Jocuri) 
vai absolvi clasa a Vlll-a ...... 1 ‘
în școlile din Valea Jiului 
sini in etapa de fixare a 
opțiunilor profesionale. In 
viitorul an școlar, în afara 
liceelor, mai multe școli 
generale, vor funcționa cu 
prima treaptă. Despre po
sibilitățile de pregătiri din 
aceste școli am primit re
lații de’ la ■ prof. Vasile 
Bâcoi, inspector școlar 
județean.
- în recenta ședință a 

Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. s-a apre
ciat că cifrele de școlari
zare pentru anul de învă- 

- țămint 1982—1983 sînt în 
stinsă concordanță cu ce
rințele vieții economico-so- 
ciale. Această apreciere 
este reflectată și de învă. 
țămîntul din Valea Jiului 
care pregătește tînăra ge
nerație în vederea activi
tății economice și sociale 
din municipiu, lată de ce 
in noul an de învățămînt 
vor funcționa cu primă 
treaptă de liceu următoa- tricotaje Petroșani și

învățămînt au 
puține zile.

de 
de 

rele școli : PROFILUL MINE, confecții Vulcan. La Iscroni, 
PETROL, GEOLOGIE - "
Școala generală nr. 1 Urî- 
cani (108 locuri); PROFILUL 
MECANICA — Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani (108 
locuri) ; Școala generală 
nr. 6 Petrila (72 locuri) ; 
Școala generală nr. t Pe
trila (144 locuri) ; Școala 
generală nr. 4 Vulcan (36 
locuri) ; Școala generală 
nr. 1 Lupeni (108 locuri) ; 
Școala generală nr. 1 Vul-

' can (108 locuri) ; Școala 
generală nr. 1 Petroșani

■ unde s-a creat o bună ex. 
periență in profilul agro-

. industrial, școala și-a ama- 
najat un lot unde elevii 
aplică in practică cunoș
tințele teoretice,
- In ce perioadă se vor 

desfășura înscrierile și tes
tarea candidaților ?

- înscrierile se vor face 
în perioada 16-25 iunie, 
iar la începutul lunii viitoa
re (2-4 iulie) se va desfă
șura testarea candidaților.

T. SPĂTARU

lui muncii și creației sa
le" cuprinde, în. fiecare 
zi manifestări legate în 
mod organic de viața e- 
conomică, contribuind la 
perfecționarea moral-po- 
litică și profesională a oa
menilor muncii. Astfel de 
acțiuni (dezbateri, mese 
rotunde, schimburi de ex
periență), cu tematică a* 
decvată specificului eco
nomic al întreprinderilor, 
au avut loc la minele U- 
ricani și Vulcan evidenți
ind noi metode și modali
tăți de sporire a produc
ției de cărbune prin per
fecționarea tehnologiilor 
de lucru și o permanentă 
autoperfecționare profe
sională, prin întărirea or
dinii și disciplinei, a răs
punderii muncitorești.
HmumițrfMummuuwu»

• OMENIE ȘI COLE
GIALITATE. Un număr 
de 25’ de tovarăși de mun
că de la S.
au răspuns la solicitarea 
muncitorului Gheorghe . Ki
lin, donînd o mică părti
cică din sîngele lor pen
tru salvarea vieții soției 
colegului, internată la spi
tal în Cluj-Napoca. Prin
tre donatori s-au numărat: 
I. Eftimie, „A. Secăluș,- C. 
Covrig, T. Buda, R. Ko- 
csek, C. Dornic și alții. 
(T.Ț). ■'?. i'v

program de acțiune
- zdruncinat în. jurul partidului și secre-
- țarului său ’general, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, minerii, oamenii mtacii din 
Valea Jiului, sînt hotărîți să pună Ex
punerea ca program de acțiune la baza 
întregii activități, să înscrie noi pagini 
în marea epopee a făuririi societății' so
cialiste multilateral dezvoltate, acționînd 
cu fermitate și inițiativă pentru împli
nirea în fapte concrete a idealurilor 
înalte ale socialismului și comunismului. 
Activitatea’ ideologică, politică, educa
tivă și culturală, desfășurată sub condu
cerea partidului, trebuie să determine 
participarea conștientă; eficientă, a tu
turor oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, la ridicarea patriei pe noi 
culmi de civilizație și progres, la întă
rirea forței economice și spirituale a

sintetizată experiența istorică, viața po
litică contemporană din lume, lupta 
popoarelor pentru pace și dezarmare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează 
obiectivul fundamental al etapei con
temporane, necesitatea «obținerii unei 
calități superioare prin introducerea 
progresului științific și tehnic în toate 
domeniile de activitate.

întreaga activitate ideologică și cul- 
tural-educativă își găsește eficiența nu
mai printr-o legătură permanentă cu 
viața economică și socială, stimulînd e- 
nergiile creatoare ale oamenilor muncii 
la realizarea Programului partidului și 
înfăptuirea directivelor Congresului al patriei, la independența și suveranitatea 
XII-lea al P.C.R. într-o unitate de ne- pămîntului strămoșesc al României.

Munca 
responsabilă 

(Utmost din pag. I)

Imbold pentru eficiență
(Urmare din'pag. 1)

S. H. Vulcan

care ne interesează direct, 
avînd în vedere că nu e 
de conceput o activitate 
productivă eficientă fără 
cunoașterea aprofundată a 
ideologiei partidului, fără 
desfășurarea unei munci 
politico-educative adecvate. 
Am devenit din luna a- 
prilie a.c, membru de 
partid și lucrez ca miner 
șef de schimb, intr-o bri
gadă de pregătiri care își 
realizează ritmic sarcinile 
lunare. Luna trecu
tă ani executat G8 nil 
intr-o lucrare care asigură 
avansarea viitoare a unui 
complex mecanizat, intro
dus în luna’ trecută și 
care a început să producă. 
Aceasta înțeleg eu că 
trebuie să reflecte, 
în primul rînd, cali
tatea noastră de comu
niști; conștiința noastră — 
să muncim cu răspundere 
și exigență pentru crește
rea producției de cărbune.

