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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol

ȚĂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE ! |

Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului ! 
f - - - - - - - - -

Pentru a contribui la creșterea productivitățiî 
Efortul de gîndire 

trebuie materializat

un

Acțiunea
creșterea T

dologii de întocmire și ur
mărire elaborate de spe
cialiștii, cu mare expe
riență în domeniul res
pectiv, de la nivele cen
trale. In ceea ce priveș

COCS ’83 acestor

Oaspeți ai județului
în cursul zilei de joi, 

tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, îm
preună cu ceilalți membri 
ai delegației de partid și 
de stat a R.P. Mongole, a 
făcut o vizită în județul 
Argeș.

Oaspeții au fost însoțiți 
de tovarășii Ludovic Fa_ 
zekaș, llie Verdeț, de alte 
persoane oficiale române.

La sosire, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal și 
tovarășa Anastasia Țeden
bal au fost salutați cu deo
sebită cordialitate de tova
rășul Ion Sîrbu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popu
lar județean.

în cursul convorbirii 
care a avut loc la sediul 
Comitetului județean de 

partid, oaspeții au fost in
formați despre dezvoltarea 
în ritm accelerat a acestei 
zone a țării în anii cons
trucției socialismului, în
deosebi in ultimul deceniu 
și jumătate, perioadă in 
care industrializarea a a_ 
tins și aici cote înalte, cînd 
agricultura s_a modernizat 
in ritm rapid.

S-a vizitat apoi cunoscu
ta întreprindere de auto
turisme „Dacia" din Pi
tești, unde s_a făcut o 
amplă prezentare a orga
nizării și evoluției acestei 
puternice și moderne uni
tăți industriale, a structu
rii fabricației.

Parcurgerea secției de 
montaj a oferit o imagine 
concludentă asupra nive
lului tehnic ridicat al do
tării, fapt ce asigură o 
productivitate ridicată și o 
calitate corespunzătoare 
autoturismelor.

Tovarășului Yumja
aghiin Țedenbal i_au fost 
înfățișate apoi intr-o ex_

Argeș
poziție cele mai noi mo
dele de autoturisme „Da
cia" și „Oltcit", subliniin- 
du-sc caracteristicile lor 
tehnice. Prin fața oaspeți
lor mongoli au trecut apoi 
toate tipurile și variantele 
de autoturisme de oraș și 
de teren realizate în între
prinderile românești, pri
lejuind evidențierea di
versității de modele fabri
cate pînă în prezent, larga 
lor arie de utilizare.

S-a vizitat, în continua
re. Institutul de cercetări 
și producție pentru pomi
cultură de la Mărăcineni. 
După prezentarea profilu
lui și istoricului institutu
lui, a fost pus în lumină 
modul în care unitatea ar., 
geșeană își îndeplinește 
sarcinile pe linia speciali
zării în acest important do
meniu al agriculturii. S_a 
menționat că institutul, 
amplasat în județul cu 
ponderea cea mai însem_

(Continuare in pag. a 4-a)

La mina Uricani, ca 
de altfel la fiecare între
prindere economică din 
municipiul nostru și din 
întreaga țară trebuie să 
se întocmească, să fie e- 
aborat — și a 

fost — 
program 
măsuri 
tru
productivi

tății muncii în anul 1983 
și pentru ceilalți doi ani 
ai cincinalului actual. 
Programul a fost întoc
mit încă din 17 decem
brie 1982 și reactualizat 
în luna mai a acestui an. 
Elaborarea, întocmirea 
acestor programe s-a fă
cut la indicațiile, din sar
cina expresă a conduce
rii superioare de partid, 
existînd totodată meto_

V__________________________

In sectorul I al I.M. Bărbăteni

Noile capacități să 
producă mai devreme !

Pornind de la necesita
tea imperioasă a creșterii 
producției de cărbune des
tinat siderurgiei, am fost 
din nou prezenți la I.M. 
Bărbăteni pentru a urmări 
modul în care se materia
lizează programul de e_ 
chipare a noului abataj 
frontal cu combină pentru 
tăiere din stratul 13, pa
noul 2, sectorul I Această 
nouă capacitate producti
vă trebuie să producă în_ 
cepînd cu 20 iunie, urmînd 
să asigure realizarea in a_ 
ceastă lună a unei produc
ții suplimentare de cărbu
ne pentru cocs.

— La zi, programul de 
lucru se respectă întru to
tul — ne-a declarat ingi
nerul șef al întreprinderii, 
Mitică Nicolescu. „Coloa

Mobilizare de excepție pentru

Hespectarea termenului 
în funcțiune!

de punere

Ieri, pe șantierul puțului 
cu schip de la Lupeni s-a 
înregistrat un eveniment 
în premieră. Mentorii din 
subordinea sing. Emil Tu_ 
tunaru, lăcătușii lui loan 
Popa și alți constructori 
au început proba de rodaj 
mecanic în gol a mașinii 
de extracție. O apăsare pe 
un buton și uriașele tam
bure de la cota + 66 m 
și_au început lent rotația. 
Emoții firești printre cons
tructori și montori. Exa

te programul existent la 
mina Uricani nu ne vom 
opri asupra măsurilor 
cuprinse și nu vom face 
aprecieri asupra calită
ții și eficienței acestora, 
ele fiind stabilite de spe
cialiștii minei care, nu ne 
îndoim, au făcut-o cu 
toată răspunderea, fiind 
în joc soarta producției 
de cărbune extras la a_

nele" de susținere, cu o 
grindă, au fost montate 
pe întreaga lungime a
frontului, de 80 ml. Fron
tul a fost îndreptat în a- 
cest scop pe o porțiune de 
>0 mi. Toate formațiile an
grenate lucrează în acord 
global, cu mare dăruire 
pentru a respecta progra
mul. S. a muncit intens 
pentru repararea și pregă
tirea mecrnic? a combinei. 
Ne .am bucurat de spriji
nul operativ al 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
prin secția de stîlpi hi
draulici din Vulcan. în a_ 
bataj, pe lingă maistrul 
Jenică Radu și sing. Tibe_

Anton HOFFMAN

(Continuare ui pag. a 2-ai

menul practic al compe. 
tnței lor a fost trecut cu 
succes. Șeful lotului din

La puțul cu schip 
de la Lupeni

Lupeni, sing. Teodor Bel_ 
deanu nu-și ascunde sa
tisfacția. Dar după numai 
cîteva minute „intră din 
nou la griji". Fiindcă jos, 
la cota zero, la stația de

ctastă întreprindere. Că 
există program, că mă
surile sînt judicios în
tocmite este foarte bine. 
Ceea ce lasă însă de do

rit este mo
dei în care 
este urmărită 
îndeplinirea 

mă
suri, în care 

este evidențiată eficiența 
lor.

în primul rînd, nu e_ 
xistă fișele măsurilor sta
bilite, fișe care trebuie 
să conțină pe lingă par
tea tehnică propriu-zisă

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Brigada minerului 
Constantin Cosma (în i- 
magine alături de șeful 
de schimb Ion Butnaru 
și ortacii săi Emil Pop 
și Costică Hăituc) se 
numără între formațiile 
fruntașe din sectorul V 
al minei Petrila.

presortare, la instalația 
pentru transport pe bandă 
dintre puțul cu schip si 
preparație sînt multe pro
bleme de rezolvat. Au fost 
t’ rnate 23 de fundații și 
mai sînt de turnat încă 
patru. Este o lucrare pre
tențioasă care va trebui 
realizată intr-un timp re
cord. Tocmai de aceea,

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 3-a>

Transmisiuni directe ’a radio și televiziune
Azi transmisii directe la radio și 

televiziune :
• în jurul orei 10,00 solemnitatea sem

nării documentelor oficiale româno-mon- 
gole ;

• în jurul orei 13,15 ceremonia plecă
rii tovarășului Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului Marelui IIu.

ral Popular al Republicii Populare Mon
gole, care, la invitația tovarășului Nicclae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efectuat, în 
fruntea unei delegații de partid și de 
stat a Republicii Populare Mongole, o 
vizită oficială de prietenie în țara noas
tră.

