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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Plenara lărgită a C. C. al P. C. R.

Viziune unitară
privind desfășurarea 

întregii activități 
productive sub semnul

economico-sociaie, crește
rea continuă a eficienței 
economice. In contextul a-

noii calități
In conștiința comuniștilor, nico-materiale a dezvoltării 

a tuturor oamenilor mun
cii din industrie și agricub 
tură, din toate sectoarele 
hotărîtoare ale economiei cestor comandamente majo

re ale actualei etape pe 
care o parcurge țara noas
tră și societatea socialistă 
românească, secretarul ge
neral al partidului sublinia 
cerința strategică a .etapei : 
„Privind in perspectivă, e- 
conomia României va tre
bui să se bazeze pe o in
dustrie modernă, puternic 
dezvoltată, pe o agricultu
ră modernă de inattă pro
ductivitate, continuind să 
rămină și în viitor o țară 
industrial-agrară. Pe aceas
tă bază se vor asigura
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, progresul general
al societății, ridicarea bu
năstării material* * și spiri
tuale a poporului**.

# Jurăm credință pa
triei I

• Duminică rodnică pen
tru gospodarii harnici

rat potrivit tradiției, pe 
stadion, pe străzile ora
șului, la baza de agre
ment „Brazi" au partici
pat membri ai organelor 
locale de partid și de 
stat, conducători de în-

Constantin GRAURE

Din aceste orientări 
strategice nemijlocit aflate 
sub semnul imperativului 
realizării noii calități, oa
menii muncii din Valea 
Jiului - minerii, preparato.

naționale. Expunerea se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie a.c. s-a întipărit 
profund ca un amplu și u- 
nitar program de muncă și 
acțiune pentru îndeplinirea 
neabătută a obiectivului 
fundamental trasat de 
Congresul al Xll-lea privind 
realizarea noii calități în 
toate domeniile. Subliniind 
importanța acestui obiectiv 
primordial al muncii și vie
ții in societatea noastră 
socialistă, în actuala etapă 
în care România va trece 
la stadiul de țară mediu 
dezvoltată, tezele și ideile 
expunerii se constituie in
tr-un excepțional ghid de 
acțiune, conceput intr-o vi. 
zlune unitară, științifică, ce 
pornește cu analiza și sta
bilirea orientărilor de la 
nivețul atins de forțele de 
producție, de la necesitatea 

v —întăririi și modernizării pe 
^ăiai departe a bazei teh-

Spectacol 
muzical

Pentru joi, 10 iunie 
a.c.. se anunță un fru
mos spectacol de muzi
că populară la Lupeni. 
Alături de membri ai 
Ansamblului artistic 
..Rapsodia Română", vor 
fi prezenți cunoscuții 
mesageri ai cîntecului 
popular oltenesc, Maria/ 
Cornescu și Nelu Bălă- 
șoiu. In același specta
col, „ciocîrlia" plaiuri
lor noastre, cunoscuta 

interpretă Elena Meri- 
șoreanu.

La Vulcan, prima du
minică a acestei luni a 
fost marcată de a suită 
de manifestări cultural- 
artistice care au înche
iat săptămâna; acțiunilor 
politico-ideologies, cultu-

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

„Laudă omului muncit și creației sale"

„Nedeia vulcăneană"—amplă sărbătoare 
a muncii și creației spirituale

ral-artistice și sportive 
de masă — „NEDEIA 
VULCANEANA". Organi
zată de Consiliul orășe
nesc de educație politică 
și cultură socialistă și 
integrată în Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei", „Nedeia vulcăuea- 
nă“ are continuitate in 
timp, găsindu-se acum

Ne lom îndeplini 
exemplar sarcinile 

de plan
Mâgistrala expunere 

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, la Plenara lărgi
tă a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie a.c., este’ pentru 
organele și organizațiile 
de partid de la S. S. H. 
Vulcan, pentru întregul 
nostru colectiv un instru
ment de lucru în activita
tea viitoare. La S.S.H. Vul
can, comitetul de partid a 
organizat pe formații de 
lucru și ateliere dezbate
rea acestui excepțional 
document-program ce con
ține valoroase idei și ini
țiative pe care le vom a- 
plica în activitatea noastră, 
productivă, în munca de 
educare a tineretului, în 
scopul înfăptuirii exempla
re a sarcinilor de plan.

Colectivul de oameni ai 
muncii de la S. S. H. Vul
can, în frunte eu comu
niștii, a obținut în pe
rioada trecută din acest 
an însemnate sporuri de 
producție. Prin livrarea 
la timp, în luna mai, a 
utilajelor și pieselor de

Gheorghe DRICU-CIUCA, 
secretarul 

comitetului de partid, 
S. S. H. Vulcan

la a X-a ediție, are un 
profund caracter de ma
să, reprezentînd de fapt, 
o amplă manifestare a 
spiritului cultural-artis
tic ce se manifestă pe a- 
ceste meleaguri.

La festivitățile de în
cheiere a celei de-a X-a 
ediții a „Nedeiî vulcă- 
nene" care s-au desfășu-

Brigada de mineri condusă de Ion Budiliceanu, prin rezultatele deose
bite obținute pe frontul extracției de cărbune se situează pe primul loc în în
trecerea socialistă în cadrul sectorului II de Ia I. M. Lupeni.

în imagine : brigadierul Ion Budiliceanu (în mijloc) alături de ortacii Con
stantin Ciuboată și Mihai Kasza. ț .:

^1. M. PETRILA 1. M. VULCAN

Patru sectoare 
cu sarcinile depășite

Răspunzînd minerește, prin fapte de muncă, o- 
rientărilor clarvăzătoare pentru creșterea dinamis
mului și eficienței întregii activități economico-soci- 
ale cuprinse în magistrala Expunere a tovarșului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 
minerii de la- Petrila înregistrează, și în acest în
ceput de lună, rezultate meritorii pe frontul cărbu
nelui. '

j După cum sîntem informați, din cele 6 sectoare 
de producție, patru își realizează șt țtepășesc sarci
nile planificate, în condițiile obținerii unor produc
tivități superioare preliminărilor, în fruntea întrece
rii socialiste de la această mină se situează sectorul 
III cu o producție suplimentară extrasă de 800 tone 
de cărbune (productivități superioare în cărbune cu 
900 kg/post), urmat de sectorul V — plus 450 tone 
(plus 1100 kg/post), sectorul I — plus 320 tone 
(plus 500 kg/post) și sectorul IV, plus 200 tone (pro
ductivități mai mari decît sarcinile cu 200 kg/post). 

Formațiile cu cele mai bune rezultate de la 
aceste sectoare sînt cele conduse de Vasile Glișcă 
(sectorul III), Vlad Aionesei (severul V), Constan
tin Alecșa (sectorul I) și Ștefan Alba (sectorul IV). 
Munca lor și a ortacilor pe care îi conduc a deter
minat, pe primele zile ale acestei luni, realizarea Ia 
nivel de întreprindere, a unei producții suplimen
tare de 500 tone de cărbune.