partidului, constituie un 
nou imbold pentru a des
fășura o muncă eficientă 
la construcția de utilaj 
minier. în cele 5 luni tre
cute din acest an ne-am 
depășit în medie cu 10-12 
la sută sarcinile de pro
ducție. Hotărîrea tuturor 
membrilor brigăzii noastre 
este de a menține ritmul 
realizărilor cel' puțin Ia 
acest nivel, de a realiza 
la termen șl de calitate 
toate comenzile de lucru 

-ce ni se dau. Am hotărît 
ca subansamblul suport 
stînga-dreapta pentru com
plexul mecanizat SMA-1, 
ce-1 avem în comandă pe

luna iunie, să-l realizăm 
cu 3—4 zile înainte de. 
termen. Concomitent vom 
economisi materia primă 
— oțelul — printr-o mai 
judicioasă croire și debi
tare a materialului, iar 
energia electrică prin e- 
vitarea mersului în gol 
a mașinilor-unelte de gă
urit și sudat. în acest 
scop vom pune un mare 
accent în brigadă pe per
fecționarea noastră profe
sională, pe întărirea dis
ciplinei tehnologice și a 
muncii, convinși fiind că 
în acest fel contribuim la 
îndeplinirea programului 
de mecanizare a mineritu
lui inițiat de conducerea 
partidului.

Activitatea de extracție
terminat depășirea in luna 
mai a sarcinilor de plan 
cu 1 242 tone cărbune".

TIBERIU SVOBODA, se
cretar adjunct al comitetu- 

> mină :

(Urmare din pag. 1)
IOAN CESAUĂN, secre

tarul comitetului de partid, 
sectorul V; „Birourile or
ganizațiilor de bază din iui de partid pe .
sectorul nostru ;i-au îndrep- „Propaganda vizuală de la 
tat atenția spre întărirea 
ordinii ți disciplinei, spre 
creșterea răspunderii perso
nale față de sarcinile în- ____ ___ ,_____
credințate. In cadrul di seu- grafice cuprind 
ți Hor individuale cu comu. I ’
nițtii s-au făcut recoman- toatelor. La "gazetele 
dări ți trasat sarcini con- perete este 
crete. I 
manent cu comuniștii, cu găzilor conduse de Ște*'n 
oamenii pe schimburi < *............~
condus atit la cunoașterea 
problemelor ivite în sector, 
la reducerea absențelor 
nemotivate cu 30 la sută; 
cit și la creșterea număru
lui de posturi in abataj. 
Stilul de muncă viu, dina
mic al comitetului de 
partid a influențat întrea
ga activitate politico-eco- 
nomică a sectorului. Plusul ______ ^._r_
de 1 958 tone de cărbune de la mina noastră vizea- 
obținut în luna măi confir
mă acest lucru".

IOAN BODENLOZ, 
cretarul comitetului 
partid, sectorul IV : 
torul IV, este cel mai me
canizat sector al minei. în pe mină : „întreaga muncă 
prezent funcționează aici ....... ’
două complexe, iar al trei
lea este în fază de mon
tare. în schimbul IV, la a- 
ceste utilaje de mare ca-, abordat de comitetul 
pacitate și randament ____________

' produceau cele mai multe lor tehnico-inginerești, 
defecțiuni. Așa stînd‘lucru- ,___'
rile, biroul organizației de tO'ăre și schimburi, 
bază 4 D a făcut o mai

. judicioasă repartizare pe 
schimburi- a comuniștilor. 
Astfel, de schimbul IV răs
punde șeful de 
Francisc Kovacs, 
Constantin «Marchidan 
ing. »*• ••
ceste 
biroul 
cum r ____
treprinse de comitetul de 
partid pe sector au de-

Din discuțiile pbrtate în cadrul mesei rotunde, din 
acțiunile și măsurile de perspectivă înfățișate de parti- 
Qipanți, a reieșit faptul că minerii de Ia Petrila dis
pun de suficiente rezerve care bine valorificate vor 
conduce la sporirea și mai mult a producției de căr- 
bune. Aceasta impune ca organele țî organizațiile de 
partid, sindicat țî U.T.C., întregul colectiv, să-ți interii 
sifice eforturile în ceea ce privește atît întărirea ordi-l 
nii ți disciplinei, a calității cărbunelui, cit ți creșterea 
eficienței întregii activități de extracție.

mină Petrila este orientată 
spre mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea sar
cinilor de plan. Panouri, 

I realizări 
la zi ale brigăzilor, și sec

's de 
popularizată 

Acest dialog per- experiența înaintată a bri-- ■ ’ ■

„COPIII LUMII DORESC PACEA
In cadrul amplelor ma

nifestări, adecvate ' pio- 
nieriei, ce se desfășoară 
in școlile din orașul Pe
trila sub genericul „Bala
da munțitor", marți, 1 
iunie, Ziua internațională 
pentru apărarea copilu
lui, a fost organizată la 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din localitate 
acțiunea . „Copiii lumii 
doresc pacea", coinciden
tă fericită pentru purtă
torii cravatelor' roșii cu 
tricolor.

