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MARILOR ASPIRAȚII ALE LUMII CONTEMPORANE

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînată 

o înaltă distincție a 
Comitetului pentru unitate 
națională pe întreaga Indie

ȚĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partiduluiI
------------------------ -- „

Deosebit de urgent

INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR 
DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

Precizam în numărul 
trecut al ziarului nostru 
că la nivelul celor mai 
importante furnizoare de 
cărbune cocsificabil — 
minele Lupeni, Bărbă- 
teni și Uricani — s-au 
întreprins măsuri și au 
fost create condițiile ne
cesare îndeplinirii pre
vederilor de plan stabi
lite, dar eficiența acesto
ra lasă de dorit atîta vre
me cit nu sînt valorifica
te integral, la nivelul 
gîndirii tehnice investite 
în elaborarea lor. încă 
un argument pentru in
tensificarea acțiunilor de 
creștere a producției la 
aceste întreprinderi mi
niere îl constituie rezul
tatele înregistrate în ziua 
de 23 iunie. Din toate 
sectoarele productive ale

Conducător destoinic, 
stimat și prețuit de or
taci, minerul Gheorghe 
Sava este unul dintre 
brigadierii de bază ai 
sectorului I de la mina 
Vulcan. Alături de or
tacii din brigada pe ca
re o conduce, prin re
zultatele obținute se si
tuează cu consecvență 
în rindul formațiilor 
de lucru cu bune rezul
tate ale sectorului. In 
imagine brigadierul, a- 
iături de ortacii din 
schimbul condus de A- 
lexandru Tudose.
Foto : Șt. NEMECSEK

25 C00 tone de cărbune peste prevederi, 
în primul semestru

Puține colective ale 
sectoarelor Văii Jiului au 
reușit să înregistreze în 
acest an ritmurile de ex
tracție obținute de colec
tivul sectorului IV de la 
I M Lonea, sector de 
pondere in producția mi
nei. realizînd la această 
oră, zilnic, circa o treime 
din extracția totală a in
ti eprinderii. Depășirea 
ritmică a sarcinilor la pro
ducția fizică de cărbune 
s-a materializai de la în
ceputul anului, la zi, în- 
tr-un plus la extracție de 
aproape 24 000 tone de 
cărbune, colectivul fiind 
hotărît, așa cum ne de
clara șeful sectorului, Au
rel Nelepcu, să încheie 
primul semestru al anu
lui cu o cifră „rotundă“ . 
extragerea peste preve
deri a 25 000 de tone. 

acestor întreprinderi mi
niere (aproape 15 sectoa
re) doar 4 puteau rapor
ta îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan sta
bilite pentru ziua respec-

Acțiunea 
COCS '33

tivă. împreună, cele 4 
sectoare, — două de la 
Lupeni și cîte unul de la 
minele Bărbăteni și Uri
cani — au extras o pro
ducție suplimentară de 
numai 267 tone de cărbu
ne cocsificabil, producție 
suplimentară care nu 
poate acoperi nici jumă

Faptele primelor două 
decade ale acestei luni 
confirmă cu prisosință 
realismul acestui anga
jament, puterea de mo
bilizare cu care acționea
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Un angajament-faptă al minorilor 
din sectorul IV de la I.M. Lonea
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ză colectivul în vederea 
înfăptuirii propi iilor ho
tărî ii Consemnăm ast
fel, din datele furnizate 
de tehnicianul normator 
al sectorului, Iulian Cons- 
tantincscu, cele 4 000 de 
tone exti ase suplimentar 
de la începutul lunii, cînd 
nivelul extracției a fost 
constant superior sarcini

tate din minusul (876 de 
tone) înregistrat de secto
rul II al minei Uricani.

Dacă mina Lupeni are 
pe această lună sectoare 
de producție cu sarcinile 
de plan, la zi, depășite, 
la celelalte două între
prinderi — Bărbăteni și 
Uricani — nici un sector 
nu poate raporta înde
plinirea prevederilor de 
plan.

Asemenea situație, acum 
cînd mai averft doar o 
săptămînă pînă la în
cheierea lunii, impune, 
așa cum mai spuneam, 
intensificarea acțiunilor 
de creștere a producției 
de cărbune cocsificabil, 
valorificarea integrală și 
eficientă a tuturor măsu
rilor și condițiilor create.