Sectorul V, plus 1500 
tone de cărbune

Printr-o bună organi
zare a procesului tehno
logic, prin respectarea 
strictă a ciclogramelor și 
a monografiilor de arma
re, a programului de 
lucru și printr-o apro
vizionare optimă, colecti
vul de oameni ai mun
cii de la sectoruj V al 
minei Vulcan a realizat 
în prima săptămînă a a- 
cestei luni o 
suplimentară 
1 500 tone de

producție 
de peste 

cărbune. 
Productivitatea muncii în 
cărbune a fost depășită 
cu 1 000 kg/post.

Cele mai bune forma
ții de lucru din sector 
sînt brigăzile conduse de 
Ioan Bud, Traian Borșa, 
Paraschiv Ciurăscu și 
Marin Petrache care au 
obținut și cele mai bune 

- rezultate în perioada 
scursă din această lună.
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Nu de explicații e nevoie, 
ci de măsuri ferme pentru

creșterea productivității muncii
In primele 5 luni ale a- 

cestui an s-au extras la 
mina Lonea cu două com
plexe mecanizate 58 000 de 
tone de cărbune față de 
76 000 de tone cit era pla
nificat. In acest an, cu 
nici unul dintre complexele 
mecanizate nu s-a'u atins 
productivitățile planificate 
de 7,5 tone/post. Cea mai 
ridicată productivitate rea
lizată a fost în luna mar
tie cînd în abatajul fron
talnr. 65 s-au obținut 7,35 
tone/post, cea mai mică 
fiind in luna mai — 2,8 
tone/post. Și la abatajul 
frontal nr, 64 cea mai scă
zută productivitate este 

i înregistrată tot in luna 
; mai - 5,21 tone/post. In 
; aceste condiții nici una 
■ dintre cele două brigăzi 

din abataje dotate cu 
complexe mecanizate (con. 
duse în prezent; de Simion 
Balea și Carol Repaș) nu 
și-a realizat planul pe 
primele Cinci luni ale anu
lui, iar mină Lonea a în
registrat de la începutul q- 
nului un minus la produc
ția fizică de cărbune de 
41 000 de tone, minus la 
care au contribuit într-o 
bună măsură cele două a- 
bataje frontale. Sectorul 
III, de care aparțin cele 
două îbrigăzi a înregistrat 

in pag, a 3-a

la rîndul său un minus de 
20168 tone de cărbune. 
Aceasta fiind situația," 
ne-am adresat șefului de 
sector, sing. Ștefan Bacs.

— Care sînt cauzele 
care au condus la aces
te rezultate slabe obținu
te în cele două abataje 
mecanizate ?
— In primul rind indisci

plina sub toate aspectele i 
ei. Părăsirea locului de i 
muncă înainte de termina- : 
rea programului de luoru.- ș 
Am sancționat pentru ast- ș 
fel , de abateri pe Nicolae | 
Munteanu .. și Marinică î 
Sprînceanu. S-au înregistrat j 
foarte multe absențe ne- Ș 
motivate în ultimul timp. 
Pentru abateri repetate li : 
s-a desfăcut contractul de ! 
muncă lui Alexandru Haidu î 
și Costache Covrig, iar 25 j 
de abseritomani au fost 8 
sancționați cu 5 la sută din 
retribuția pe luna măi. E- 
xistă o slabă preocupare 
dig partea maiștrilor și a 
celorlalte cadre tehnice 
din sector, cum este cazul 
maiștrilor Ion Horvath, Ț 
Constantin Bălașa. Gheor- 
ghe Lupu și sing. Alexan
dru Schulț, care nu coor
donează și nu controlează ;

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a) ■
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C. C. al P. C. R

Ne vom îndeplini 
exemplar sarcinile 

(Urmare din pag. I)

ria convinși de rolul hotă- 
rîtor pe care munca îl are 
în dezvoltarea generală a 
societății. Este subliniată 
necesitatea de a se întări 
exigența și a se acționa 
pentru creșterea contribu- 
ției fiecăruia, cu întreaga 
capacitate, la dezvoltarea 
economico-socială și pro
gresul patriei, după princi
piul „nici muncă fără pîi- 
ne, nici pîine fără muncă", 
de a se aplica consecvent 
formele de repartiție socia
listă, de cointeresare ma
terială și spirituală. Princi
piul socialist „de Io fiecare 
după posibilități, fiecăruia 
după muncă" —'se subli
niază în expunere, trebuie 
înțeles în sensul că fiecare 
își va ridica permanent ni. 
veluî profesional, tehnic, 
de cunoștințe științifice și 
generale șî va da fa tocul 
său de muncă maximum 
pentru bunul mers al so
cietății, pentru progresul 
patriei.

Acesta este sensul de 
interpretare a indicațiilor 
din Expunere referitoare la 
muncă, sensul prioritar de 
acționare în contextul aces
tei exigențe de către mi
nerii și toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, în 
frunte cu comuniștii, mobi
lizați șî conduși de organi. 
rațiile de partid pentru a

rii, constructorii, energetici- 
enii alături.de întregul 
nostru popor, rețin și situ
ează pe primul plan a! 
preocupărilor pe care 
au în acest cincinal, 
mai mare participare 
dezvoltarea mai puternică 
a bazei energetice și de
materii prime a țării, la
asigurarea dinamismului e- 
conomiei noastre naționale 
prin creșterea productivită
ții muncii, sporirea conti
nuă a producției nete in
dustriale, a producției a- 
gricole. In consensul aces
tor sarcini majore, ca o 
garanție a îndeplinirii lor, 
Expunerea a făcut o pro
fundă analiză științifică a 
căilor de urmat, orientînd 
și indemnlnd colectivele de 
muncă, avînd tn frunte or
ganizațiile de partid, de a 
acționa cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea proprie
tății socialiste, pentru spo. 
rirea bogăției naționale 
prin ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produc
ției, creșterea productivității 
muncii șl a eficienței eco
nomice. Tuturor membrilor 
societății - ca proprietari 
ai mijloacelor de produc
ție și producători - ni se 
cere în Expunere să pu
nem un și mai mare preț 
pe valorile etice ale mun- do viață orientărilor făcute 
cii, să acționăm fiecare, să de secretarul general ăl 
ne facem pe deplin dato- partidului.

schimb solicitate de în
treprinderile miniere, noi 
ne-am adus contribuția 
la depășirea indicatorilor 
de plan la nivel de în
treprindere. în luna mai, 
de pildă, I Jl.I.U.M.P. și-a 
realizat sarcinile de plan 
după cum urmează : in
dicatorul producție netă 
în proporție de 101,2 la 
sută, producția globală 
șl marfă în proporție de 
104 și, respectiv 102,5 la 
sută, iar productivitatea 
muncii calculată pe baza 
producției nete a fost de
pășită cu 1 la sută. Dis
punem acum de un ines
timabil document-pro
gram de muncă în care 
se constituie magistrala * 
Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
Plenara lărgită a 
al P.C.R., după 
re ne ’ orientăm 
întreaga noastră '■mun
că politics șl economică. 
Vom pune accentul pe 
realizarea unei noi cali
tăți, pe rentabilizarea în
tregii activități producti
ve. Convinși fiind că 
ceea ce facem este nu
mai spre binele nostru, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la S. S. H. 
Vulcan, este hotărît să 
acționeze cu și mai mul
tă fermitate pentru ta- 
făptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan, pen
tru materializarea în via
ță a documentelor celui 
de-al XU-lea Congres al 
partidului.

la
C.C. 
ca- 
în

Verticale 
ce moderne 
centru civic 
niului.