Prof. Carmen Pătrașcu, 
președinta Consiliului o- 
rășencsc al organizației 
pionierilor a prezentat 
succint preocupările con
stante ale României, ale 
președintelui țării, iova 
rășul Nicolae Ceaușescu 
ca promotor consecvent 
al ‘păcii, dezarmării, des
tinderii și prieteniei în
tre popoare. In cuvîntiil 
lor pionierii Romana l)- 
lici. Claudia Enache, Isa
bela liorduna (școala 5). 
Doina Puian, Mihaela 
Belit (școala 6). Mariana 
Negru (școala 3) și Si
mona Lambu (școala 2> 
in cuvinte emoționante 
au evidențiat grija părin
tească a partidului și 
statului nostru pentru 
copilăria fericită ce o 
trăiesc. Și-au manifestat 
dezaprobarea față • de 

I cursa înarmărilor, dorin- 
! ța lor firească ca toți 

copiii lumii să trăiască 
1 fericiți, în liniște și pa

ce. Versurile, creație a 
pionierei Camelia Filip, 

' de la școala nr. 6, „Nu 
i vrem război și bombe 
, nucleare/ Vrerii porum

bei, vrem flori/ Și mult, 
mult soare/ Vrem ma
mele să-și crească/ In

V 
ț

-7 -

' ar ’ E W^... -Jl

liniște copiii,/ Pentru co
piii lumii/ Vrem pace, 
cer senin", au fost repe
tate cu entuziasm de cei 
peste 100 pionieri, repre
zentanți ai școlilor din depășind 17 000 lei. 
oraș. Participanțil la ac
țiune au vizitat expozi
ția de desene, închinate 
păcii, executate de elevi 
ai școlilor din oraș și ai 
cercului de artă decora
tivă a casei pionierilor. 
In continuare au aplau
dat o reușită demonstra
ție de carturi.

In cinstea zilei de 1

funie, în 31 mai, sute de 
pionieri au participat la 
aefiuni patriotice de 
înfrumusețare a localită
ților, valoarea lucrărilor 

Tot 
în cinstea Zilei copilului 
angajamentul anual al 
muncii patriotice a fost 
realizat de toate școlile 
în proporție 
sută, iar de 
integral.

In aceeași 
muncitoresc, 
ai claselor a VIIl-a de 
la școlile generale 1, 2,

de 75 la
școala tir. 6

zi la clubul 
la 116, elevi

3, 5 și 6 It s-au luminat 
în cadru festiv, de către 
primul 
tetului
Petrila, 
bru al 
luționare de tineret, Tn 
continuare șoimii patriei 
au prezentat spectacolul 
„Copilărie fericită", pro
gram urmat de o seară 
cultural-distr activă pen
tru pionieri și uteciști:

secretar al Comi- 
orășenesc U.T.C. 
carnetul de mem- 
organizațici revo-

I. RUSU

a Alba, Vasile Glișcă, Con ir ’“
stantin Alecsa, Alexandru 
Lozov, Radu C. loan și al
ții, iar la gazeta satirică 
«Piconul» sînt criticați oa
meni Certați cu disciplina 
tehnologică și a muncii, 
dintre care îi amintim pe 
Victor Dinu și Mihalache 
Dascălu. Bogată în conținut 
și variată, concretă și la 
obiect, propaganda vizuală

zâ creșterea răspunderii 
personale în realizarea sar
cinilor proprii, întărirea or
dinii si disciplinei".

, TRAIAN CHELBA, secre
tar al comitetului de partid 

’ „ < 
politică de la mina Petrila 
este subordonată îndeplini, 
rii sarcinilor de plan. Sti- 
Iul de muncă viu, dinamic, 
----- — — —......-,-l de 

,șe partid, repartizarea : cadre.
, . a 

activului de partid, pe sec-
• ’ ” ‘ spriji

nul concret acordat forma
țiilor de lucru au condus 
ca în luna mai mina Petri
la să-și depășească planul 
cu peste 2 000 tone căr
bune. Sîntem ferm hotărîți 

de muncă chemării adre
sate minerilor de secreta
rul general al partidu
lui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da mai 
mult cărbune țării".

se- 
de 

„Sec-

Bella Miunik. 
măsuri ' luate 
organizației, 
și altele

brigadă
maistrul ____ ____

și de a răspunde prin fapte
A- ' ............................
de

pre-
in-
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Toate forțele la amenajarea 
noului centru civic al orașului

Din scrisorile sosite Io redacție

In aceste zile, la ante- consultîndu-Se cu lucră- 
najarea noului centru ci- torii comerciali și dînd 
vie al orașului Lupeni indicații cu privire la mo- 
sînt concentrate importau- - - ■ - 
te mijloace și forțe u- 
mane. Se creează noi spa
ții verzi, se asfaltează 
trotuarele și străzile din
tre blocuri, se pun la 
punct în interior și exte
rior noile spații comercia
le.

La parterul blocului hr. 
8, se fac ultimele pregă
tiri pentru mutarea co
fetăriei și patiseriei (res
ponsabil Andronic Văgă- 
un) și parfumeriei nr. 390 
(responsabilă, Angela 
Vass), toate aparținînd 
I.C.S. Mixtă Lupeni, a n- 
telierelor de marochină- 
rie și reparații tv. aparți
nînd cooperativei mește
șugărești „Straja". De no
tat faptul că în ultimele

. zile l-am întîlnit aici pe 
directorul I.C.S. Mixtă 
Lupeni, Gheorghe Toma,

Răspundem cititorilor 
grijesc șanțurile din drep
tul locuinței'or, acum nă
pădite de-buruieni, In li-, 
mita timpului , de care 
dispunem și a spațiului 
din ziar, îi vom depista 
și prezenta noi. Vă 
gurăm în acest sens.

■ PETRU BELEI, 
troșani: Sîntem în aștep
tarea prilejului pe care 
tovarășul director al 
E.T.V.j. trebuie să ni-1 
ofere pentru a discuta 
problemele ridicate de dv. 
în scrisoarea adresată re
dacției, cu privire la func
ționarea punctelor termi
ce din cartierul Aeroport- 
Petroșani. II așteptăm, de 
asemenea pe șeful secției 
fond locativ din ; cadrul 
E.G.C.L. Petroșani, Ion 
Nicolae, pentru -a rezolva 
sesizarea adresată redac
ției de Emillan Stanciu' 
din Petroșani.

■ CARP STERIANO.
Vulcan: Derutant! Ln
textul scrisorii adresate 
redacției scrieți:. „Subsem
natul Carp Steriano, blo
cul 13, Aleea Viitorului, 
Vulcan", inexistent, iar 
la adresa de pe plic scrieți 
Carp Hristea. Pe cine să 
ajutăm ?

dul de amenajare interi
oară și exterioară a noilor 
magazine, de aranjare a 
mobilierului și mărfurilor.