Normele comerțului corect și civilizat
-> *

în
Și 

urmă 
împreună cu

Prin natura relațiilor co
tidiene cu oamenii muncii, 
comerțul participă, prin 
buna aprovizionare și des
facerea corectă a mărfuri
lor,- la sporirea calității vie
ții, obiectiv prioritar 
activitatea partidului 
stalului nostru. In 
cu citeva zile, 
organele de 
stat, am efec
tuat un con
trol prin di
verse unităț 

comerciale
pentru a constata cum se 
respectă normele stabilite 
în acest important .-.eclui 
de activitate.

Am întîlnit, in cele mai 
multe unități, respectarea 
riguroasă a normelor și re
gulilor comerciale. Dar și 
aspecte contrastante.

...O mentalitate anacro
nică am întîlnit la unitatea 
67 din Lonea — I.C.S.M.I. 

Petroșani : mărfuri cu preț 
redus se vindeau contrar 
normelor percepîndu_se 
bani în plus (baticurile, de 
pildă, se vindeau cu 25 lei, 
prețul lor fiind de 21). Ges
tionara I. Buliska „con
funda" magazinul cu o 
proprietate personală, nu
mai astfel se explică de ce 

unele mărfuri nu erau ex
puse (lacul fixativ, în ma
gazin din 1982, îl puteau 
procura doar cunoscuții, 
propabil I). Alte nereguli 
s_au sesizat și la unitatea 
75 — solduri din Pef-oșani 
(lucrător gestionar Elena 
Boța) unde nu există nici 
măcar firmă, și asta din 
1981 I în acest magazin 
afișarea prețului informa-

Energie electrică 
peste prevederi

Colectivul energeticieni. 
lor de la U.E. Paroșeni ra
portează după primele cinci 
luni ale anului, producerea 
peste prevederi a unei can
tități de peste 10 000 000 
kWh energie electrică,
creînd, de asemenea, con
dițiile realizării unei pro
ducții în plus, în luna iu
nie, de 2 000 000 kWh. Gra
ficul do putere a fost rea
lizat în perioada de la în
ceputul anului în proporție 
de 102,2 la sută.

obicei cons_

specializate 
legumelor 

: solicitate
în
și
de .. .. ._ .
ra de cumpărători. în 
ceste condiții, 
nr. 2 din Petroșani 
permite să

tiv nu este un 
tant.

...Unitățile 
desfacerea 

fructelor sînt 
dimineața și pînă sea_ 

a_ 
magazinul 

iși 
nu respecte 
programul de 
funcționare, 
vinzătorii a_ 
doptînd atitu
dini necivili- 
zate, (reveren

de cumpărători, 
în
să 

ceară verificarea cîntare- 
lor care indicau la fiecare 
kilogram (în ziua de 3 iu
nie) o diferență de 10 
grame. Și numai în defa-

țioase față
deși este necesar să-și 
grijească unitatea și

Tiberiu SPA TARU
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ELOGIUL DATORIEI
ÎMPLINITE

De 1G ani, cu o regula
ritate de metronom, o fe
meie simplă, mică de 
statură, cu ochi străluci
tori, răspunde „prezent" 
în sala de ponta j a pre- 
parației Corcești. O fe
meie cu trei feciori ca 
brazii; doi ingineri mi
nieri, un altul sudor, care 
au învățat de la mamă 
că plinea cea mai 
dulce din l u in e, 
e cea meritată, adică ob
ținută prin trudă. Aceas
tă femeie are un loc de 
muncă obișnuit, un fl'ota- 
tor bun se recunoaște 
după faptul că nu produ
ce „evenimente" în pro
cesul de preparare a 
cărbunelui.

— Viața, cu tristețile 
și bucuriile sale, cu greu
tăți și satisfacții te că
lește. Mă gîndesc însă ctt 
neliniște că, in curînd, 
voi ieși la pensie. M_am 
obișnuit cu munca la pre- 
parație, mă descurc și cu 
treburile acasă. Copiii sînt 
de acum oameni așezați.

Da, despre copiii săi 
această femeie ar putea 
vorbi multe, despre ea 
și munca ei se pronunță 
cu modestie, deși constitu-

< _______________
(Urmare din pag. 1)

această lucrare a fost în
credințată unui om eu o 
vastă experiență profesio
nală, maistrului principal 
Nicolac Dragoș. Mereu gră
bit, preocupat să asigure 
brigăzilor tot ce le trebuie 
pentru a lucra în ritm sus
ținut, maistrul Nicolac Dra
goș — un om care peste 
două luni împlinește trei 
decenii de cînd muncește 
pe șantierele investițiilor 
miniere — găsește cîteva 
momente de răgaz și pen
tru discuția cu reporterul. 
Din modestie, ne vorbește 
mai mult despre oamenii 
din subordine. .Un om 
excepțional este excava. 
toristul Wilhelm Konert. 
Un om de bază, care face 
de toate. Fără el ar sta 
și oamenii ceilalți". Oatm. 
nii ceilalți sînt dulgherii 
din echipa condusă de 
Toma Achiriloaiei, fierarii- 
betonlști din echipa lui 
losif Borșodi, betoniștii din 
formațiile conduse de 

ie un exemplu demn de 
urmat. Paraschiva Di- 
mofte, fiindcă de dinsa 
este vorba, a înțeles ast
fel că de modul cum își 
face datoria depind re
zultatele colectivului la 
flota)ie, că aportul său 
la producerea cărbunelui 
energetic, deși anonim, 
este însemnat pentru a- 
ceastă țară, dar și pen
tru familia ei. Cînd se 
aprinde un bec în casa 
unui om, pdrcă apare 
zîmbclul ei de satisfacție, 
dar țara e o lumină con
tinua cu razele — zîm- 
bete ale milioanelor de 
oameni ai muncii. Intre 
aceștia, Paraschiva Dimof- 
te își face cu prisosință 
datoria, concretizînd feri
cit valențele femeii con
temporane în socialism, 
ca demnă mamă și conș
tiincioasă muncitoare. O 
cumpănă de lumină în 
care șinele se integrează 
organic în societate, o 
fertilă pildă pentru cei 
din jur, în familie, la lo
cul de muncă. Iată de ce 
aceste rîndurl se vor un 
pios omagiu acestei sim
ple femei.

Viorica CIOCAN

Mobilizare
Glieorghe Pavalache și Tu_ 
dor Cărăvan. Sînt tot oa
meni de bază, cu vechi 
state de serviciu pe șan
tiere.