Dorin GHEȚA

J

lor zilnice cu 150—200 to
ne de cărbune. Pirghia 
de bază în obținerea u- 
nei producții fizice atit 
de înalte a constituit-o. 
așa cum este și normal,

nivelul ridicat al pro
ductivității muncii, indi-
caloi depășit pe sector, ii 
medie, cu 1 tonă pe post,
iar în abataje cu 1,4
tone pe post.

In acest cadru de fier 
binte emulație, brigăzile 
din sector depun eforturi 
stăruitoare in disputa o- 
cupării unor locuri de 
frunte în ierarhia vred

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a primit, vineri, 24 iunie, 
pe membrii delegației Co
mitetului pentru unitate 
națională pe întreaga In
die, organizație guverna
mentală avîndu-1 ca pre
ședinte de onoare pe Gia- 
ni Zail Singh, președinte
le Indiei, sosiți în țara 
noastră pentru a înmîna 
șefului statului român o 
înaltă distincție a acestei 
organizații, în semn de 
profund omagiu și aleasă 
prețuire pentru contribu
ția deosebită adusă la îm
plinirea marilor aspirații 
ale lumii contemporane, 
la asigurarea păcii, pro
gresului și prosperității tu
turor popoarelor, la înfăp
tuirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta
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locul de muncă

niciei și priceperii mi
nerești. între frontaliști, 
ortacii lui Grigore Mîn- 
druț, situați pe primul loc 
al întrecerii, înscriu în 
cronica succeselor acestei 
luni depășirea cu aproa
pe 3 tone pe post a nor
mei planificate. îi ur
mează membrii brigăzii 
conduse de loan Boteanu 
și Florea Anton — cu 1,8 
și, respectiv, 1 tonă pe 
post depășire, în timp ce 
succesele formației con
duse de loan Ilea se con
cretizează în metri liniari 
executați suplimentar în 
vederea pregătirii vi
itoarei linii de front. în
tre cei de la „camere," 
minei ui-vetei an al secto-

T. CAMl’lANU
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noastră, la dezvoltarea con
tinuă a prieteniei româno- 
indiene.

La solemnitate au luat 
parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

A fost de față Kanwar 
Gajendra Singli, ambasa- 
doiul Indiei la București.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
a prezentat pe membrii 
delegației indiene : Maula- 
na Syed Asrarul Haque, 
președinte al Comitetului 
pentru unitate națională pe 
întreaga Indie, D. N. Sinha, 
vicepreședinte, R.N. Sinha, 
membru al AsQCiației de 
prietenie India-România.

în continuarea ceremo
niei au luat cuvîntul Mau- 
lana Asrarul Haque, mem
bru al parlamentului, și 
D.N. Sinha.

Propaganda vizuală — diversă, atractivă, 
convingătoare

OBIECTIV PERMANENT
redresarea

Oricine urcă pe frumoa
sa alee de castani din cen
trul localității spre mină, 
are prilejul să facă cunoș
tință atît cu obiectivele 
strădaniilor minerilor a- 
ninoseni, cît și cu minerii, 
cu oamenii de bază ai mi
nei. Pe ambele părți ale a- 
leii, panouri frumos exe
cutate atrag atenția asupra 
principalelor direcții de ac
țiune ale colectivului pen
tru realizarea producție^ 
de cărbune, a unor pro
ductivități sporite în aba
taje — folosirea din plin a 
utilajelor, a timpului de lu
cru, întărirea ordinii și dis- 
c’plmei, — pentru redu
cerea cheltuielilor de pro
ducție. Partea superioară 
a aleii e cunoscută ca „a- 
leea brigadierilor". Tot pe 
panouri mari sînt expuse 
portretele șefilor de briga
dă — toți fotografiați în 
„ținută festivă", adică în 
uniformă de miner. „în a-

pe 
Și 

de 
ti-

Sfirsit de
_>

Astăzi, după ultima oră 
de cursuri, se încheie a- 
nul de învățămînt 1982— 
1983 pentru cei mai mulți 
dintre elevi : cei cuprinși 
în clasele I—VII. Anul 
școlar 1982—1983 s-a în
scris în Valea Jiului 
coordonatele calității 
eficienței procesului 
instruire și educație a
nerei generații, prin inte
grarea învățămîntului cu 
practica social-economică 
și stimularea gîndirii ști
ințifice, a creativității e- 
levilor. Hărnicia și entu
ziasmul tineresc ale ele
vilor, inteligența și spiri
tul civic s-au manifestat 
în multe și rodnice rezul
tate obținute nu numai in 

.principala lor datorie — 
învățătura, — ci și in 
acțiuni social-gospodă- 
rești destinate înfrumu
sețării, în practica efec
tuată în producție sau în 
etapele Festivalului na
țional „Cîntarea Români
ei".