Tot în perimetrul nou
lui centru civic al _Lu- 
peniului se amenajează • 
un spațiu pentru mutarea 
magazinului de legume 
și fructe dintr-o încăpere 
mai mică și mai indejiăr- 
tată.

In ce privește amenajă
rile gospodărești, am vă
zut că zilnic sînt prezehți 
la fața locului reprezen
tanții organelor locale de 
partid și de stat, de la 
Oficiul de gospodărie co
munală. De la‘ Viorel Cri- 
șan, tehnician în cadrul 
acestui oficiu am reținut 
că numai în ultimele zi
le, aici au fost aduse pes- 

. te 80 de mașini de pă- 
mînt vegetal pentru ame-

najarea rondurilor
Hori și a zonelor verzi. O 
bună parte din persona
lul E.G.C.L. Lupeni lu
crează la planarea pămîn- 
tului, aranjarea zonelor 
verzi, iar alții la para
rea străzilor și a trotuare

lor, femeile de la sere în
cheind operațiunile cu 
plantarea florilor și se- 
mănarea ierbii.

Pe schele sute de cons
tructori grăbesc termina
rea a zeci de noi blocuri ■ 
și alte obiective social- 
culturale, în timp ce alții 
finisează fațadele noilor 
blocuri date de curînd în 
folosință.

O mare
confluență 

" și eforturi
un aspect
mos noului centru civic 
al orașului Lupeni.
MICA)'.. ■■ ... ■

frămîntare, o ■ 
de inițiative 
pentru a da 
cît mai fru-

Cine coboară la cap ... 
linie în Petrila nu poate 
să nu zăbovească. cîteva 
clipe pentru a admira o 
frumoasă grădină de le
gume și zarzavaturi, 
ceastă grădină este culti
vată de minerul Cons
tantin Dogaru și de soția 
sa Victoria. Zilnici îi poți 

■ vedea pe amândoi în timpul 
liber și pe cei trei copii 
ai lor luerînd în grădină.
Din micuța lui grădină nu 
lipsesc nici florile, dova
dă a dragostei și pasiunii 
pe care minerul. Constan
tin Dogaru le dovedește 
față de această a doua în
deletnicire.

de

A-

Sîntem un grup de loca
tari ai blocului 7 Noiem
brie din Aninoasa, strada 
23 August nr. 33 și vă ru
găm ' să ne sprijiniți pen
tru rezolvarea următoarei 
probleme, deoarece pe 
plan local, nu se face ni
mic. ■

Din anyl 1979 acoperișul 
blocului în care locuim 
este deteriorat. Ne plouă 
în case. Am făcut nume
roase sesizări la sectorul 
Aninoasa al E.G.C.L. Lu-

peni ; ni s-a .promis că se 
va repara acoperișul, dar 
de .trei ani nu: s-a făcut 
nimic. Stăm cu ligheane 
in pod, nu putem să zu
grăvim. Nu mai poate con
tinua această situație și 
vă rugăm să ne ajutați să 
o depășim. In speranța 
că ne veți ajuta, vă mul
țumim.
Stela Miiiler. Dragoș Fe- 
doreac, Gheorghe Nicoară, 

Eugen Oneț, 
Aninoasa

■ FORMAȚIA CIVILA 
de POMPIERI, mina Lu
peni : încadrarea moto- 
pompiștilor' din ■' formați
ile civile de pompieri de 
la minele din Valea Jiu
lui se face conform rețe
lei pentru construcția de 
mașini B, categoria a Il-a, 
aprobată și pentru Minis
terul minelor. Potrivit 
prevederilor acestei rețele, 
unitățile miniere au posi
bilitatea să încadreze mb- 
topompiștii f.c.p. în cate
goria a Il-a bază cu 76,40 
lei/post (nu 76,80 lei), în 
categoria a Il-a, treap
ta I cu 78 lei/post, res
pectiv, în categoria a Il-a, 
treapta a Il-a cu 79,60 lei/ 
post.

■ ION CIUR, Petro
șani : Am înțeles bine. 
Criticați deputatul — fără

-a-1 numi —, pentru că nu 
vă ajută în suficientă mă
sură, redacția pentru că 
nu dă curs la toate sesi
zările pe care i le adre
sați, dar, referind u-rie . la 
'ultima sesizare, nu-i ară- 
tați cu numele pe cetă
țenii de pe strada M. Ko- 
gălniceanu care nu-și în-

Odată cu satisfacerea 
condiției funcționale, dru
murile importante 
municipiului nostru 
buie sâ se înfățișeze 
menilor care le 
pe tot parcursul lor, 
gi'ijite și sub aspect 
tio. Pentru noi, dar 
ales pentru cei care 
vizitează, este, de aseme
nea, nevoie, tot . pe dru
muri și străzi, de indica
toare de circulație in- . 
grijite, de o reclamă 
comercială adecvată, pre
cum și de informațiile și 
îndrumările strict necesare 
privind obiectivele turisti
ce. Pentru a avea o pă
rere întemeiată pe fapte 
concrete despre aceste pro
bleme am început analiza 
noastră de la punctul ce 
indică... altitudinea de 756 
m. adică de la Bănița. Este 
vorba evident de o pri
mă informație utilă pentru 
toți cei ce, în drum spre 
Valea noastră, depășesc 
„cumpăna apelor" de la 
Bănița, urmînd firul celor 
care curg- spre sud. Tra
seul oferă trecătorului, tu
ristului avizat o șosea mo
dernizată și totuși cu des
tule... hop-urî. Un prim 
indicator de „curbă dublă", 
prima la ștînga, plantat e- 
xact la fostul bufet, are

ale 
tre- 
oa- 

străbat,
în- 

este- 
mai 
~he

Indiferență păgubitoare
blocul nostru, situate dea
supra apartamentului n». 
1, pînă la etajul- opt, au 
pereții bucătăriilor și băi5- 
lor îmbibați cu apă,, carp 
curge dintr-o coloană de
fectă. Cel mai mult ari? 
de suferit apartamentul 
nr. 1, care, fiind situat la 
parter, este parțial inun- 

, dat. Starea aceasta de itt- 
eruri durează .de circa 
două luni. In acest inter
val au fost făcute multe 
intervenții și sesizări pe. 
lingă asociația de ’ locatari 
și E.G.C.L. Petroșani. O- 
dătă, au venit niște spe
cialiști care au constatat 
că defecțiunea este la ă- 
tajul opt și au promis că 
revin, dar nu și-au res
pectat promisiunea. A- 
tenționăm și pe această 
cale conducerea E.G.C.L. 
Petroșani că trebuie sâ 
acționeze, să nu privească 
cu indiferență necazul 
nostru și degradarea a- 
partamentelor din cauza 
unei defecțiuni care poate 
fi remediată în scurt 
timp.