Maistru) coordonator al 
lucrărilor de construcție de 
la puțul cu schip, Gheza 
Kiss, ne informează că pe 
luna mai, constructorii din 
cadrul lotului și-au înde
plinit sarcinile de plan, 
iar pe prima decadă a lu
nii iunie s-a înregistrat și 
o depășire a sarcinilor de 
plan. în prezent, printre 
faptele mai deosebite, se 
poate consemna finaliza
rea lucrărilor de izolație 
la acoperișul turnului pu
țului cu schip și finisajele 
de la casa scărilor dintre 
cotele + 50 și -ț- 66. Aici, 
Ia înălțime, i.am .reîntilnit 
pe zidarii lui Constantin 
Anofi, despre care mais_

Efortul
(Urmare din pag. 1)

a măsurii stabilite (ca s-o 
numim astfel), și o a doua 
parte unde trebuie nomi
nalizat colectivul care tre
buie să ducă la îndeplinire 
sarcina trasată și defalca- 
rea ei cantitativă pe etape. 
De fapt, nu numai fișele 
lipsesc, ci și... colectivele 
respective, răspunderea 
căzînd de cele mai multe 
ori pe seama unui singur 
om și acesta de regulă 
este... șeful sectorului. De 
ce un singur om ? De ce 
tocmai șeful sectorului 
unde trebuie materializa
tă măsura ? Explicația 
primită de la șeful servi
ciului OP1R, ing. Paul 
Luculescu, sună astfel : 
„Măsurile care.î revin șe
fului de sector sînt sar
cini de serviciu pentru a- 
cesta". Așa o fi, dar șeful 
de sector, singur, fără un 
colectiv în care ar trebui 
să fie incluși și specialiști 
din alte compartimente își 
poate duce la îndeplinire 
această sarcină care se a_ 
daugă multor altora ? Du
pă o asemenea optică șe
ful ele sector ar trebui să 
fie un atotștiutor și atol- 
cunoscător.

Analizînd mai departe 
acest program, mai apare

de excepție
trul Kiss are multe cu
vinte de laudă.

I’e șeful șantierului Lu. 
peni al l.C.M.M , sing. Ca
rol Ridzi, îl găsim mai greu. 
E normal să fie astfel. Fi
indcă șantierul are de exe
cutat mai multe lucrări 
risipite pe un vast tri
mestru între Lupeni Șl U- 
rieani. De la sediu] șan
tierului, șeful de șantier 
tocmai plecase spre puțul 
cu schip. 11 întâlnim, în 
sfîrșit. (după ce, de la oa
menii din subordine am a_ 
flat că „și ieri șeful de 
șantier a stat pînă seara 
tîrziu pe șantier"), îmbră
cat în salopetă, cu cizme 
și cască. Avea în mină ne
lipsita stație de radio por
tativă. Din cînd în cînd, 
prin stație, în orice punct 
de lucru s_ar afla, șeful de 
șantier mai rezolvă cîte o 
„problemă de birou". In a_ 
cest moment era îngrijo

de gîndire
un aspect : deși la terme
nul de îndeplinire a măsu
rii este specificată etapi. 
zarea, spre exemplu tri
mestrele II, III și IV, nu 
se poate stabili sau nu este 
prevăzut cit anume în fie
care trimestru. Chiar și 
numai aceste lacune în în
tocmirea programului de 
creștere a productivității 
muncii sînt suficiente pen
tru a declanșa o serie de 
întrebări la care așteptăm 
răspuns. Neexistînd o co
misie, un colectiv (la soli
citări nu a putut fi pre
zentat nici cel puțin pe 
liîrtie), care să se ocupe 
de urmărirea materializă
rii acestui program, cum 
se exercită controlul înde
plinirii sarcinilor? Fără 
o defalcare cantitativă, pe 
etape, cum și cine apre
ciază stadiul și eficiența 
îndeplinirii măsurilor pro
puse ? Șl, în fond, dacă 
nu se știe exact ce și cît 
s_a făcut, care este efi
ciența la un moment dat 
a aplicării unei măsuri, 
cum se poate interveni 
pentru corectarea sau 
pentru adaptarea ei la noi
le situații cînd acestea 
intervin ?

Ne așteptam ca, cel 
puțin o parte din măsurile 
cuprinse în acest program,

rat : „De două zile nu
mai avem motorină. Nc
stau utilajele. Am fost ne- 
voiți să împrumutăm pen
tru a nu ne întrerupe lu
crul la utilajele strict ne
cesare".

Avînd în vedere impor
tanța lucrării de la puțul 
cu schip, termenul apro
piat de punere în funcțiu
ne de care depinde crește
rea producției de cărbune 
a minei Lupeni, conside
răm că e necesar să se a- 
sigure, cu prioritate, o a_ 
provizionare la nivelul ne
cesarului acestui punct de 
lucru.

în ciuda dificultăților 
de moment, constructorii 
de la puțul cu schip au 
reușit și în primele zile 
din cea de.a doua decadă 
a lunii iunie să mențină 
un ritm susținut de lucru. 
Ei își exprimă astfel ho
tărârea de a face totul 
pentru respectarea terme
nului de punere în func
țiune a acestei importante 
lucrări.

trebuie materializat
repetăm, elaborat la indi
cațiile conducerii supe
rioare de partid, să se re
găsească în planul de mun
că al comisiei pentru creș
terea productivității mun
cii și organizarea științifi
că a producției și a mun
cii, comisie a consiliului 
oamenilor muncii, dar so_ 
licitîndu-l, secretara c.o.m. 
nu ni l-a putut pune la 
dispoziție. Răspunsul a fost 
dezarmant de categoric și 
simplu : „nu știu", însoțit 
de o ridicare din umeri. 
Comisia întocmită și apro
bată în 21 ianuarie 1982 
este descompletată si un 
alt aspect pe care nu l.am

Noile capacități 
să producă mai devreme!

(Urmare clin pag. 1)

riu Sibișan, responsabili 
de lucrare, organizarea 
muncii este urmărită per
manent de conducerea mi
nei, asigurîndu.se condiți
ile cele mai bune necesare 
desfășurării activității în 
abataj. v

Detalii importante pri
vind modul de desfășura
re a lucrărilor ne-a furni
zat șeful sectorului 1, ing. 
Constantin Cimponer. „Bri
gada condusă de Pompei 
Tomolea a avansat zilnic 
la conturarea panoului cu 
5—6 ml, asigurînd înche
ierea mai devreme a lu
crărilor miniere. In abataj, 
minerul Ion Popescu, îm
preună cu ortacii a reu
șit să monteze, în unele 
zile, pînă la 35 de coloane. 
Eforturi deosebite au de
pus membrii echipei ser
vice conduse de loan Bo_ 
jică, Ia fel ca și ortacii 
lui Attila Csibi, care au 
participat la îndreptarea 
frontului. Practic, avem 
posibilitatea să pornim a- 
batajul cu două zile mai 
devreme, doar montarea 
combinei realizîndu-se în 
program, introducerea ci 
fiind strict condiționată 
de oprirea fluxului, in ziua 
de duminică, pe galeria de 
coastă de la orizontul 650. 
Toate eforturile depuse au 
un țel major — să reali
zăm în această lună, in 
sector, o producție peste 
plan de 2000 tone de căr
bune cocsificabil. Cum, la 
zi,, planul e realizat, prin 

înțeles pe deplin — pre
ședintele comisiei este chiar 
directorul întreprinderii I 
Nu am înțeles pe deplin 
acest aspect întrucît pen
tru... propria sa numire în 
funcția de președinte al 
comisiei, directorul ar fi 
trebuit să dea o decizie.