aihitectoni-
îb noul

al Petroșa-

Foto; Șt. NEMECSEK

(Urmare tfin pag. I)

credință patriei!
bțhșjă, ca alături de ceilalți 
militaYi, să menținem me
reu treaz simțul responsa
bilității, al cinstei și corec
titudinii, al îndrăznelii, să 
acționăm cu curaj și dă
ruire, cu hotărîre și spirit 
de sacrificiu pentru apăra
rea vieții oamenilor, a a- 
vutului obștesc. întărind 
ordinea și disciplina mili
tară avem datoria sg păs
trăm neștirbită onoarea șî 
demnitatea de ostaș al 
armatei României socialis
te, mai ales că facem par
te dintr-o unitate cu fru
moase tradiții de luptă, 
care, de 12 ori o cucerit 
titlul de subunitate de 
frunte. Noi, cei mai tineri 
ostași, care am depus az: 
jurămîntul militar, ne an-, 
gajăm să devenim ostași 

........ __ T____ ____  ____ de nădejde, astfel incit la 
nlst al națiunii române. Ei încheierea actuolului ciclu 
s-au angajat în mod so- de instrucție să 
lemn să execute întocmai Ță”} titlul de 
cerințele

Depunerea jurâmintului 
față de patrie, partid și 
popor, în fața organelor 
locale de partid și de stat, 
a reprezentantului Grupu
lui județean de pompieri 
din Deva a constituit 
moment înălțător, unic 
viața tinerilor militari
la Compania de pompieri 
din Petroșani, un prilej de 
maximă și vibrantă anga. 
jare de a străjui mărețele 
înfăptuiri obținute de po
porul român.

In prezența unui detașa
ment de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei și a unui grup de 
pionieri, precum și a pă
rinților șî rudelor lor, tine
rii ostași au jurat credință 
nestrămutată poporului, pa
triei socialiste, prezentului 
luminos și viitorului comu-

regulamentelor' d® frunte", 
militare, ordinele coman
danților. Au jurat să fie 
gata oricînd să îndepli
nească întocmai nobila mi
siune ce li s-o încredințat, 
că vor duce mai departe 
frumoasele tradiții în înde
plinirea planului pregătirii 
politice și de luptă. „Suc
cesele unității din care a- 
cum facem parte - spunea 
în cuvîntul său soldatul 
loan Grigorescu - ne cr

Solemnitatea 
jurâmintului militar s-a în
cheiat cu un program ar. 
fistic susținut de militarii 
companiei de pompieri și 
de pionierii unui deta
șament al Școl» generale 
nr. 6 din cartierul Aeroport 
- Petroșani.

Flui. adj. loan JITEA, 
Compania de pompieri 

IMroșant

nevoie

Foto: C. ȘTEFAN

Strungarul Mihai O- 
rehov, unul din cei 
mai destoinici meseri
ași ai Atelierului de 
reparații din Livezeni
al I. R. I. U. M. Pe
troșani.

cu exigență activitatea bri
găzilor de la fronturile de 
lucru din subteran. Pe 
lingă aceste abateri de la 
disciplină au fost foarte 
multe defecțiuni electrome
canice, care au dus la ne- 
realizarea sarcinilor de plan.
Nerespectarea tehnologiilor 
de lucru a condus la dese 
întreruperi ale procesului 
de producție. Totodată la 
abatajul frontal nr, 65 s-a 
ajuns în zona de jaminare 
a stratului.

- Ce ați întreprins 
pentru redresarea pro
ducției ?

— Incepînd cu data da 
1 iunie ou fost reorgani
zate cele două brigăzi. Au 
fost întărite cu mineri ca
lificați. De aceste două 
brigăzi vor răspunde 
permanență inginerul 
lectromecryiic
Bucur și maistrul 

principal Tihadar Dolha. 
De asemenea, o fost în
tocmit un plan de măsuri 
pentru redresarea activită
ții electromecanice Ia g- 
ceste două abataje șî pe

in 
e- 

Emonoil 
minier

întregul seetOF. Este pre
văzută în acest program 
revizuirea întregului flux 
de transport do Io comple
xele mecanizate și înlocu
irea subansamhtetor care 
nu mai corespund. Nu 
vom mai permite nici un 
fel de abateri de la disci
plina tehnologică și a 
muncii.

Aceste măsuri stabilite 
trebuie moterializote cit 
mai repede, ostfel încît 
sectorul UI, cît și întreaga 
mină, să poată recupera ., 
pînă Io sfîrșitul anului mi
nusul acumulat în aceste 
luni.

Ziua ziarului „Steagul roșu
acțiunile din cadrul Lunii manifestărilor 

-u rologice, culturale, educative și sportive din 
Jiului, „Laudă omului muncii și creației sale", 
ganizate. de redacția noastră. în întreprinderi, 
ii și Ia nivel de localități vor avea loc întil- 
cititorii, 'corespondenții și colaboratorii noștri.

.■Sdara incepind eu ora 20, la Casa de cultură din 
Pefaașăni ■ va avea loc un spectacol de varietăți cu 
pârtie pa, ea grupului cameral al școlilor de muzică 
și populară de artă, tarafului și formației de dansuri 
ale ansamblului „Mîndra" și grupului vocal-instru- 
mentăl „Acustic". Vă invităm să participați la .aceste 
aeți’in

Dimineața zilei de du
minică, 6 iunie a.c., a fost 
din plin folosită 
continuarea unor 
gospodărești și de înfru
musețare în întreprinderi, 
cartiei'e și pe arterele prin
cipale de circulație ale 
Văii Jiului.

La noua intrare în in
cinta I.U.M.P., constructo
rii lotului Petroșani al 
Grupului de șantiere Si
biu din cadrul T. C. Ind. 
au avansat cu turnarea 
betonului pînă la cîțiva 
metri de șoseaua naționa
lă. După ce sîmbătă, for
mația condusă de Florea 
Amzoiu, din care fac par
te Iulian Popescu, Andrei 
Vătafu, Alexandru Cioba- 
nu, Dumitru Neacșu, Flo- 
Tea Codreanu și alții, a 
„așternut" 40 mc de beton 
pe suprafața carosabilă a 
noii căi de acces, dumi
nică dimineața a pre
gătit turnarea betonului 
pe ultimii metri pătrați ai-

pentru 
lucrări

excavarea, în- 
transportarea 

din fundația 
în uzină, for- 
constructori a

lucrării. La 
cărcarea și 
materialului 
noii intrări 
mația de
fost ajutată de exeavato- 
ristul Visile Murăreseu.

în două, puncte diferite, 
la Livezeni în fața stației

tă în fundația platformei 
din fața stației PECO. De 
ieri buldozeristul Alexan
dru Molnar și-a mutat lo
cul de activitate din față, 
in spatele stației PECO, la 
nivelarea pămîntului de
pus aici de pe diferite șan
tiere din oraș.