Vacanța mare, aștep-

S-a dat apoi citire liotă— 
rîrii comitetului privind 
acordarea înaltei distinc
ții președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în care se ara
tă :

„Este un mare privile
giu de a conferi această 
înaltă distincție Excelen
ței Sale Domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele- 
Republicii Socialiste Româ
nia, pentru contribuția sa 
remarcabilă la pacea și în
țelegerea mondială și la 
promovarea prieteniei in
diano-române.

Comitetul pentru unita
te națională pe întreaga 
Indie dă o înaltă aprecie
re dorinței sincere și in— 
•teresului profund al pre
ședintelui României de al 
promova înțelegerea națio
nală și internațională, co—

(Continuare în pag. a 4-a)

producției
fără de popularizarea oa
menilor de bază ai minei, 
prin prezentarea în aceas
tă manieră a brigadierilor 
— ne spunea ulterior pre
ședintele sindicatului, Io
sif Guran — am dorit să 
oferim fiecărui nou înca
drat, atunci cînd primeș
te repartiția la o anumită 
brigadă, posibilitatea să-1 
și identifice pe brigadierul 
în formația căruia va lu
cra, să știe cine-i Grijuc, 
Bădescu sau altul...".

La capătul aleii, înain
tea intrării în clădirea ad
ministrativă, propaganda 
vizuală răspunde unei al
te meniri : prin „Faptul zi-i 
iei" informează asupra re
zultatelor „Ia zi" ale lunii 
in curs Adică, prezintă... 
restanța minei, indicînd 
cauzele acesteia și che-

loan DUBEK

(Continuare in pag a 2-a)

bate la ușa 
întîi, însă, 

dimineață 
și emoțio-

an seoiar
tată de copii, 
școlilor. Mai 
au loc mîine 
tradiționalele 
nantele serbări școlare de 
sfîrșit de an cînd cei mai 
merituoși elevi sînt pre- 
miați, frunțile fiindu-le 
încununate cu flori. Este 
un obicei vechi și adine 
în înțelesuri, cununa de 
flori semnificînd victoria 
obținută în lungul proces 
al cunoașterii.

începe vacanța, mii de 
elevi din școlile Văii Jiu
lui se vor afla în tabere 
de odihnă, în drumeții și 
excursii care se înscriu 
armonios în sistemul cu
noștințelor acumulate in 
clasă, participînd eficient, 
prin cunoașterea nemijlo
cită a marilor realizări 
socialiste, a frumuseților 
țării, la educația patrio
tică a tinerei generații, la 
formarea personalității a- 
cestor viitori construc
tori ai României socialis
te.

f
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tTiberiu SPATARU
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Orientarea școlară și profesională a elevilor

Perspective largi de învățătură 
și formare, direct proporționale cu 
viața social-economică a Văii Jiului

Astăzi se termină perioada în care absolvenții 
clasei a VIII-a trebuie să depună fișele dc înscriere 
in clasa a IX-a (treapta 1) a liceelor din Valea Jiu
lui. Se finalizează, în acest fel, acțiunea de orienta
re școlară și profesională, componentă inseparabilă 
a procesului instructiv-educativ. Despre acest 
biect foarte actual, ne-a oferit detalii tovarășa 
Matilda Uzonovici, inspector școlar județean.

su- 
ing.

— Ce semnificații are 
orientarea școlară și 
profesională pentru ab
solvenții clasei a VIII-a 
din municipiul nostru ? 
— Cei peste 3000 

absolvenți își continuă 
mod firesc pregătirea 
clasa a IX-a (treapta 
a liceelor. In anul școlar 
1983—1984 numărul de 
clase cu profil de mine
rit este superior tocmai 
datorită importanței 
cestui domeniu în 
introducerea științei 
tehnicii moderne a trans
format radical minerul, 
el fiind un tehnician prin 
calitatea și 
cunoștințelor 
necesare în 
ele industriale 
cu 4 clase ; Petroșani. 
10 clase ; Vulcan, cu 
clase — dar și școlile 
nerale (Anînoasa, nr. 
nr, 1 și 2 Petrila, 
Uricani, 
clasă) desfășoară un