Subsemhații, locatari, ai 
blocului turn nr. 13 din 
Petroșani, strada Vasile 
Roaită, ne adresăm re
dacției pentru a veni în. 
ajutorul nostru în rezol- ’ 
varea unei probleme care, 
pe lîngă faptul că ne in
comodează, cauzează im
portante daune materiale 
blocului în care iccuiin. 
Toate apartamenteleVasile BELDIE

Lucrătorii magazinelor de la parterul blocului 1», de pe Bulevardul Vic- 
toriei din Vulcan, amenajează ronduri de fiori in fața unităților.

Foto: Șt. NEMECSEK

F. Daubner, M. Gîrliște, 
, O. Torok, 

Petroșani

și o tăbliță cu cifra „6“, în 
loc de „66“ (numărul dru
mului). Primele impresii 
sînt completate la cîteva 
zeci de metri mai încolo 
de o punte înclinată, con
struită dintr-un buștean 
înnegrit șl cu balustrada de 
sprijin ruptă, peste ■_ șatl-

■ Pe strada Ilie Pintilie, 
între blocurile nr. 6 și Bl, 
constructorii termoîică- 
rii au „aruncat" o baracă rare pentru părinți. Tot 
metalică pe terenul de ajci a fOst „uitată" o con-
joacă aU copiilor. * Baraca ductă ce ocupă spațiul, și

- menține un aspect de de
zordine.
situația

concret

fiind 'situată lîngă o du
nă de pămînt, toată ziua 
copiii sînt pe acoperișul ei.

; Ș-a cpeat astfel și persistă
un pericol pentru copii, crărîle termoficării 
un precedent de îngrijo- trecut pe strada.

chiar în ziua documentă
rii. Autobasculanta 35 B 
6447, aparținînd Lotului 
Petroșani al I. U. G. Bucu- 

' rești, a distrus total ba
lustrada primului pod 
peste apa Băniței, situat - 
îrr apropierea indicatoru
lui de intrare-ieșire din

Toate acestea în 
în câte lu

au
Ilie

dis-rării fructuoase dintre 
trictui Livadia și forma
ția de mixturi asfaltice de 
la Livezeni (șef de for
mație ing. Liviu Costache), 
care, venind în sprijinul 
vecinilor, a început așter- 
nerea unei noi îmbrăcă- 
minți asfaltice pe porțiu-

PE TEME GOSPODĂREȘTI

Pintilîe în toamna anului 
trecut,

B La restaurantul „Pa- 
rlnguV* din Petroșani, be- 

. rea la stielă se vinde nu
mai pentru... acasă. Asta 
în vorbe, în fapt o parte 
din sticle au capsele des-

făcute chiar de ospătari, 
iar consumul are loc pe 
.spațiul verde din fața res
taurantului. De țe?

B La cofetăria de cate
goria I din cadrul con>- 
plexului comercial „Her
mes" nu se servește per
manent. la mese. In rest, 
se servește la... barul co
fetăriei. ...

Nicu TRAlSTARU

informația turistică lipseș
te din aproape toate punc
tele în care acestea, sînt 
necesare. Spre exemplu, 
din vîrful pantei de la 
Peștera Bolii nu ar trebui 
să lipsească un panou cu 
informațiile despre servici
ile pe care cabana din a-

..... — —   !■--

celelalte localități din Va
lea Jiului. Se văd în 
schimb unele firme depă
șite și reclame comerciale 
ca cea despre restauran
tul „Dacia", demult desfi
ințat,.'. v ■

Celor ce intră din sud 
în municipiul nostru le 
vine în sprijin panoul cu 

ale 
dar 
din

Estetica șoselei, informația turistică 
și reclama comercială

țul șoselei, chiar în cen
trul comunei, o grămadă 
de prefabricate de beton 
rupte și aruncate pe mar-, 
ginea șoselei, lingă gară, 
iar mai încolo, nu departe 
de consiliul popular, mult 
apreciatul izvor, întîmpină 
drumeții cu apa lui rece, 
foarte bună, dar și cu 
niște gropi pe acostament 
parcă spre refuzul popa
sului acestuia. Și trecăto
rii, cetățenii sînt datori, la 
rîndul lor, să păstreze cu
rățenia în preajma aces
tui izvor. Un exemplu de 
folosire incorectă a dru
mului ne-a fost. ’

comună. Întîlnit pe acest 
traseu, șeful 
de 
Ion
zentat preocupările , pen
tru înlocuirea balustra
delor metalice ale altui 
pod peste aceeași apă, de 
asemenea, distruse în mare 
parte. „Le avem pregăti
te. Le vom monta în cîte
va zile". Bine, dar era și 
mai bine dacă erau deja 
schimbate. Asupra denive
lărilor de pe serpentina 
de la Peștera Bolii nu 
mai insistăm deoarece ele 
vor fi înlăturate în scurt 

oferit timp ca urmare a colabo-

districtului 
drumuri Livadia, 
Ceuță, ne-a . pre-

nea de la kilometrul 
137 4-500 — la 146-j-500, 
porțiune ce include și ser
pentina Bolii. în con
trast cu peisajul natu
ral al acestui traseu apar- 
depozitele de zgură și 
moloz'ereate recent îna- 
propierea caselor locuito
rilor Poenar și Popa. Nu 
le vede cine trebuie ? 
Nici locuitorii menționați ? 
De ce nu sînt identificați 
cei care aduc în aceste 
locuri zgură ți moloz și 
obligați să. suporte din 
propriile buzunare curăți
rea spațiilor respective?