Duminică rodnică
pentru gospodarii harnici

PECO și la amenajările în 
curs din strada Ion Budai 
Deleanu au fost prezente 
echipe de constructori de 
Ia I.C.M.M. Șoferii Ștefan 
Pricep și Constantin Flo- 
roiu, buldozeristul Alexan- 

. dru Molnar, muncitorul
Constantin Burcea și in
ginerul Adrian. Geogea, 
au adus și nivelat ultimii 
metri eubi de piatră spar-

fi AU FOST DEMARA
TE AMPLE LUCRĂRI de 

■re a ' fondului de 
locuințe atît în Petroșani

î 

a- 
j

. - f Jiului au valorificat di-, 
mineața zilei de repaus, în 
haine de lucru. Cu un nu
măr sporit de mijloace de 
transport s-a adus balast 
în porțiunile excavate cu 
care strada N. Bălcescu va 
fi lărgită. Au început să 
dureze conturul variantei 
noi de șosea și constructo
rii noului pod peste Jiul 
de Est de la Livezeni. Du
minică, echipa condusă de 
Simibn Lupu, din cadrul 
Lotului Valea Jiului al 
Secției de drumuri și po
duri Deva, a fixat bordu
rile pe latura dinspre Jiu 
a noii variante de șosea.

La Petrila, o animație 
deosebită a cunoscut zona 
porții de Vest a orașului. 
S-ău aflat aici șapte lăcă- 

_tuși a căror activitate de 
-fixare a cadrului metalic 
ce va susține panoul cu 
schița de sistematizare a 
orașului era coordonată 
de Ion Ciur, șeful echipei, 
numeroși luwători din 
compartimentele gospodă
resc și de transport ale 
preparației Petrila, care 
au nivelat pămînțul. vege
tal adus de mijloacele de 
trails port și un grup de 
muncitoare’de la sera ora
șului, ultimele amenajînd 
rondurile și plantînd pan- 
seluțele care vor întîmpi- 
na, încă de la poarta de 
intrare, vizitatorii și locui
torii orașului. în aceeași 
zonă, peste Jiu, puternice 
utilaje și forțe de muncă 
din cadrul șantierului Pe
trila al I.C.M.M.. Petro- ■ 
șanl, au acționat la aran-- - 
jărea unor materiale ș 
utilaje în incinta șantie
rului.

Toma ȚAȚARCA

«V.

La intrarea în strada 
I. B. Deleanu, echipa de 
constructori de la I.C.M.M., 
condusă de Ion Mustață, 
â fixat bordurile și a a- 
menajat în vederea asfal- 

‘ tării trotuarul de la 
marginea noii intrări mult 
lărgite față de cea anteri
oară.

în intersecția de la Is- 
croni, față de volumul de 
lucrări pregătit pentru e- 
xecuție, s-au aflat forțe 
de muncă,prea numeroase. 
Cei 45 de tineri uteciști, 
însoțiți de instructorii Pe- 
trache Țiu, Râmi Bulău și 

« Dor.il Nicoară, au nivelat 
‘ . pămînțul adus in cursul 

săptămînii în vederea a- 
menajării rondurilor -pen
tru flori în mai puțin 
două ore de muncă, 
grup de 22 de tineri 
nivelat .pămînțul adus 

noului 
construcție 
peste mult 
noului cen-

blocului' nr. 31 din cârti- lectarea unei cantități de mes, raionul tricotaje pen- 
eriil 8 Martie. în conținu- 6,4 tone fier vechi și 640 tru femei (responsabile 

și Ma
ria Ciobotaru), a avut loc 
o interesantă paradă a 
modei în cadrul căreia s-au 
prezentat noi modele pen
tru sezonul estival,

kg hîrtie, este rezultatul Monica Munteanu 
acțiunii inițiate. în ultimul 
timp de unitatea de pio- 
ni cri de la Școala genera
lă nr. 1 Aninoasa. Ca ur
mare, unitatea are realizat 
angajamentul economic la 
zi în proporție de 100 la 
sută. în această faptă pio
nierească s-au remarcat

- - - - - - ’ ‘ . ' - ’ ' a
prezenta un - microrecital . IV-a B, a Vil-a B și a

are vor fi executate re
parații asemănătoare la 
blocurile nr. 10, 49, 27, 25 
si 16 din același cartier.

fi RECITAL. Miine, la 
ora 19, în sala mică a

I

! întreține:
locuințe .
cît și în Petrila. Echipe de . Casei, de cultură din Pe- 
zugravi și zidari ale Coșam, grupul—"- 
E. G. C. L. Petroșani efec
tuează în aceste zile zu
grăveli și reparații de ten- 

mai- muite blocuri

I
I
I

Igrăveli și 
cuială la i

| din cartierul „Carpați". La 
I Petrila se lucrează la re- 
I facerea izolației terasei

: vocal-ca- 
meral al școlii de
muzică, și școlii populare 
de artă din localitate va detașamentele claselor

VIII-a B
fi PARADA MODEI. în

organizarea I.C.S.M.I. Pe-

pentru iubitorii de muzică 
cultă. în program și mu
zică instrumentală.

■ PIONIEREASCA. Co- troșani, la magazinul Her-

Rubrică realizată de 
T. VRANCEANU

de 
Un. 

■ au
Pe

amplasamentul 
bloc a cărui 
va începe nu 
timp în zona __ ___
tru civic al Petroșaniului.

Constructorii de pe șan
tierul Petroșani din, cadrul 
Grupului T.C.H, Valea

al%25c4%2583turi.de
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F. C. Olt - Jiul 1-0 (1-0)

După ce, de cinci etape, 
uitaseră gustul victoriei, 
fotbaliștii antrenați de 
Halagian au reușit, sîmbă- 
tă, să depășească, la li
mită, Jiul, într-o partidă 
de slabă factură tehnică, 
în care gazdele, conform 
așteptărilor, au dominat. 
F. C, Olt n-a așteptat sfer
tul... academic ; din start 

> s-a năpustit spre buturile 
lui Cavai. Apărarea Jiului 
a cedat surprinzător de 
repede, în min. 11, Rusu 
s-a lăsat înșelat de fenta 
lui Șoarece, care s-a aflat 
apoi față în față cu goal- 
keeper-ul nostru. Șutul său, 
din careu, n-a putut fi pa
rat de Cavai: 1—&. A
urmat o serie de faze fără 
istoric, în care pasele la 
adversar au abundat, abia 
după pauză joeul e-a mai 
înviorat. Tonul l-au dat 
însă triumvirii îmbrăcați 
în... negru, cînd au făcut 
eadou spre min. 60, lui 
iamandi, o lovitură de pe-, 
deapsă. într-adevăr, Rusu 
a faultat clar, dar înainte 
de linia de 16 m. Inspira
ția lui Cavai a reparat 
gafa cavalerilor fluierului, 
plonjînd în dreapta a in
terceptat șutul înaintașului 
faultat. De altfel, apărăto
rul buturilor noastre și-a 
făcut ca și de atîtea alte 
ori cu prisosință și serio
zitate dntoria, l-a blocat 
curajos pe Rotaru, cu alte 
prilejuri l-a salvat impre
cizia șuturilor lui Nicolae 
și Iamandi. De partea cea
laltă a terenului, înaintașii 
Jiului s-au făcut vinovați 
de păcate similare — Giu
chici nu s-a „dezmințit", 
preferind pasei către Să
lăgean un dribling în plus 
(la care acum, în ceasul 
al 12-lea trebuie să renun
țe), în loc să șuteze Sălă
gean a... pasat înapoi, iar 
șutul lui Lăsconi n-a creat 

__ probleme portarului ad-
’ vers. La ce șî cui folosesc 
aceste să le spunem „fen
te" ? Așadar, nici nu se 
spera mai mult...