Iată, așadar, că la ne
ajunsurile obiective pre
zentate în ziarul de ieri, 
apar și aspecte a căror „o_ 
biectivitatc" nu intră în 
discuție. Un program de o 
deosebită importanță pen
tru sporirea producției de 
cărbune este o „cenușărea
să" a preocupărilor la mi
na Uricani ?

intrarea în funcțiune a a_ 
batajului, chiar și în 20 
iunie, acest țel va fi atins. 
Toate măsurile necesare au 
fost gîndite, inclusiv res
tructurarea efectivelor în 
sector în așa fel îneît să 
putem asigura' plasarea 
noii capacități productive. 
Și în luna trecută am ex
tras peste plan 1271 tone 
de cărbune cocsificabil. în
treaga creștere de produc
ție programată pe mină, 
în luna viitoare urmează 
s-o preia sectorul noa 
avînd în vedere că s_. u 
creat condițiile prelungirii 
exploatării în paralel a 
panourilor 1 și 2 din stra
tul 13 cel puțin pînă la 
15 iulie. Concomitent, în a_ 
ceastă lună, săpăm ultimii 
50 de metri liniari- în ga
leria de bază a panoului 
4, al aceluiași strat, ur_ 
mind să introducem aici 
un complex mecanizat de 
susținere și tăiere, progra
mat pentru trimestrul IV 
a.c. Toate eforturile noas
tre au în vedere punerea 
în funcțiune a acestei noi 
capacități încă din luna 
septembrie...".

Așadar, colectivul sec
torului 1 al I.M Bărbăteni 
depune eforturi stăruitoa
re, concretizate în realiza
rea unor producții de căr
bune cocsificabil supli
mentare, în materializa
rea în bune condiții a n 
bieetivului economic îl 
jor ce stă în fața tuturor 
minerilor — țării mai mult 
cărbune !

Duminică, 19 iunie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învăță
mântul superior a_ 
gricol. Agrotehnica 
plantațiilor de vii pe 
rod.

8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei. E_ 

diție dedicată Zilei 
aviației

9.30 Buc-triiie muzicii. 
Enesciana. O integra
lă a operei marelui 
muzician român (IX).

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.

—. Telefilmoteca de ghioz
dan. Cireșarii — epi
sodul 6.

3,00 Album duminical i 
Din sumar :

— Telex.
•— Melodii instrumenta

le cu formația „Om- 
nia".

— Umor și muzică.
— Sub cupola circului.
— în pași de dans.
— Cascadorii rîsului.
— Romanțe și cîntece de 

voie bună.
— 14,30 Desene animate. 

Tom și Jerry.
— Eu sînt mîndră din 

Șugag.
— Șoimii.
— Mierorecital; Angela 

Stoenescu.
— Semnal.
— Selecțiuni din Con

cursul de chitară cla
sică — Sinaia ’83.

— Telesport.
— Artiști lirici la Album.

17,00 Film serial. Vinul și 
piinea. Episodul 3.

— Graiul românesc.
— Teatru vesel.
— Tinerețea e o floare.

18.30 Micul ecran pentru 
cei mici. Pe lingă Po_ 
iul Sud. Film.

19,00 Telejurnal.
19.15 Cântarea României.
20,00 Telecinemateca. Ci

clul ; Mari actori.
Copilul lui Polly.
Piemieră pe țară.

21.20 Varietăți muzicale. 
22,00 Telejurnal.

— Sport.
22.20 Avanpremieră TV.

Luni, 20 iunie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară,
17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20.15 A patriei cinstire. E- 

misiune de cîntece și 
versuri.

20.30 Panoramic economic. 
21,00 Tezaur folcloric.
21.30 Curier cetățenesc.
21,45 Roman foileton. Ma

rile speranțe. Episo
dul 10.

22.15 Ritmuri muzicale.
22.30 Telejurnal.

Marți, 21 iunie
11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei,
11.35 Roman foileton. Ma

rile speranțe. Episo
dul 10.

12,05 Panoramic economic.
12.35 Desene animate, Po

vestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 Estrada amatorilor.
16.20 Clubul tineretului.
17,00 Viața școlii.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Vidcotcca internațio

nală.
21,05 Pagini de glorios 

eroism revoluționar. 
50 de ani de la crea.

PROGRAMUL Ți/
rea Comitetului Na
țional Antifascist.

21.25 Creații muzicale de 
mare popularitate.

21,45 La zi în 600 de se
cunde.

21,53 Teatru TV. Brevetul 
de Luigi Pirandello.

22,30 Telejurnal.
Miercuri, 22 iunie

16,00 Telex.
16,05 Tribuna O.D.U.S.

— Cu oamenii pentru 
oameni,

16.25 Viața culturală.
16.55 Rezultatele tragerii 

pronoexpres.
17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Melodii și interpreți
20.55 Stop-c-adr» pe ma

pamond.

2L10 Film artistic Domnul 
taxi. Premieră pe ța
ră.

22.30 Telejurnal.
Joi, 23 iunie

11,00 Telex.
11,05 Melodii populare.
11.30 Film serial. Bule

vardul Paulista. Epi
sodul 9.

12,15 Atenție la neatenție.
iiiiiiiiuiiliniiuiiimimiiiiiuui

eeono- 

in reali- 

Omul 
Episodul 

a ceasta

12,35 Desene animate. Mi
cuța Nell.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretului.
17.40 Imagini din Luxem

burg.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

— Actualitatea 
mică.

20,”0 Fotograme d 
tate.

21,10 Film serial, 
urn Atlantis.
6

21.40 Dacă iubiți 
planetă...

22,03 Discorama.
22.30 Teiejurnal.

Vineri, 24 iunie
15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță. 
mîntul superior teh

nic. Fizică. Optica 
fotonică.

15.30 Emisiune in. limba 
germană,

17.25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Cîntece pe adresa

dumneavoastră.
20.50 Columne a'e istoriei. 

Azi, municipiul lași.
21,05 Orchestre în telere- 

cital.
21,15 Cadran mondial.

— România și probleme
le lumii contempora
ne.

— Occident ’83.
21,40 Film artistic. 'rele, 

fonul. Premieră pe
țară. Producție a 
studiourilor poloneze.

22.30 Telejurnal.
Sîmbătă, 25 iunie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române in 
școală.
Analiză pe text. Fi
guri de stil.

11.25 Film serial. Omul
din Atlantis. Episo
dul 6.

11,55 Să ciute copiii.
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă

mână.
Din sumar i

— Telex.
— Gala desenului ani

mat
— Cîntecul cuvintelor.
— Șah.

— De veghe la hotare.
— în pas de... step.
— Să ne amintim de 

cintecele Măriei Tu
nase,
Reporterul 
— Mircea

întreabă 
Lucescu

baletului.
Ne-am întors la Ce_

răspunde.
Marile momente ale

zieni.
— Magnetoscop muzical.
— Serial'științific. Spre 

anul 2000. Episodul 2.
— Muppets.
— Secvența telespecta

torului.
17.45 Săptămina politică.
18,00 Telesport.
19.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal'.

— Actualitatea econo
mică.

20,20 La sfîrșit de săptă
mână (11).
Din sumai ;

— Estrada estivală.
— 20.30 Teieenciclopedia.
— Aripi românești: Au

rel Vlaicu.
— Natui a și viața Echi

libru ecologic.
— Microcosmosul celu

lei.
— 21,0c Dansați cu noi.

21,25 Film serial Bulevar
dul Paulista. Episo- 
dui 11.

22,15 Varietăți 
distractive.

22,50 Telejurnal. 
— Sport.

23,00 Varietăți 
distractive

muzical-

muzical-
(continua

re).

asigur%25c3%25aendu.se
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Străzi îngrijite, și străzi...
Spunem cu un sentiment 

de mîndric : la noi, în car
tierul nostru, pe strada 
noastră... Și urmează rela
tarea aspectului concret, 
care ne recomandă ca 
buni gospodari.