de 
în 
în
I)

a- 
care 

și

cantitatea 
ce-i sînt 

muncă. Lice- 
Lupeni, 

cu
8 

ge-
6, 

nr. 1 
toate cu câte o 

in-

vățămînt profund forma
tiv. Absolvenții 
sei a VIII-a — 
zilele de 2—4 iulie 
susține 
care a cunoștințelor pen
tru clasa a IX-a, dar 
numai la acele profile un
de numărul candidaților 
este mai mare decît cel 
al locurilor destinate 
prin plan de învățămînt 
— au optat și pentru alte 
profile (mecanică,t pre
lucrarea lemnului, chi
mie, construcții, electro
tehnică, economie, ma
tematică). Pentru oricare 
profil ar opta — Liceul 
sanitar din Hunedoara va 
avea un număr de 20 lo
curi destinate Văii Jiu
lui — elevii din treapta 1 
vor fi integrați intr-un 
proces de învățămînt ac
tiv, care stimulează in
teligența copiilor, creati
vitatea științifică, tehnică 
și de cultură generală.

— Și elevii din Ga

cla
care în 

vor 
probe de verifi-

sa a X-a se 
încheierea 
(la 30 iunie). Ce 
bilități le sânt deschise?
— La încheierea primei 

trepte a 
urmează, 
men de 
procesul 
(în treapta a 11-a 
în școala 
fie se integrează în acti
vitatea economică 
vit pregătirii lor 
sionale, realizată 
prima treaptă a liceului, 
avind posibilitatea să 
continue și studiile la 
cursurile serale (la liceele 
industriale din Lupeni, 
Petrila, Petroșani, Vul
can, cel economic și de 
drept administrativ din 
Petroșani). Trebuie să re
marc un fapt 
în fiecare an : 
ții profilului 
la liceele industriale din 
Valea Jiului au dovedit 
o bună pregătire la ad
miterea în Institutul de 
mine, în alte instituții de 
învățămînt superior, dar 
s-au integrat repede, cu 
foarte bune rezultate pro
fesionale, în colectivele 
de muncă din întreprin
derile municipiului.

Tiberiu SI’ĂTARU

apropie de 
cursurilor 

posi-

liceului 
după un 
admitere,
de învățămînt 

sau 
profesională).

elevii 
exa- 

fie

potri- 
profe- 

în

verificat 
absolven- 

minier de

(Urmare din pag. 1)

mind colectivul la acțiuni 
ferme in vederea valorifi
cării potențialului tehnic 
și uman al unității, întări
rii ordinii și disciplinei, fo
losirii din plin a timpului 
de lucru, în scopul redre
sării .activității extractive.

Incinta minei e dominată 
de fotografiile — tot mari, 
expuse pc frontispiciul clă
dirii administrative — _ ale 
fruntașilor în întrecere pe 
‘82 : respectiv Pavel Dc- 
diu, Geluță Iftimie, Stan 
Rotaru, conducătorii celor 
3 brigăzi de frunte ale mi
nei și fruntașii individu
ali — Grigore Bădcscu, Mi
hai Grijuc și Florea Io- 
nescu. Tot în curtea minei 
sînt concentrate și celelalte 
forme ale propagandei vi
zuale — graficul de între
cere, vitrina cu fruntași în 
întrecere pe anul în curs, 
panourile care populari
zează criteriile în întrecere 
și ale inițiativelor 
torești și încă un 
binevenit mai ales 
noii încadrați care 
teste ce se poate 
pentru o absență 
vată. în fine, gazetele dc 
perete — „Minerul", „Re
flectorul", „Tineretul .și 
producția", gazeta protec
ției muncii, afișierul c.o.rn. 
și „curierul juridic". Toa
te au o tematică majoră, de 
o stringentă actualitate 
inspirată din viața colecti
vului, cu o singură excep
ție, „Curierul juridic" — 
cu toate rubricile... goale.

Dintre gazetele aflate în 
mijlocul incintei, locul cel

mare 
gazeta 

eiștigat 
primul 
gazete-

munci- 
panou 
pentru 

ream in- 
pierde 

nemoti-

mai circulat dc minerii A- 
ninoasei în drumurile lor 
zilnice înspre și dinspre a- 
dîncuri, de cea mai 
căutare se bucură 
..Minerul" care a 
de 5 ani consecutiv 
loc în întrecerea
lor de perete pe, județ. 
Deci, e gazeta cea mai bu
nă din Vale și județ. Des
pre aceasta ne-au convins 
atît ediția „la zi", consa
crată condițiilor de cazare 
oferite de căminul minei.