Reclama comercială și

propiere le oferă turiști
lor. In intersecția Dără- 
nești, alături de indicato
rul de localitate „Petrila" 
ar fi utile cîteva informa
ții referitoare la distanța, 
caracteristicile drumului, 
posibilitățile de masă și 
cazare ce le pot oferi ca
banele Lunca Florii, Aușel 
și Șurian. La gara din 
Petroșani ori în Piața Vic
toriei ar fi la fel necesar 
pentru turiști un panou 
informativ despre caba
nele din Paring și Rete
zat, posibilitățile de ac
ces, masă și cazare exis
tente în Petroșani și în

obiectivele turistice 
-județului Hunedoara, 
trebuie arătat că multe „ 
indicațiile din legenda lui 
sînt depășite, fapt ce re 
clamă 
Potrivit 
ționate 
zată numai “șoseaua Zam 
— Deva — Orăștie. Toate 
celelalte drumuri din ju
deț, din Valea Jiului Sînt 
doar carosabile. De pri
sos alte comentarii.

La popasurile agreabile 
ale turiștilor și localnici
lor pe drumurile publice 
concură fără îndoială și 
existența și aspectul spa
țiilor de parcare.

Celor două districte de 
drumuri, consiliilor popu- 

, Iare, întreprinderilor co-< 
merciale, precum și Oficiu-t 
lui județean de turism le 
revine datoria de a rezol
va într-un timp cît mai 
scurt toate aceste proble- 
j®e;

actualizarea lui. 
legendei - men
ește moderni-

Toma ȚAțâRCA
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Acțiuni in favoarea pacn
TvLa Costinești au continu

at, joi, lucrările mesei ro
tunde „Tineretul anilor 
*80”, importantă reuniune 
internațională organizată de 
UNESCO și Centrul de cer
cetări pentru problemele 
tineretului din țara noas
tră. '

In intervențiile lor, parti
cipant! 
bordat 
privind 
nerații 
porană, . _
Ie prin care guvernele, fac
torii de decizie pot să fa
vorizeze sporirea participă
rii tinerei generații la e- 
forturile concertate pentru 
promovarea dezvoltării, co
op!, rării. progresului social 
și a păcii. ■ '■? v-.Sș».

la dezbateri au a- 
aspecte importante 
rolul tinerei ge

ta lumea contem- 
căile și mijloace-

BRUXELIES 3 (Ager- 
pres). — Consiliul regional 
valon, organul executiv 
al puterii de. stat în aceas- 
,V. regiune din Belgia, a 
luat în dezbatere un pro
iect de rezoluție -iîn care se 
stipulează interzicerea am
plasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de ac
țiune în Valonia. Documen. 
tul subliniază pericolul 
ce-1 reprezintă pentru Bel
gia transformarea teritoriu
lui acestei țări în rampă 
de lansare a rachetelor nu
cleare și cere organului le
gislativ să nu-și dea acor
dul în vederea construirii • 
instalațiilor militare pentru 
roile rachete.

■ •ir 'BONN 3 (Agerpres). — ' 
„Cursa înarmărilor a luat

proporții inimaginabile, a- 
nii ’80 s-ar putea înscrie 
câ cel mai periculos dece
niu din istoria omenirii!" 

se spune în declarația 
publicată lă Bonn de un 
grup de activiști ai Parti
dului Liber Democrat și ai 
organizației sale de tineret 
— „Tinerii democrat?' din 
R.F.G.

Noile generații de arme 
nucleare, chimice, bacte
riologice și ale altor arme 
de nimicire în masă spo
resc pericolul izbucnirii u- 
nuî nou război mondial, 
contribuie la agravarea u- 
nor probleme șociale în 
numeroase țări ale lumii.

.-'•ir
HELSINKI 3 (Agerpreș). 

•— Peste un milion de lc< 
cui tori din Finlanda și-au

pus semnătura pe apelul 
ce stipulează crearea unei 
zone denuclearizate în 
nordul Europei. Organiza- . 
torii acestei campanii au 
înmînat apelul președinte
lui Finlandei, Mauno Kol- 
visto. ■

Strîngerea de semnături 
pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul 
continentului european se 
înscrie în cadrul manifes
tațiilor în favoarea păcii 
din întreaga Peninsulă 
scandinavică. Alături de 
cetățenii finlandezi, Ape
lul a fost semnat, de ase
menea, de 850 000 de sue
dezi, de 350 000 de norve
gieni și de 250 000 de da
nezi.

PARIS 3 (Agerpres). 
Președintele Statelor Unite, 
Ronald Reagan, a sosit 
miercuri seara la Paris, 
prima etapă a'turneului său 
yest-european, în cursul că
ruia va mai vizita Roma, 
Londra și Bonn. Ronald 
Reagan a avut joi la Pa
latul Elysee convorbiri «u 
președintele Franței, Fran-

• cois Mitterrand. După cum 
relevă agenția France Pres- 
se, cei doi președinți au 
făcut un schimb de idei în 
legătură cu problemele 
înscrise pe agenda reuniu
nii la nivel înalt a princi
palelor șapte țări occiden
tale industrializate, ale că
rei lucrări încep vineri la 
Versailles.

IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR dedicate țării 
noastre, filiala din Hiro
shima a Asociației de-prie
tenie Japonia — România 

' a organizat un concert de 
muzică populară româneas
că interpretată la nai de 
solistul nipon Yosljinori I- 
wata. Inregistrînd un real 
succes, spectacolul a oferit 
numerosului public japo- 
nez posibilitatea de a ad
mira frumusețea și ritmul 
melodiilor românești.

IN UNIUNEA SOVIETI
CA a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului 
;,Cosmos-l 373“, relatează 
agenția TASS, adăugind că 
el este destinat continuării 
explorării spațiului cosmic.