Iată însă că finalul cam
pionatului, imprevizibil - 
pentru multe combatante, 
programează o partidă de
cisivă a Jiului, în compa
nia campioanei „en titre" 
Universitatea Craiova, care 
nu și-a abandonat total 
pretențiile la titlu și în a- 
ceasta ediție. Victoria pe 
teren propriu/a Jiului fe
rește de surprize neplăcute

MINERUL LUPENI — 
F.C.M. REȘIȚA 3—0 (0—0). 
Gînduri, calcule și spe
ranțe, Iată de ce erau stă- 
pîniți duminică spectatorii 
din tribunele stadionului 
din Lupeni. Poate teama 
de retrogradare i-a făcut 
pe jucătorii Minerului ca 
în prima parte să nu se 
poată dezmetici, permițînd 
ex-divizionarilor A de la 
F.C.M. Reșița să joace cu 
mai multă clarviziune. Sin
gurul care a dovedit că „se

FOTBAL
diviziile A și B

și complicații, este posibi
lă, deși vom evolua fără 
Neagu, suspendat, datorită 
acumulării celor patru car
tonașe galbene. Pentru ob
ținerea ei sînt necesare o 

-dăruire exemplară a favo- 
riților noștri, care să fie 
partizani declarați ai jo
cului colectiv și o galerie 
la înălțime. Fiindcă și în 
fotbal, jocul de pe gazon 
poate și trebuie să fie in
fluențat în bine de parti
tura „orchestrei"...

JIUL: Caval
(Giurgiu), Rusu, 
P. Grigore 
inulanschi, 
(Lăsconi)

■ Giuchici.

- Popa 
Neagu,

— Varga, Șu- 
Dina, Vînătoru
— Sălăgean,

Ion VULPE

Bre
■ FOTBAL, divizia C 

Metalurgistul Cugir — 
nerul Aninoasa 2—0, Me
canica Alba lulia — Mine- 
rul-Știința Vulcan 2—1. 
Județean: Minerul Uricani 
— Constructorul Hunedoa
ra .5—>lr Parângul Lonca — 
C.F.R. Petroșani 0—2, Mi
nerul Deva — Preparato
rul Petrila 1—0, Municipal: 
Minerul Dîlja — Sănăta
tea Petroșani 3—2, Dinamo

Mi-

• ••

află cu picioarele pe pă- 
mînt" — în această primă 
repriză a fost portarul Li- 
xandru care în min. 16 a 
decis momentul psihologic 
al meciului: la o centra
re a lui Atodiresei, Portic, 
singur în fața porții, a. șu
tat de la 6—7■piptri (jar 
portarul formației gazdă a 
intervenit senzațional. A- 
tacul minerilor nu „merge", 
pasele se dovedesc a fi 
rătăcite, puținele ocazii 
sînt irosite spre deziluzia 
spectatorilor.

Și cum o vorbă din. lu
mea sportului spune că 
„pauza e un sfetnic bun" 
din minutul 46 în teren In
tră parcă o altă echipă. Ne 
referim bineînțeles la gaz- 
de. Astfel, după două faze 
petrecute în minutele 47 
și 50, care „încălzesc" tri-

— Autobuzul 1—3. Cam
pionatul liceelor: Liceul 
industrial Lupeni — Li
ceul chimic Lupeni 3—1 
(categoria 15—16 ani) șî 
2—1 (categoria 17—19 ani), 
Liceul Petrila ■— Liceul 
Vulcan 6—2 (15—16 ani) 
și 0—3 (17—19 ani), Li
ceul Vulcan —Liceul mi
nier Petroșani 4—0 (15— 
16 ani) și 2—2 (17—19 
ani).

bunele urmează deschide
rea scorului: Se bestyen 
centrează de pe dreapta, 
mingea sare — ca la bili
ard dintr-un jucător în al
tui, ajunge la Colceag ca
re de la... 3 metri îm
pinge balonul în plasă : 
1—0.

In min. 62 scapă Atodi
resei și numai puțin a lip
sit ca el să egaleze. In 
locul unui 1—1 nedrept, 
urmează însă un 2—0. Min
gea circulă pe „filiera" 
Sebestyen—Colceag, iar ul
timul îl învinge pe porta
rul reșițean Bochiș.

La numai un minut tri
bunele sînt în picioare la 
o fază care deși nu a tost 
gol, a fost cea mai fru
moasă: o țesătură de pase 
la marginea careului de 16 
metri al oaspeților, a fost 
urmată de șutul lui Voin 
apărat de Bochiș, mingea 
ajunge la Burghel care șu- 
tează în bară, după care 
Colceag trimite mingea pe 
lingă vinciul drept.
un i 
inte , 
ceag,

Rugby, divizia A

Spectatorii au fost 
nemulțumiți

Cu 
îna- 
Col- 
ca-

sfert de oră 
, de final, 

.... acest jucător 
re a mai decis soarta cî- 
torva partide semnează 
„hat-trik“-ul care-1 încu
nunează evoluția din acest 
meci: la o centrare de pe 
dreapta, a lui Mușat, ur
mărește mingea și de la 
4 metri înscrie cu capul, 
sub privirile uluite ale lui 
Bochiș : 3—0.

Așa se face că echipa 
gazdă a măi obținut două 
puncte, dar gîndul supor
terilor ei este la o„. minu
ne. Pentru înfăptuirea ei 
rămîne ea jucătorii să lup- • 
4e — în cele două depla
sări la U.M. Timișoara și 
F.C. Baia Mare — pînă la 
ultima picătură de energie. 
Ultima șansă este obține
rea unui punct (sau chiar 
două !) Acum ori nicioda
tă t ..•

Formația utilizată: Li— 
xandru — Greu, Truică, 
Burda ngiu, Sebestyen, Mo
rarii, Vbicu, P. Popa — 
Mușat, — Burghel, Col
ceag (min. 80 Bej an).
loan Alexandru TĂTAR

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
BUCUREȘTI 7—9. Peste 
1 590 de spectatori au în
conjurat stadionul din 
dealul institutului, în spe
ranța unui meci frumos 
și. a victoriei echipei fa
vorite, în ultimul meci al 
acestui campionat.

Cei 30 de jucători au 
arătat suporterilor o mos
tră de joc anost, șters, 
fără sclipirile jocului a- 
devărat cu 'care ne-am 
obișnuit. Opt l.p. și 2-3 
„drop“-uri încercate de o 
parte și de alta nu și-au 
atins ținta, întrueît S. 
Octav, Luca de la gazde 
și Fălcușan de la Grivl- 
ța au ratat nepermis. 
S-au realizat două eseuri, 
dintre care cel al oaspe
ților a beneficiat și de 
transformarea lui Fălcu- 
sanu. Acestea au fost 
singurele momente de joc 
autentic, care s-au des
fășurat astfel*,  min. 18: 
o grămadă ordonată lîngă 
buturile Griviței dă șansa 
lui Bonea să se strecoare 
pe lîngă Anton și Stroie 
și să culce balonul la colț; 
4—0. In min. 35 I. Nico- 
lae prinde pe picior greșit 
toată apărarea noastră: 
(unde era Luca funda
șul ?) care nu-1 mal a- 
junge pîtiă între buturi:

4—4 și Fălcușanu : 4—6.
Repriza a doua nu a 

adus nici o schimbare în 
jocul celor două echipe 
cu poziții sigure în cla
sament, indiferent de re
zultatul meciului.