Sînt foarte ntulți astfel 
de gospodari. Una din ce
le mai îngrijite străzi ale 
orașului este, fără îndo
ială, strada Micu Klein. 
Dreaptă, cu casele și gar
durile aliniate, dar, mai a_ 
Ies, curățată de buruieni ; 
ți-e drag s-o privești. In 
fruntea comitetului cetă
țenesc al acestei frumoase 
străzi se află Iuliu Paszter. 
nak, om care își atrage 
ușor de partea sa concetă
țenii prin exemplul per
sonal, prin inițiativă și ac
țiune. O altă explicație a 
aspectului îngrijit al a_ 
cestci străzi o găsim în 
faptul că printre locuitorii 
ei se numără și Aurel Bă_ 
Cilă, secretar adjunct al 
organizației de partid din 
cartier, precum și loan 
Goga, președintele O.D.U.S., 
recunoscuți gospodari ai 
străzii. Desigur, că nu li 
se poate atribui lor totul, 
aspectul ordonat al străzii 
este rezultatul aportului 
tuturor locuitorilor elr A_ 
ceeași notă de ordine am 
intîlnit-o și pe străzile 
Radu Șapcă, unde locuiesc 
Ludovic Matyași și Matei 

Leonard, pe strada împă
ratul Traian, cu neîntrecu. 
ții ei gospodari loan Radu 
și Ema Cursan, pe Grivița 
Roșie, Aradului și alte cî- 
teva, care, cu mici excep
ții, pot concura, prin con
tribuția cetățenilor, cu 
multe din străzile moder
nizate, privind păstrarea 
frumosului citadin.

Din păcate, am întâlnit 
in aceleași cartiere și une
le străzi situate la polul 

FRUMOSUL CITADIN
creație cetățenească

opus celor citate mai sus. 
Jumătate din strada Gh. 
Doja. spre exemplu, sea
mănă. cu un islaz comunal, 
ba în dreptul unor case 
buruienile ajung pînă la 
ferestre. Chiar la intrarea 
din strada Plopilor, în 
parieo ei de sus, cetățea
nul N. lmling a făcut o 
grămadă de moloz pc care 
a uitat s- o mai transporte. 
Gazde cam nepotrivite pen
tru buruieni de tot felul, 
cu șanțurile și trotuarele 
necurățate de iarbă sint 
și străzile Gh. Barițiu, V. 
Alecsandri, M. Kogâlni- 
oeanu și, mai ales, Jiului, 
în rîndul acelorași negli
jate artere de circulație se 
înscrie și strada Anton 
Pann. Lingă magazinul a_ 

limentar nr. 6, găzduit de 
această stradă, se află rui
na unui fost post de trans
formare a energiei electri
ce, abandonat de mult 
timp. Dacă și așa nu este 
folosit, de ce nu este de
molată ruina respectivă, 
care umbrește aspectul 
străzii ? Și încă o sublinie
re la adresa locuitorilor 
aceleiași străzi : dacă, cu 
numai 200 m mai încolo, 
pe străzile Radu Șapcă și

Micu Klein oamenii înde
părtează din curți și de 
pe străzi, cu multă stă
ruință toate reziduurile, 
locuitorii de pe Anton 
Pann, scot reziduurile din 
ogrăzi și le depun lingă 
bariera C.F.R, și pe tot ta_ 
luzul căii ferate. Nu-i vede 
nimeni ? Oare nu e cazul 
ca acolo unde munca de 
convingere, bunul simț și 
respectul față de stradă 
nu se afirmă să se intervi
nă și cu măsurile de sanc
ționare adecvate, cum 
just propunea un bun gos
podar de pe strada Aure] 
Vlaicu? Este necesară, în 
scopul antrenării cetățeni
lor la realizarea și. apoi, 
la păstrarea ordinii și igie
nei, o prezență activă, de 

lucru, a deputaților, secto_' 
riștilor, a membrilor comi
tetelor cetățenești, ai bi
rourilor organizațiilor de 
partid și ai conducerilor 
celorlalte organizații de 
masă în mijlocul locuito
rilor.

Și unele întreprinderi și 
șantiere pot și trebuie să 
contribuie la menținerea 
unei ținute corespunzătoa
re a străzilor pe care cir
culă ori își au sediile și 
punctele de lucru. Ne re- 
ferim la unitățile care 
transportă balast și alte 
materiale de la rampele 
din strada Cărbunelui și 
care poluează străzile Cu_ 
za Vodă, NI. Eminescu și 
altele, ia Grupul de șantie
re Petroșani al T.C.H., 
l.C.M.NI. șî alte șantiere 
care împrăștie pe străzi, 
mari cantități de pămînt, 
la E.G.C.L., care ar trebui 
să refacă urgent împrej
muirea băii comunale, la 
I.A.C.C.V.J., în dreptul 
căreia buruienile nu sint 
curățate, atit pe strada Ra
du Șapcă cît și pe Grivița 
Roșie.

Sint multe activități diur
ne, dintre care unele po
luante: eliberăm ampla
samente, reconstruim, dar 
avem nevoie și de străzi 
îngrijite pe care să circu
lăm în condiții optime !

Toma ȚAȚARCÂ

| VĂ SUGERĂM
K Din cartierul Aeroport — Petroșani, sînbem 

j invitați să vizităm strada Saturn, mai ales zona că_ 
| minului studențesc. Peisajul din jurul acestui imobil, 
I împestrițat cu cioburi de sticlă de diferite culori, cu 
i cutii de conserve, hîrtii. cu resturi dc hrană și alte 
: reziduuri, provoacă, pe bună dreptate, protestul loca- i 
1 tarilor din blocurile alăturate. Situația relevă, după i 
i părerea noastră, oportunitatea unor vizite de control i 
; la fața, locului, a unei comisii din partea administra- ț 
i ției și conducerilor A.S.C. de la Institutul de mine, i 
i urmată de măsurile necesare. Cei care în curînd vor i 
i conduce și educa pe alții, trebuie să manifeste grijă, i 
I să prcțuiasc.ă ambianța citadină încă' din perioada i 
i formării lor. Situația o impune cu prisosință. (T.V.) i

■ în cariera Cîmpu lui Neag lucrează cîtcva sute ; 
i de muncitori, maiștri. ingineri și funcționari. Marca ‘ 
i majoritate sint nefamiiiști, detașați din diferite localități \ 
i ale județului și municipiului. O bună parte din acest [ 
i personal lucrează în regim prelungit. E adevărat că 1 
i în localitatea Cimpu lui Neag sînt două unități aii- i 
; mentare de la care se pot aproviziona cu alimente i 
j pentru micul dejun, chiar și pentru masa de prînz, |
• dar ele se află la o distanță apreciabilă de carieră, i 
: Se pierde tim.p prețios, se risipește un efort mare. Este i 
î prevăzută construirea sau amenajarea unei cantine, ț

dar pînă atunci sugerăm l.C.S. Mixtă Lupeni aduce- i
• rea tn apropierea carierei a unei tonele cu un mini- Ș 
i mum de produse alimentare, venind în acest fel în i 
: sprijinul colectivului carierei. (A.M.)<..........................................................

Francisc Keleincn și 
f<. iui de lucru
de la Districtul de dru
muri Livezeni, in tim
pul unei recente inter
venții pe defileul Jiului.