IN ANUL TRECUT, Is
raelul a importat material 
militar în valoare de 2,2 
miliarde dolari. Potrivit Bi
roului central de statistică 
israelian, cheltuielile mili
tare ale acestei țări au re
prezentat, în anul 1981, 27 
la sută din venitul național 
brut. Acest nivel situează, 
proporțional, Israelul prin
tre țările cu cele mai mari 
cheltuieli pentru înarmări.

In jurul orei 
Transmisiune 

' ceremonia sosirii dele
gației de partid și de 
stat a R.P. Polone, con
dusă de tovarășul Woi- ' 
jciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comite
tului Central al Par
tidului Muncitoresc, U- 
nit Polonez, președin
tele Consiliului de Mi
niștri și al Consiliului 
Militar pentru Salvare 
Națională a Republicii 
Populare Polone care, 
la invitația tovarășului ■ 
Nicolae Ceaușescu, . se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii- 
Socialiste România, Va 
efectua, o vizită oficială 
de prietenie în țara

10,00 — 
directă i

noastra.
15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală. ■
15,30 La volan.
15.45 JEmisiune în

ba germană.
17.45 Tragerea loto. 
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal. ~
20,25 Actualitatea eco- 

nomică.
20.45 A patriei cinsti

re — emisiune de 
cîntece și versuri 
patriotice.

în jurul orei 20,50 — 
Transmisiune directă 1 
ceremonia plecării de. 
legației de partid și de 
stat a Republicii Popu
lare
21,00

22,00

22,25

Evoluția diferendului anglo-argentinian
BUENOS AIRES 3 (A- 

gerpres). — Citînd comu
nicate ale Statului Major 
comun al forțelor armate 
argentiniene, agențiile In
ternaționale de presă rela
tează că în ultimele 24 de 
•re ta zona Malvinelor 
(Falkland) nu au fost re
perate schimburi puterni
ce de focuri între trupele 
britanice, care și-au con
solidat pozițiile la San 
Carlos, Puerto Darwin, 
Goose Green ți Mount 
Kent, și Infanteria marină 
argentiniană, care a pri
mit, pe calea aerului, de 
pe continent, noi cantități 
de armament, muniție și 
alimente. Singurele eveni
mente militare au fost - ,,v...... ,
semnalate în perimetrul ționale, consacrate găsirii 
Mount K,ent — Puerto Ar- ' unei soluții politice, nego-

gentino (pe o distanță de 
aproximativ 16 km), unde 
au fost lansate acțiuni li
mitate de tatonare recipro
că între cele două părți 
aflate în conflict Comuni
catele precizează că forțele 
argentiniene aflate în a- 
vanposturile de la Puerto 
Argentine au continuat 
«ă-șl fortifice pozițiile și 
sînt, în prezent gata să 
respingă orice atac al ina
micului»

In paralel, s-a mențio
nat că partea argentiniană 
este hotărîtă să-și aducă 
în continuare în mod con
structiv aportul la efortu
rile care se fac pe plan 
internațional, la ONU sau 
ta alte organisme înterna-

elate, pentru conflictul din lui de corespondenții de 
Atlanticul de sud, dar ră- 
rnîne fermă pe poziție în 
ceea ce privește dreptul
de a-șl exercita plenar
suveranitatea asupra Insu
lelor Maivine.

★
Londra 3 (Agerpres).

— Marea Britanie și-a 
consolidat în cursul zilei 
de joi pozițiile de luptă 
ocupate în jurul capitalei 
insulelor Maivine 
land), Port Stanley 
to Argentino), în 
pregătirilor pentru un a- 
tac asupra forțelor argen
tiniene concentrate in o- 
raș — relatează agențiile 

JBeiițer, UPI și . France * .
Presse, citîrid informațiile nevoie de o bătălie pen- 
transmise de la fața locu- tru orașul Port Stanley.

(Falk- 
(Puer- 
cadrul

război britanici. Dispoziti
vul de luptă constituit în 
jurul orașului Port Stan
ley se sprijină, după cum 
relatează sursele citate, 
pe două poziții întărite 
principale — una pe 
Mount Kent, la 16 kilome
tri vest de Port Stanley, 
și alta pe înălțimile „Two 
Sisters”, la 19 kilometri 
de oraș.

După cum relatează a- 
gențiile internaționale de 
presă, premierul britanic, 
Margaret Thatcher,. a de
clarat că, „în cazul în 
care Argentina va anunța 
că își retrage forțele sale 
în 10—15 zile, nu va fi.

tru orașul Port Stanley.

a
3
s

I1 
î

i
î
1 
iPolone.

Film artistic : 
„Arborele copilă
riei". Premieră pe 
țară (regia Joseph 
Hardy).
Dezbateri cultura- I 
le. |
Telejurnal. j

întreprinderea energopetrol 
Cîmpina-Șantier Craiova

, încadrează
pentru Iotul Lupeni următorul per.sonal:

■—un șef lot (prin concurs organizat la 
sediul șantierului în ziua de 23 iunie 
1982) / ■'

— electricieni construcții montaje
Condiții de încadrare conform Legii nr. 

12/1971 și nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul șantie

rului Craiova (telefon 15713) și al lotului Lu- 
peni.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de I”"-----

bibliotecă pe numele State bibliotecă 
Valeriu Daniel, eliberată 
de Institutul de mine Pe-' 
troșanl. O declar nulă/

' ' ' : :(723)
PIERDUT acte, Grecu 

Constantin — recompensă.- 
Adresați Tg. Jiu, strada 
Narciselor, nr. 2. . (724)

PIERDUT legitimație de 
' / pe numele

Gherga Marcel, eliberată 
de Institutul, de mine Pe
troșani. O declar nulă.

(725)
de stu- 
Boatcă 

Institu-

PIERDUT carnet 
dent pe numele 
Victor, eliberat de 
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul.