O reacție frumoasă a 
tribunelor a fost atunci 
cînd în teren a intrat 
cunoscutul rugbyst al na
ționalei, Dinu Constan
tin, fost jucător al Ști
inței în perioada 1968— 
1973.

Au mai punctat Fălcu
șanu, prin l.p. min. 56 
și Luca min. 60, după o 
fază frumoasă Dobre — 
Ortelecan, din care ul
timul, aproape de eseu, 
este scos în tușă.

Astfel, se încheie un 
campionat greu, o perioa
dă în care Știința și-a 
cristalizat o' echipă no
uă, mult întinerită, și de 
la care se așteaptă mult.

Au jucat: Bucan — Or
telecan, Dobre — Dru- 
mea, Sușinschi, —‘ Ion 
Florentin, Șt. Constantin, 
Catană — Bonea, Clii- 
riac, Dragu, V. Dobre, 
Medragoniu, S, Octav, 
Luca.

A arbitrat bine Gheor- 
ghe Bărueanu (București).

loan Dan BALAN

Întreceri de handbal
în zilele de 5 și 6 iunie 

a.c, terenul de handbal al 
Liceului pedagogic din 
Deva ă găzduit etapa ju
dețeană a „Cupei Pionie
rului". Municipiul nostru 
a fost reprezentat de e- 
chipele Școlii generale nr. Utilaj ul-Știința Petroșani 
5 Petrila. Comportîndu-se 13^11. Județean: C.S.Ș. 
foarte bine, echipa de bă- Petroșani •— Știința Brad 
ieți (prof. Gherasim Stoi- 34—18, Victoria Căîan —
ca) a cucerit primul loc în Minerul Livezeni 17—1% 

și Sănătatea Deva — Mine
rul Livezeni 29—22 si

șoara. Echipa de fete a 
ocupat, și ea un, merituos 
loc doi în . clasamentul 
final.

♦
DIVIZIA B 

Minerul Moldova 
Utilaj ul-Știința 

Comportîndu-se 13—11., ~ ;

(tincret) :
Nouă —

clasamentul pe județ
s-a calificat pentru etapa 
de zonă ce se va desfă

șura în zilele de 25—26 
' iunie a.c. în orașul Timi

Livezeni 29—22 si
23—19. ; '

S. BALOI

v 1 a r
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L,NEDEIA VULCÂNEANÂ' -ÂMPLÂ SĂRBĂTOARE A MUNQli
fUrmare slin pap. 1)

-

treprinderi și instituții, 
un numeros public. Fes
tivitățile de încheiere a . 
„Nedeii vulcănene" au 
început pe stadionul din 
localitate, unde mii de 
locuitori ai orașului și din 
alte localități ale Văii 
Jiului au urmărit cu e- 
moție și satisfacție pa
rada portului și dansului 
popular la care au luat 
parte sute de elevi de la 
școlile din oraș, formații 
artistice' de amatori din 
municipiu, din Hațeg și 
Gorj. Frumoasele specta
cole prezentate pe stadi
on, în aer liber, de for
mațiile artiștilor amatori 
ale cluburilor muncito
rești Lupeni, Lonea, Vul
can, caselor de cultură 
din Petroșani și Uricani, 
precum și cele 
de formațiile 
țeg ' și Tg. 
fost îndelung 
de mii și mii 
ai muncii.

Bulevardul 
împodobit sărbătorește, a 
fost scena unei adevărate 
parăzi a portului popu
lar, a cîntecului și jocu
lui românesc. Elevi ai 
școlilor generale nr. 1, 4, 
5, 6,' ai Liceului indus-

prezentate 
din Ha- 
Jiu au 

aplaudate 
de oameni

Victoriei,

La a- 
mare 

desfă-

trial au convins . o dată 
mai mult miile de spec
tatori că în școlile orașu
lui Se modelează carac
tere, se stimulează încli
nații artistice, se cultivă 
aptitudini nobile, 
cest spectacol de 
amploare, care s-a __
șurat de-a lungul unei 
zile de vară, au fost pre
zente cele trei generații 
de călușari din Dealul 
Babii, taraful Casei de 
cultură din Hațeg, for
mațiile Casei de cultură 
din Petroșani, ansamblu
rile folclorice ale cămi
nelor culturale din cele
lalte localități ale muni
cipiului, care prin dina
mism și vigoare, prin 
exuberanță și talent in
terpretativ au dat un 
plus de farmec manifes
tărilor de duminică ale 

. „Nedeii vulcănene".
Aflată la a X-a'ediție, 

„Nedeia vulcăneană" s-a 
remarcat ca o autentică 
și îndrăgită sărbătoare a 
oamenilor muncii de aici, 
a impresionat prin orga
nizare, prin conținut bo
gat și diversificat ce a 
exprimat încă o dată 
preocupările și preferin
țele oamenilor muncii — 
mineri, preparatori, con-

i | g

Aspecte din timpul desfășurării programului ar
tistic cu prilejui încheierii „Nedeii vulcănene".

structori care trăiesc și vocali și 
muricesc pe aceste melea
guri. De asemenea, meri
tă â fi consemnat fap
tul că de-a lungul unei 
săptămîni im interes 
sporit în rîndul partici- 
panților au stîrnit acti
vitățile cu caracter poli
tico educativ organizate 
în întreprinderi și insti
tuții, acțiuni care au 
culminat cu un bogat șl 
variat spectacol ținut în 
aer liber, la baza de a- 
grement , „Brazi". Aici, 
începînd cu ora 13, în 
aerul tonifiant al cetinei, 
formațiile artistice de a- 
matori din Vale, din 
județ și din Gorj, artiști

instrumentali 
au excelat prin talent și 
frumusețea interpretării.

„Nedeia vulcăneană", 
amplă manifestare cul- 
tural-artistică, și-a atins 
și-n acest an scopul 
stimulare a creației 
interpretării artiștilor 
matori, a participării 
mai largi a oamenilor 
muncii lă viața spiritua
lă amorașului. Este mo
mentul să spunem că, 
„Nedeia vulcăneană" tre- 

,■ buie să contribuie într-o 
și mai mare măsură la 
consolidarea unei inten
se vieți cultural-artistice 
în toate întreprinderile și 
instituțiile orașului și, de 
ce nu, în Valea Jiului.
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Acțiuni hotărî te pentru 
dezarmare și securitate internațională

„ BEIJING 7 (Agerpres). 
ii Ji Pengfei, consilier de 
?'stat al R. P. Chineze, a 

primit luni, la Palatul 
Sj'Anrp, din Beijing, de- 
** legația de activiști ai 

P.G.R. condusă de Natalia 
ffipa, membru al C.C. al 
P.G.R., secretar al Comi
tetului județean Neamț 
P.G.R.

i . |. Au fost evocate, cu 
Cest prilej, relațiile 
prietenie și colaborare

mostre de la 
Barcelona

al

Si
de 

______ ________ în 
continuă dezvoltare dintre 
cele două partide, țări și 
popoare, sublinlindu-se im
portanța contactelor dintre 
activiștii celor două parti
de pentru • mai bună cu
noaștere a experienței In 
construcția socialistă din 
România și China.