Foto : Șt. NEMECSEK

Normele 
comerțului 

civilizat
(Urinare din pag I)

Controlul oamenilor muncii, în acțiune

Două măsuri concrete
au prins viață

Propunerea privind ur
gentarea construirii unui 
nou gard împrejmuitor, 
în locul celui vechi, con
semnată de echipa de 
control al oamenilor 
muncii (formată din 
Ciur, Marin Ceaușu 
Dumitru Andrei), în
gistrul unic al Fabricii de 
morărit și panificație din 
Petroșani, 
doar în... registru,
ducerea fabricii, cu 
jinul unui colectiv 
muncitori de 
Vulcan, a dat 
punerii făcute 
de control ; în
prejmuirii degradate

T.
și 

re_

nu a rămas
Con_ 
spri_ 

de 
secțiala

curs pro_ 
de echipa 
locul îm_ 

a
fost construit un nou gard 
din plasă metalică. Pînă 
în ziua revenirii echipei 
de control atît în fabrică, 
la fața locului, cît și la 
redacție pentru a ne re
lata
cum se înfăptuiesc măsu
rile

cu satisfacție modul

preconizate, porțiu.

de gard nou însuma
1000 mp. S-a

lucrători din 
și persoanelor

nea 
circa 
pus astfel capăt „circula
ției" unor 
fabrică
străine prin spărturile din 
împrejmuirea veche, 
culație încheiată de 
cei, cu sustrageri din 
nea pregătită pentru 
fi expediată spre 
trele de desfacere, 
fața fabricii, deci la 
derea tuturor, a 
deschis un chioșc 
tru vînzarea plinii, 
unde atît lucrătorii 
fabrică, cit și alte
soane, se pot aproviziona, 
contracost, cu piinea pre
ferată.

Două măsuri 
care au adus
membrilor echipei 
control 
muncii, 
ordine 
incinta

dr
obi- 
pîi_ 

a 
cen_ 

în 
ve_ 
fost 

pen- 
de 

din 
per-

concrete 
satisfacție 

de
al oamenilor 

făcind totodată 
in circulația prin 
fabricii (T.V.)

Răspundem cititorilor
• UN GRI I’ DE OA

MENI AI MIM II, UE 
l’aroșeni . Conducerea în
treprinderii Electrocentra- 
le Deva a aprobat procu
rarea formularelor nece
sare întocmirii statelor de 
retribuție la U.E. Paroșeni 
asa cum solicitați. (A.H.)

• MIHAI ASAVEI, Vul
can ; Concediul de odihnă 
al minerilor este compus 
din zilele lucrătoare, cuve
nite în raport cu vechimea 
în muncă, și zilele, tot lu
crătoare, de concediu su
plimentar, acordate potrivit 
prevederilor Legii 26/1967 
pentru condiții deosebite 
de muncă. Este, deci, fi
resc ca și in cazul incapa
cității temporare de mun. 
că să se plătească zilele

I
I
I
I
I

I
a

I

lucrătoare din perioada 
de incapacitate, și nu toate 
zilele calendaristice. (T.Ț )

• Vă numiți... POPES
CU VASILE ? Cele sesizate 
eu privire )a distribuirea 
benzinei la stația PEC’O 
Vulcan pot să aibă un dram 
de adevăr destul de greu 
de probat. Dar este și o_ 
bligația posesorului de au
toturism să urmărească ca
dranul pompei de benzină, 
care înregistrează atît su
ma, cit și cantitatea livra
tă. V.ain căutat la mina 
Paroșeni, unde spuneați că 
lucrați. Este înjositor pen
tru un om să folosească 
numele altui confrate pen
tru redactarea unei scri
sori. așa cum .-iți făr-ut., fo- 
losindu-vă de numele Po_

Să respectăm regulile de utilizare 
a aparatelor moderne de gătit!

Așa cum la folosirea so
belor de încălzit trebuie 
respectate niște reguli e_ 
iementare, tot așa și in 
cazul aparatelor moderne 
(aragaz, reșou etc) — tre
buie cunoscut modul de 
folosire corectă pentru că 
prezintă un pericol mai ma
re decît sobele. Folosirea 
acestor aparatc impune o 
verificare amănunțită. In 
cazul aragazului este nece
sar ca atît ochiurile, fur
tunul cît și butelia să nu 
aibă scăpări de gaze. Sint 
și oameni care nesocotesc 
aceste cerințe. Cazul lui 
Aron Petre, de la chioșcul

de încărcat brichete din 
Lupeni, este plin de învă
țăminte în acest sens. Pe 
lingă faptul că avea scă
pări de gaz la butelie, o_ 
mul a mai. amplasat în 
chioșc și un reșou elec
tric. Să se încălzească. Dar 
a fost nevoie de interven
ția pompierilor de la l.M. 
Lupeni, care l-au răcorit, 
nu însă și de paguba care 
a produs-o — circa 10 000 lei.

Victimă a propriei im
prudențe a fost și losif 
Lucaci din Petrila, strada 
T. Vladimirescu, blocul 39, 
apartamentul 95: făcind
proba buteliei, cu o meto

dă contraindicată : cu chi
britul aprins — el și-a in
cendiat locuința. Noroc cu 
intervenția l-'.C.P. de la 
l.M. Petrila, altfel paguba 
putea fi cu mult mai ma
re. Credem că pc viitor își 
va aminti mereu că proba 
buteliei de aragaz se face 
cu clăbuc de săpun, nu eu 
chibritul aprins.

Nu uitați că nereșpeeta- 
rea regulilor de folosire a 
aparatelor moderne de gă
tit vă pune în pericol 
propria viață I

Pint. adj. loan JITEA, 
compania de pompieri 

Petroșani

pcscu Vasile. Noi tot veri
ficam scrisoarea, chiar da
că era anonimă. Credem 
că ați înțeles cum să pro
cedați pe viitor, adică să 
sesizați corect, cinstit și 
să vă folosiți numai de 
numele dv. (T.R.)

• PETRII ȘTEFF, Petro
șani ; Sîntem nevoiți să vă 
reamintim ce v-am mai 
spus într-un alt răspuns 
referitor la necesitatea u. 
nei operativități maxime 
atunci cind ne .relatați re
alizări în producție. . Vor. 
biți in ultima scrisoare, so
sită la redacție în 14 iu
nie a.c., despre plusul de 
producție realizat de co
lectivul sectorului I al 
minei Dîlja în 10 iunie Nu 
scăpați să ne scrieți cu 
mai multă operativitate.

Servicii prompte, și
Promptitudinea și calita

tea reparațiilor prestate 
la unitatea nr. 30 de repa
rații Radio-TV din Petrila, 
de către tinărul depanator 
Dumitru Crăciun, au făcut 
ca această unitate să-și 
cîștige un bun renume.

Buna pregătire profe
sională, dar mai ales soli
citudinea de care dă dova
dă acest depanator, face 
ca orice defecțiune la a_ 
paratele de radio, la’ ra- 
diocasetofoane, televizoa
re* și pick-up-uri să-și gă
sească remedierea intr-un 
timp scurt, iar elienții să 
fie mulțumiți de calitatea 
lucrărilor.

Am dialogat cu tehnicia
nul de aici.

du calitate, dar..-
— Spuneți-ne, puteți să 

faceți față solicitărilor ?
— Cam greu, fiindcă sint 

singur și trebuie să mă 
ocup de primirea aparate
lor, de taxarea lucrărilor 
și încă un mare necaz — 
spațiul unității este prea 
mic în comparație cu nece
sitățile. Solicit și pe a- 
ceastă cale conducerea co
operativei să studieze a_ 
ceste două aspecte. Dacă 
nu se poate rezolva ope
rativ problema spațiului, 
insist măcar să mai pri
mesc un ajutor, deoarece 
-este singura unitate din 
Petrila unde se repară a- 
parate de radio, radioca- 
setofoane și pik-up-urî.