ANUNȚ DE familie

COLEGII de muncă sînt alături de Urs Claudia 
în durerea pricinuită de pierderea tatălui ei. (722)

DUMINICA, 6 IUNIE 20,00 Telejurnal.
20,30 Orizont tehnico-ștî- 
,'' ințific. " . '

21,00 A patriei cinstire. 
Moment poetic.

21,10 Cadran mondial. 
. 21,35 Roman foileton.

Drumuri. Episodul
22,20 Telejurnal.

MARȚI, 8 IUNIE

8,00 Seralișții în fața ba
calaureatului.

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei. 
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului, 
11,45 Lum^a copiilor. 
13,00 Album duminical.

Din sumar J 14,00 
Desene animate 1 
Tom și Jerry ! 15,25 
Telesport j 17,35 Pa
gini din comedia ci
nematografică româ
nească 1 Băieții noș
tri. 0 producție a 
studioului cinemato
grafic „București", 

18,35 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin

mea.
19,55 Cîntarea României.
20,40 Film artistic. A fost 

' j, regăsită compania a 
jv 7-a. Premieră TV.

Producție a studiou
rilor franceze.

22,05 Telejurnal. Sport.
22.30 Melodii îndrăgite.

Program muzical.-
LUNI, 7 IUNIE

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17,50 1 001 de sert 
18,00 închiderea programu

lui.

21,05 Teatru <TV: Nedreap
ta singurătate ' de 
Gheorghe Robu. Pre
mieră pe țară.

22,20 Telejurnal.

sei de filme Patru. 
Partea 1.

22,15 Telejurnal.

JOI, 10 IUNIE

țara

4.
MIERCURI, 9 IUNIE

16,00 Telex.

11,00 Telex. "1 i
11,05 Pași de viață lungă.
11,35 Desene animate.

11,00 Telex. _ '
11-,05 Profesiunile agricul

turii,
11.25 Pentru curtea și gră

dina dv.
11.35 Roman foileton. Dru

muri. Episodul 4.
12,20 Cadran, mondial,
12,45 Țară -nouă, mîndră 

țară. Program de 
'. tece. .

16,00 Telex, 
16,05 Viața școlii.
16.25 Un partid avem 

țară. Program 
muzică patriotică 
revoluționară.

16.35 Clubul tineretului,
17,10 Universul femeilor.
17,50
18,00

PROGRAMUL Țy

20,00
20,30

20,45

mică.
21,00 Un vast program de 

activitate politico- 
ideologică.

21.20 Sub flamuri 
partid. Muzică . 
triotică și revoluțio
nară.

21,30 Viața culturală
22,00 La frontierele 

noașterii. Serial 
ințific.

22.20 Telejurnal.
VINERI, 11 IUNIE

15,00 Telex.
15,05 Admiterea în învă- 

țămintul superior teh
nic.
La volan.
Imagini din Angola. 
Emisiune în limba 
germană.

17,40 Proprietari, producă
tori, beneficiari.

18,00 închiderea progra- 
cinci- mului.

de 
pa-

cu
ști-

activitate 
ideologică 
culturale. 

22,20 Telejurnal.
SIMBĂTA, 12

11,00 Telex.
11,05 Din marea

IUNIE

11,05 Din marea carte a 
patriei. Statornici pe 
acest pămînt.

11,30 A 8-a Ediție a Festi
valului Timișoara 
muzicală.

12,10 Profil teatral. Tea
trul național „V. A- 

Iași. 
spec-

wmutumumummumrmHmuumnwufmvmaurmttti
16,05 Admiterea în treap

ta a doua de liceu. 
Chimie (consultații).

16,25 Șah.
16,35 Atenție la... neaten

ție.
16.50 Cîntece și jocuri

populare.
de 17,10 Omul și sănătatea.
si 17,40 Tragerea pronoexpres.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.Telejurnal. 
Actualitatea 
mică. 
Ancheta TV. 
tors de pe 
amăgirilor.

21,10 Telecinemateca. Ci
clul : Ecranizări după 
opere literare. Bie
tul Ioanide. Premieră 
TV. Producție a Ca-

cin-

și-o

1001 de seri, 
închiderea programa 
lui.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică. " .
Un vast program de 
activitate politico- 
ideologică, Partidul 
— centrul vital al 
societății» noastre.

20,00
20,30

20,50

econo-

Dus-în- 
d rum ui .

11,55 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul

12,45 Țară dragă, mîndru 
pume. Program sus
ținut de corul în-

15,20
15,35 
dă'55 treprinderii "mecanice 

din Cîmpulung-Mus- 
cel.

16,00 Telex. 
16,05 Profesiunile 

naiului.
16,25 Corespondenții jude

țeni transmit...
16,40 Reportaj pe glob. Li

sabona.
17,00 Studioul tineretului. 

Un vast program de 
activitate politico-
ideologică.

18,00 Închiderea
, aiului,

20,00 telejurnal.
20,30 Actualitatea

progra- ,

econo-

mul ui.
20,00 Telejurnal. Actualita

tea economică.
20,30 Muncitorești Voințe, 

■■■■:.' unite, intr-un gînd.
Coruri patriotice și 
revoluționare. >

20,40 Telecinemateca. Ci
clul: Ecranizări după 
opere literare. Bie- 
tul Ioanide. Premie
ră TV. Ultima parte

lecsahdri” 
Fragmente 
tacole.

13.30 La sfîrșit 
mînă.

18.20 Reportaj 
Manila.

18,45 Săptămîna
19,00 Telejurnal.

, 19,30 Teleenciclopedia.
20.15 Virtuozi ai instru

mentelor populare.
20.30 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul

21.20 Intîlnirea de șîmbă- 
tă seara. Spectacol 
de varietăți umoristi
ce, muzicale, core
grafice (I).

22.15 Telejurnal. ■
22,30 Intîlnirea de șimbâ- 

tă seara.

din
de

pe

săptă-

glob,

politică.
Sport,

REDACRA $1 ADMiNiSÎRAțiA i Peltojoni, tir. Nicoloe Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografio Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