MADRID 7 (Agerpres). 
— în prezența regelui 
Spaniei, Juan Carlos, a 
președintelui guvernului 
autonom catalan, Jorge 
Pujol, și a altor personali
tăți oficiale spaniole, la 
Barcelona s-a deschis cea 
de-a 50-a ediție a Tîrgului 
internațional de mostre.

• La această ediție jubilia
ră a tîrgului, țara'noastră 
participă cu un pavilion 
național în care sînt re
prezentate diverse sectoare 
ale economiei românești, 
printre care industria con
strucțiilor de mașini, in
dustria de mașini-unelte, 
electrotehnică, electronică, 
chimică, forestieră, ușoa
ră etc.

ROMA 7 (Agerpres). — 
In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în mai 
multe țări vest-europene, 
președintele ȘUA, Ronald 

o 
la 

în-
Reagan, a făcut luni 
scurtă vizită oficială 
Roma, unde a avut 
trevederi cu președintele 
Italiei, Alessandro Pertini, 
și cu primul ministru, Gio
vanni Spadolini, informea
ză agenția United Press 
International.

Au fost examinate; cu 
prioritate probleme privind 
agravarea situației din O- 
rientul Mijlociu, ca urma
re a intervenției forțelor 
israeliene în sudul Libanu
lui, și conflictul anglo- 
argentinian asupra Insule
lor Malvine (Falkland).

Au fost, de asemenea, a- 
bordate problemele econo
mice ale lumii occidentale.

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — In diferite locali
tăți din S.U.A., duminică, 
în ajunul deschiderii lu
crărilor celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, au a- ___ ___  _  __ t__
vut loc manifestări pentru zion în problemele luptei

'dezarmare, pentru pace, pentru pace, pentru preîn-
informează agenția Asocia- 
ted Press. La New York a 
sosit flacăra olimpică a 
păcii, adusă din Europa 
peste Atlantic. De aseme
nea , a sosit un grup de 
participanți la „Marșul 
păcii mondiale**,  care a 
pornit din Los Angeles și 
New Orleans.

La Pasadena, peste 70 000 
persoane au participat la o 
amplă manifestare cultu- 
ral-muzicală dedicată pă
cii, pentru dezarmare. Au 
luat cuvîntul actori și au 
fost audiate cîntece pentru 
pace.

W TOKIO 7 (Agerpres). — țării, Japonia ar putea a- 
în preajma deschiderii, la duce o contribuție de
New York, a celei de-a seamă la cauza menținerii
doua sesiuni special a A- , păcii și 
dunării Generale a ONU 
consacrată , dezarmării, în 
fosta capitală niponă, Kyo
to, a avut loc un simpo-
pentru pace, pentru preîn-

■ tîmpinarea unei catastrofe 
nucleare. Au participat 
oameni politici și activiști 
pe tărîm obștesc, reprezen- • 
tanți marcanți ai partide
lor politice progresiste din 
Japonia.

într-o rezoluție adoptată 
în unanimitate, participân- 
țiî au lans'at un apel gu
vernului japonez de a res
pecta neabătut cele

preîntîmpinării 
unui conflict termonuclear, 
se arată în rezoluție,

Participanții la' simpozi
on âu expediat pe adresa 
secretarului general al 
ONU din New York o de
clarație în care subliniază 
necesitatea imperioasă de 
a se înceta cursa înarmă
rilor nucleare.

trei 
principii — de a nu po
seda, a nu produce și a 
nu introduce în țară ar
ma nucleară. Respectînd 
aceste principii și urmîrid 
ferm spiritul Constituției

Lucrărlle Conferinței Comisiilor naționale 
pentru UNESCO din țările balcanice

r ATENA 7 (Agerpres). — 
La Atena s-au desfășurat 
lucrările celei de-a X-a 

.Conferințe a Comisiilor 
’naționale pentru UNESCO 
rtlin țările balcanice. 
Win cadrul lucrărilor au 

fost dezbătute probleme 
privind colaborarea în do- 
{maniile științei, tehnicii, 
culturii și educației, al 
seismologiei, precum și în 
alte domenii. Au fost sta
bilite modalitățile practi-

ce menite să ducă la ex
tinderea colaborării balca
nice în domeniile aminti
te.

• ^Intervenind fn dezbateri, 
președintele Comisiei na
ționale pentru UNESCO 
din România» prof. Geor
ge CiUcu, a prezentat pe 
larg pozițiile consecvente 
al® țării noastre privind 
dezvoltarea cooperării pe 
multiple planuri în Bal
cani.

Ședințele unor Comisii permanente 
$ ale CAER

MOSCOVA 7 (Agerpres).
— La Moscova a avut loc 
ședința a 63-a a Comisiei 
permanente CAER pentru 
pomerț exterior, la care au 
participat delegații din 
țările membre ale CAER, 
precum șl RJS.FJ. Delega
ția română a fost condu
să de Dumitru Bejan, mi- 

' nistru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Econo
mice Internaționale, 

•t La ședință s-au exami- 
" hat rezultatele tratative- 
s lor și încheierii, între ță- 
J rile membre ale CAER, 

precum și R.S.FJ., a pro- 
y«ocoalelor privind ochim- 

le reciproce de măr- tă a sistemelor energetice 
L furi pe anul 1982.

-Potrivit protocoalelor în

Reuniunea ministerială a Biroului 
de coordonare a1 țărilor nealiniate

HAVANA 7 (Agerpres).
— Lucrările reuniunii mi- 

de 
nea- 
s-au 
unei 
rea-

nisteriale a Birbului 
coordonare a țărilor 
liniate de la Havana 
încheiat cu adoptarea 
rezoluții finale care 
firmă principiile respinge
rii agresiunii, sprijinirii 
luptei popoarelor pentru 
independență și soluționă
rii problemelor divergente 
pe cale pașnică — infor
mează agențiile Prensa 
Latina, Taniug și France 
Press*.

pupă ce trece în revistă 
problemele majore cu care

este confruntată în prezent 
omenirea, rezoluția consi
deră că aberanta cursă a 
înarmărilor este incompa
tibilă cu dezvoltarea eco
nomică și socială și cu e- 
dificareâ unei noi ordini 
economice internaționale. »

Rezoluția consemnează 
sprijinul față de lupta 
forțelor populare din Sal
vador, exprimă îngrijorare 
în. legătură cu creșterea 
tensiunii în Guatemala și 
a riscurilor de intervenție 
în Nicaragua, precum și 
eu intensificarea actelor 
ostile ale imperialismului

la adresa Cubei. în docu- 
„ment este exprimat spri
jinul țărilor nealiniate față 
de dreptul Argentinei de 
a-și exercita suveranita-' 
tea asupra Insulelor Mal- 
yine.

în legătură cu probleme
le conflictuale din unele 
zone ale Asiei și Orientul 
Apropiat, rezoluția se pro
nunță pentru soluționa
rea acestora pe cale paș
nică, în bâza principiilor 
mișcării de nealiniere.