V. BELDIE

voarca clientului. O soco
teală simplă : cile 20 bani 
la 1 kg ! Au fost sancțio
nați contravențional vin- 
zătorii Iulian Brujan, Creț 
Aurora, Lăcătuș Anasta
sia. In perioada de vară, 
cind aceste magazine sint 
căutate de oameni, Cen
trul de legume-fructe din 
Petroșani trebuie să sta
bilească un program de 
funcționare a magazinelor 
corelat cu timpul oameni
lor. Intre orele 15—17 este 
o perioadă de vîrf în a_ 
fluența cumpărătorilor. 
Dar unitățile sînt închise. 
Tot în acest domeniu am 
constatat că se expune 
marfă necorespunzătoare 
calitativ, nesortată (uni
tățile 29 și 51 Petroșani), 
nu se afișează prețul la 
unele produse cum sînt 
cartofi, ceapă, castraveți 
(unitățile 36 Aninoasa, 23 
Uricani, 14 Lupeni), orarul 
de funcționare fiind, se 
pare, un aspect neglijat.

...în unele unități ali
mentare sint abateri felu
rite de la regulile generale 
de comerț și servire civi
lizată. Fie că nu se afișea
ză prețuri corecte (unită
țile 56 Iscroni, 313 „Carul 
cu bere", 330 — cofetărie 
Lonca), fie că nu se cu
nosc rețete (și deci nu se 
respectă, așa cum s-au 
petrecut lucrurile la unita
tea 18 eu vînzătoarea Gado 
Valeria), ori se vinde cu 
diferențe (în minus) la gra
maj (unitatea 315 „Mignon" 

■— la sortimentul linzer cu 
mere). T.a alimentara 58 
din Vulcan s_au cîntărit 
mai multe mărfuri pream. 
halate (zahăr, făină etc), 
multe cu minusuri. La ca
să, cumpărătorul arc sur
priza neeliberării bonului 
de marcaj. Neexpunerea 
mărfurilor, dosirea lor 
contravine normelor gene
rale de comerț. O știe și 
Maria Șerban, gestionar de 
serviciu la cofetăria 130 
din Vulcan. Intre a ști și 
a proceda ca atare e o 
diferență. Susnumita, fără 
ecuson, dosise peste 70 de 
borcane cu cafea Ncss.

Toate aceste aspecte își 
au originea în carențele 
din educația morală ți 
profesională a unor lucră
tori din comerț, domeniu 
în care trebuie făcută or
dine I
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a tovarășului 

Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

FILME

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie : Pruncul, petro
lul și ardelenii ; Unirea : 
ABBA.

LONEA : Quo vadis
Homo sapiens.

ANINOASA: Buletin
de București.

VULCAN — Luceafărul: 
Comoara.

relui Hural Topular 
Republicii 
gole, care, 
varășului 
Ceaușescu, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, 
tea unei delegații 
partid și de stat 
blicii Populare 
o vizită oficială 
tenie
15,00 
15,05

al
Populare Mon- 
la invitația to_ 
Nicolae 

secretar gene.

a efectuat, in frun_ 
de 

a Repu_ 
Mongole, 
de prie- 
noastră.

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu LUPENI 
Capcana.

Cultural i

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, 
joi, în cadrul unui dineu, 
cu tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal. secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele

Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii 
Populare Mongole, și cu 
tovarășa A.I. Țedenbal_Fi- 
latova.

Cu acest prilej, cel doi 
conducători de partid și 
de stat au continuat schim
bul de păreri în probleme 
de interes reciproc. A fost 
reafirmată hotărîrea comu
nă de a extinde și întări 
conlucrarea dintre Partidul

Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, de a dezvolta șl 
mai puternic colaborarea 
dintre România și Mongo
lia, atît pe tărîm bilateral, 
cît și în sfera vieții inter
naționale, de a ridica la 
un nivel superior relațiile 
prietenești româno_mon- 
gole, în folosul ambelor 
țări și popoare, al progre

sului și prosperității lor, 
al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

Convorbirile și dineul 
s-au desfășurat în spiritul 
prieteniei, înțelegerii și 
stimei ce caracterizează 
dialogul româno-mongol, 
la nivel înalt, bunele re
lații dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

I URICANI :
1-11.

Papillon,
15,25

(Urmare din oag. 11

TV 17,15

Oaspeți ai județului Argeș

nată in pomicultură, asi
gură coordonarea activi
tății de creare a unor noi 
soiuri de pomi fructiferi și 
producerea materialului 
săditor pentru toate bazi
nele pomicole ale țării.

Următorul obiectiv eco
nomic vizitat a fost Com
binatul de prelucrare a 
lemnului.

Parcurgerea a două sec
ții ale fabricii de mobilă 
și vizitarea unei expoziții 
au pus în evidență preo
cupările colectivului piteș- 
tean îndreptate spre valo
rificarea superioară a ma
terialului lemnos și reali

zarea unor piese de mobi
lier moderne, de calitate 
superioară. S_a subliniat 
că mobila românească este 
cunoscută șl în numeroase 
țări și, datorită calităților 
sale estetice și funcționale, 
tot mai solicitata la ex
port.

Tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal s_a interesat de 
unele aspecte ale activită
ții de producție, de valoa
rea produselor obținute.

Secretarul general al
Comitetului Central al
Partidului Popular Revo
luționar Mongol a semnat 
în cărțile de onoare ale 
unităților economice vizi
tate, exprimînd aprecieri

deosebite la adresa reali
zărilor obținute, adresînd 
colectivelor acestora feli
citări și urări de noi suc
cese.

Pe întreg parcursul vi
zitei, oamenii muncii din 
aceste întreprinderi, cetă
țenii municipiului Pitești 
au șalutat cu căldură și 
prietenie pe tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal.

In cursul după_amiezii, 
înaltul oaspete și persoa
nele oficiale care îl înso
țesc s-au înapoiat în Capi
tală. *

în încheierea vizitei. Co
mitetul județean Argeș al

P.C.R. a oferit un dejun 
în onoarea tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii 
Populare Mongole.

In timpul dejunului, des
fășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tova
rășul Ion Sîrbu, prim-se_ 
cretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului 
popular județean, și tova
rășul Yumjaaghiin Țe
denbal, au rostit toasturi.

I
I
I
I

9,45 Muzică 
instrumentală.

în jur

populară 17,20
17,35

■N LU/ME
Vizita tovarășului

Vie ii Ceaușescu în Egipt
CAIRO 16 (Agerpres). Cu 

prilejul vizitei pe care o 
întreprinde in Egipt, tova
rășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, s_a- întîlnit 
cu Fuad Mohieddin, prim- 
ministru al guvernului e- 
giptean, și cu Abdel Ahad 
Gamal El Din, președintele 
Consiliului suprem pentru 
tineret și sport din Egipt.

In cadrul convorbirilor 
a fost evocat cu satisfacție

cursul ascendent al relați
ilor de prietenie și cooped 
rare existente intre Româ
nia și Egipt, la baza că
rora stau legăturile de 
prietenie sinceră și stimă 
reciprocă statornicite în- 
tie președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Muba
rak.

S-a discutat, de aseme
nea stadiul relațiilor pe 
linia organizațiilor de ti
neret djn cele două țări și 
au fost identificate noi po
sibilități de extindere și 
diversificare a acestora.