PREȘEDINTELE PAKIS
TANULUI. Mohammad 
Zia-ul Haq, a apreciat că 
în prezent există condiții 
pentru a se încerca regle
mentarea pe cale pașnică 
a conflictului dintre Irak 
și Iran și că este necesar, 
în primul rînd. un acord 
de încetare a focului. De
clarația șefului statului 
pakistanez a fost făcută la 
Riad unde au avut loc s 
consultările comisiei de 
conciliere instituite de Or
ganizația statelor islamice.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ agenția MTI, de- la 
data de 7 iunie, în R. P. 
Ungară au fost majorate 
prețurile la benzină în 
medie cu 14,5 la sută, iar 
cele ale uleiurilor pentru 
motoare — cu 15 la sută.

De la aceeași dată, pre
țurile la bere se scum- -r 
pese în medie cu 19,2 Ia 
sută.

Evoluția 
diferendului 

anglo- 
argentinian

cheiate, comerțul reciproc 
al țărilor membre ale 
CAER, precum și schimbu
rile lor comerciale cu 

_R.S.FJ. vor continua să 
se dezvolte. _ .

“if ■
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

în URSS a avut loc cea 
de-a 60-a ședință a Comi
siei permanente CAER 
pentru colaborare în do
meniul energiei electrice, 
la care au participat de
legații din țările membre 
ale CAER, precdm și » de
legație din R. S. F. Iu
goslavia. Au fost exatfii- 
nate probleme legate de 
funcționarea interconecta- 

ale țărilor europene mem
bre ale CAER, precum și 
de realizarea convenției 
și programului de colabo
rare privind asimilarea 
blocurilor energetice de 
1000 MW pentru centrale
le nuclearoelectrice.

NAȚIUNILE UNITE 7__ ,,_____  ____ H. . la ora 3 G.M.T., accepta- 
(Agerpres). ~ Consiliul de rea acestei rezoluții.

....  ' ‘ * Secretarul gener-al 
O.N.U., Javier Perez
Cuellar, a prezentat un ra, 
port, arătind că, în pofida 

____ _ h __ II—_ _  2..Î 
diat și necondiționat toa- posibilă realizarea udei iri
te forțele militare pînă la cetări a focului în sudul 
frontierele Libanului, re- Libanului, iar „ostilitățile 
cunoscute pe plan interna- s-au intensificat în mod pe- 
țional**  —• informează a- ' *'  “
gențiile de presă. De ase
menea, Consiliul de Secu
ritate cere tuturor părților 
„să înceteze imediat și 
simultan toate activitățile 
militare pe teritoriul liba
nez și peste frontiera liba- 
nezo-israeliană“ și le soli
cită să comunice secreta
rului general al O.N.U., 
într-un interval de 24 de 
ore, respectiv pînă marți,

al 
de

Securitate a*  adoptat, în 
noaptea de duminică spre 
luni, în unanimitate, o re
zoluție prin Care cere Is- .. .. . . ...
raelului „să-și retragă ime- eforturilor făcute, nu a fost

riculos**.  Totodată, el a in
format Consiliul de Secu
ritate că Forța interimară 
a O. N. U. în Liban 
(UNIFIL) a primit dispozi
ții să împiedice pătrunde
rea forțelor israeliene, dar 
nu a fost în măsură să 
realizeze acest lucru.

Lucrările Consiliului de 
Securitate au fost amînate 
pînă la o dată ce urmează 
să fie anunțată ulterior.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie; Destine ro
mantice; Unirea ; Soțul 
ideal.

PETRI LA : Toată lțj- 
mea este a mea, I-II.

LONEA : Campionii.
AN I NO AS A : O lume 

fără cer. -
VULCAN — Luceafă

rul ; Capitolul al II-lea.
LUPENI — Cultural 1 

Măria Mirabela ; Mun
citoresc : Fiul meu.

URICANI: ' Călărețul 
electric.

! BUENOS AIRES 7 (A-
gerpres). — Statul Major 

F Comun al forțelor armate 
ț argentiniene a anunțat că, 

în ultimele 24 de ®r®, în 
„preajma capitalei Mal vine

lev Puerto Argentino 
(Port Stanley) a avut loc 
• ciocnire între patrule de 
recunoaștere argentiniene 
și forța de comand® bri
tanice «are au încercat să 
pătrundă in dispozitivul 
de apărare argentinian 
transmit agențiile EFE șî 
France Presse. ,

Continuă agresiunea israeliană 
din sudul Libanului

BEIRUT 7 (Agerpres). 
Agresiunea israeliană din 
sudul Libanului a conti
nuat luni in tot Cursul zi
lei, pe • adincime de 40 
de km, de la orașul-port 
Tyr pînă la nord de Sai
da, și pe un front de 60 
km de Ia coastele Medite- 
ranei. pînă la înălțimile 
muntelui Hermon, relatea
ză agențiile internaționale 
de presă... .

în sectarul de vest lup
tei® se desfășoară în re
giunea Tyr, unde se află 
încă de duminică după- 
amiază e brigadă blindată

israeliană care operează 
de-a lungul șoselei de 
coastă. Forțele comune pa- 
lestipiano-progresiste li
baneze Opun o rezistență 
îndîrjită forțelor israeliene. 
Spre nord, se semnalau 
lupte în jurul podurilor 
peste Litani, îndeosebi la 
Kasmieh, la 10 km de Tyr. 
Debarcări de trupe israe
liene au mai fost semna
late la vărsarea fluviului 
Zahrani și la Saadiyat.

Postul oficial de radio 
libanez, reluat de agenția 
France Presse, transmite 
că trupele israeliene au

• *:

încercuit orașul-port Sai
da. .. ' /

Sectoarele de vest și 
de sud ale Beirutului s-au 
aflat luni în stare de răz
boi ca urmare a raidurilor 
repetate ale aviației mili
tare israeliene.

Potrivit unui purtător de 
cuvînt al Forței interima
re ONU. în Liban, citat de 
agențiile internaționale de 
presă, forțe Israeliene au 
atacat unități ale UNIFIL 
pe podul Khardali, pentru 
a 1® obliga să eedqp| Jbna.

ș

TV
11,00 Telex.
11,05 Profesiunile agri

culturii.
11,25 Pentru curtea și 

grădina dv.
11,35 Roman foileton ! 

„Drumuri". , Epi- 
. sodul 4.

12,20 Cadran mondial.
12,45 Țară nouă, mîridrâ

țară — program 
de cîntece.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,25 Un partid avem 

și-o țară.
16,35 Clubul tineretului^
17,10 Universul ferpei- - 

tor.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro-

1 gramului.
20,00 Telejurnal. (Actu

alitatea economică) 
20,30 Pentru dezarmare 

. și pace — poziția 
activă și construe- . 
tivă a României, 
a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

20,45 Un vast . program 
de activitate po- 
liticq-ideplogică.

21,05 Teatru TVs „Ne
dreapta singurăta
te" de Gheorghe 

.. Robu, Premieră pe 
țară. '

22,20 Telejurnal. '
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Gyorfi 
Ștefan, eliberată de I. M. 
Aninoasâ. O declar nulă.

, . (733)
ANUNȚ de familie

PIERDUT certificat de 
căsătorie pe numele Bete- 
ringhe Lucia, eliberat de > 
Consiliul popular munici
pal Petroșani, 
nul,

îl declar 
(734)

SOȚUL Avram, copiii, nepoții, anunță că se îm
plinește un an.de la decesul multiubitei lor soție, 
mamă și bunică

K ; .. FLO
Nu te vm» uita pfeioda

. .............. .
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