I.V. Andropov, ales președinte
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA — Trimisul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite ; La 16 iunie, la 
Moscova s-a deschis sesiu
nea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La propunerea Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și 
a Consiliilor decanilor de 
vârstă ai Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem

al U.R.S.S., I.V. Andropov, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a fost ales pre
ședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

In continuarea ședinței, 
A.A. Gromiko, prim_vice_ 
președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., mi
nistrul afacerilor externe, 
a prezentat un raport în 
probleme de politică ex
ternă.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier

BELGRAD 16 (Agerpres). 
în perioada 13—16 iunie 
1983 au avut loc la Bel
grad lucrările celei de_a 
32-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier. Co
misia a examinat stadiul 
lucrărilor de construcții 
și montaj la sistemul Por-

țile de Fier II și a adoptat 
hotărâri pentru accelera
rea acestora. De asemenea, 
a fost analizată posibilita. 
tea folosirii, în continuare, 
cît mai complete a poten
țialului hidroenergetic al 
Dunării, în care scop s-a 
adoptat un program deta
liat de lucru.

Lucrările sesiunii UNCTAD
BELGRAD 16 (Agerpres). 

Fenomenele de criză din 
economia mondială, efecte
le lor profund negative a- 
supra economiilor tuturor 
națiunilor, în primul rînd 
asupra celor ale țărilor în 
curs de dezvoltare, necesi
tatea adoptării unor mă
suri eficiente pentru eli
minarea actualelor per_ 
turbații și inechități din 
sistemul economic și fi
nanciar internațional, im
perativul identificării unor 
căi și mijloace pentru spri
jinirea mai activă și mai 
eficace a eforturilor de 
progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru eli-

PRELUNGIREA MANDATULUI FORȚEI NAȚIUNILOR UNITE DE 
MENȚINERE A PĂCII ÎN CIPRU

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpres). Consiliul de
Securitate al O.N.U. a 
hotărît, în unanimitate, 
prelungirea cu încă șase 
luni a mandatului Forței 
Națiunilor Unite de men
ținere a păcii în Cipru 
(UNFICYP), informează

agenția UPI. Exprimîndu-și 
satisfacția față de reluarea 
negocierilor intercomuni- 
tare din insulă, Consiliul 
de Securitate cere, totoda
tă, într-o rezoluție, comu
nităților cipriotă-greacă și 
cipriotă-turcă să continue 
aceste convorbiri „intr-o

manieră susținută". Totoda
tă, secretarului general al 
O.N.U. i se solicită să_și 
continue misiunea de bune 
oficii pe care o întreprin
de pentru a facilita efortu
rile în vederea unei regie, 
mentări politice a chestiu
nii cipriote.

minarea decalajelor eco
nomice și a stării de sub
dezvoltare, continuă să 
constituie temele majore 
abordate în discursurile lor 
de șefii de delegații ai state
lor participante la cea 
de-a VI_a sesiune a 
UNCTAD din capitala iu- 
gosiavă, ca și de reprezen
tanții organizațiilor inter
naționale care iau parte ia 
această importantă reuniu
ne. în discursurile lor, ma
joritatea covîrșitoare a 
vorbitorilor, făcînd ample 
referiri la marile dificul
tăți din economia mondia
lă, in special la deteriora
rea situației: economice a 
țărilor in curs de dezvolta, 
re, au subliniat nevoia pre
santă ca reuniunea de la 
Belgrad să adopte măsuri 
practice care să ducă la 
reluarea dialogului Nord. 
Sud, la sporirea asistenței 
in favoarea țărilor în curs 
de dezvoltare, la restruc
turarea radicală a actuale
lor raporturi economice și 
financiare internaționale, 
la instaurarea noii ordini 
economice mondiale.

u 1 o- 
rei 10,00 — transmisiune 
directă de la Palatul Con
siliului de Stat : solemni, 
tatea semnării 
telor oficiale 
mongole, 
populară

în jurul orei 13,15 —
Transmisiune directă do 
la aeroportul Otopeni j 
ceremonia plecării to va. 
rășului Yumjaaghiin Țe
denbal, secretar general 
al Comitetului Central 
al Partidului Popular Re. 
voluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Ma_

documen- 
româno. 

13,00 Muzică 
instrumentală.

17,50
20,00
20,20

20,35
20,45

20,55
21,20

22,30

în țara 1
Telex.
Consultații 
admiterea în 
țămîntul 
tehnic, 
că.
Emisiune 
germană.
Rezultatele tragerii 
loto.
La volan.
Islanda. Documen
tar.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Profil familial.
Cîntece pe adresa 
dv.
Cadran mondial. 
Film artistic.
în soare.
Telejurnal.

pentru 
învă- 

superior 
Matemati-

în limba

eco_

Fete

memenio

Sport • Sport • Sport
FOTBAL

In primul meci de baraj

Mecanica Orăștie —
Minerul Uri ca ni 3-2

Miercuri (15 iunie a.c.), 
la Orăștie, a avut loc pri
mul meci de baraj între 
cîștigătoarea seriei Valea 
Jiului, Minerul Uricani, 
și cîștigătoarea seriei Va
lea Mureșului din campio
natul județean de fotbal 
— Mecanica Orăștie. Me
ciul s-a disputat pe stadio
nul din Orăștie în fața unui 
public numeros, în care 
s-au aflat și suporteri ai 
echipei din Uricani. Cele 
două protagoniste au fă
cut eforturi vizibile pentru 
obținerea unui rezultat cît 
mai bun. Deși a fost în
vinsă, echipa din Uricani 
a lăsat o frumoasă impre
sie la Orăștie, jucînd de la 
ejal la egal cu partenera 
sa de joc care avea avan
tajul terenului. Gazdele 
deschid scorul în min. 4 
prin Gruber, care transfor
mă o lovitură de la 11 m. 
Apoi oaspeții echilibrează 
situația din teren și în 
min. 10 centrul atacant 
din Uricani, Diniș, aduce 
egalarea. In continuare, 
ambele echipe profită de 
bune ocazii de a marca, 
dar rezultatul rămîne ne
schimbat pîna la pauză.

în partea a doua a me
ciului asistăm la același

I 
I

I
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I
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I
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echilibru de forțe. La un 
atac al oaspeților însă. u_ 
nul din fundașii centrali, 
urcat în atac, trimite min
gea cu capul în poarta 
oaspeților, aducînd din nou 
avantajul de partea gazde
lor. Cîteva minute mai tir. 
ziu, tot Gruber ridică sco
rul la 3—1. Deși conduși 
la două goluri diferență, 
oaspeții nu se pierd și ies 
curajos la atac. De fapt, 
cei care au atacat mai 
mult au fost oaspeții, ast
fel că în min. 88, juniorul 
Păuna înscrie splendid, rc_ 
ducind din handicap.

După aspectul jocului, 
un rezultat de egalitate ar 
fi fost mai echitabil. Cu 
toate că a fost învinsă în 
primul meci de baraj. e_ 
chipa din Uricani păstrea
ză șanse reale pentru me
ciul retur, cu speranța câș
tigării titlului de campioa
nă județeană.

★
Meciul retur pentru de

semnarea campioanei jude
țene va avea loc duminică, 
19 iunie, cu începere de 
la ora 17 pe stadionul „Mi
nerul" din Uricani.

ilie COANDREȘ, 
corespondent
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Mica publicitate
VÎND Fiat 850 (acciden

tat), piese schimb. Telefon 
43698 (seara). (660)

VÎND Dacia 1100, stare 
bună. Informații Lupeni 
str. Spiru Haret 5/4, după 
ora 16. (665)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vlaicu 
Gheorghe, eliberată de l.M. 
Vulcan Q declar nulă. 
(661)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Albu

Cornelia, eliberată de 
U.E. Paroșeni. O declar 
nulă. (662)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Birzo. 
îanu Constantin, eliberată 
de U.E. Paroșeni. O declar 
nulă. (663)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Ionel, eliberată de l.M A_ 
nlnoasa. O declar nulă 
(664)
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