* cît și cele precedente. Toa
te edițiile abordează pro
blemele majore ale minei, 
lată temele cîtorva ediții ; 
„Tării, tot mai mult căr
bune", ediție realizată pc 
marginea consfătuirii bri
gadierilor minei, „Meca
nizare .și recorduri" ; „Mă
suri pentru redresarea sec
torului 111“ ; 
muncitorești — factor 
portant în 
îiului" și o recentă ediție 
dedicată „judecății munci
torești" care prezintă nu 
doar dezbaterile acestui for 
al opiniei colective, ci și fo
tografiile celor judecați 
pentru absențe nemotiva
te. în afara unei tematici 
pertinente, edițiile gazetei 
excelează și printr-o reali
zare grafică atractivă. în 
acest sens, responsabilul 
gazetei Adrian Fopa 
desenatorul Gheorghe 
cavei dovedesc multă 
tezie, folosind o gamă bo
gată de mijloace — foto
grafii, titluri mari, colora
te, vignete șl alte elemen
te de ilustrație pentru a 
asigura fiecărei ediții o a- 
tractivitate sporită.

CURSURI DE CALIFI
CARE. La I.M. Petrila a 
început un nou curs de ca
lificare în meseria de vul- 
canizator. Este un 
tensiv, de 
ventat de 
muncitori 
flilXul de 
benzi, la

, repararea
I FESTIVAL DE
I RAME. Azi, mâine și luni, 
I membri ai fotoclubului „E-

I
I
I F
I

curs in- 
patru luni, frec- 
25 de cursanți, 

care lucrează pe 
transport 

întreținerea 
acestora. (G.B.)

D1APO-

cu 
și

lectron" al U.E. Paroșeni, 
vor fi prezenți la festiva
lul de diaporame care se 
organizează la Băile ller- 
culane. Imaginile color 
care vor fi prezentate re
flectă două teme cu 
fund caracter local în 
lea Jiului: obiceiuri și 
tini folcîorice, precum 
frumusețile montane

25000 tone de cărbune
peste prevederi

1 
j

Examenul de bacalau
reat, examenul 
tații. In 
instantaneu 
desfășurării

maluri- 
iniagine, 

din timpul 
lucrării

scrise la matematică,
la Liceul dc inatemati-
că-fizică din Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. 1)
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în tot ce facem, avem 
in vedere să nu facem pro
pagandă de dragul pro
pagandei, ci să folosim țoa
le mijloacele muncii poli
tice, deci, și ale propa
gandei vizuale pentru a sti
mula eforturile de redre
sare ale minei, întrecerea 
pentru mai mult cărbune, 
ne preciza președintele 
sindicatului.

Intr-adevăr, aceste stră
danii sînt evidente la mina 
Anînoasa. Ele trebuie să 
fie însoțite însă de eforturi 
consecvente care să deter
mine ca eficiența propa- 

vizuale, a întregii 
politico-educative, 

regăsească în rezul-

sandei 
munci 
să se
ta te concrete în producție, 
in redresarea

in 
șului 
chisă 
tație 
bovița. 
menajări, dotări, 
și bunei aprovizionări 
produse de patiserie și bu
fet, cei care-i trec pragul 
sînt mulțumiți Cartea de 
vizită a unității este în

de buna servire pe 
practică personalul 
format din Salvina

Eugen Liteanu,

colonia de jos a ora- 
Petroșani a fost des- 
o unitate de alimen- 

publică, berăria Dîm- 
Datorită unor a- 

igienizări
■ cu

tregită 
care o 
de aici 
Tom șa,
Maria Vătu și Elena Rusie
(V. BELDIE, coresp.)

rului, Zaharia Bălăuță, 
împreună cu cei doispre
zece ortaci, dețin locul 
fruntaș, brigăzile condu
se de Iosif Clainba și Tra
ian Manea înregistrând 
continue „urcușuri" în 
realizarea planului, în po
fida unor serioase greu
tăți cu care se confruntă 
la limita blocului de ex
ploatare în care lucrează. 
Personalul de servire al 
sectorului, stabilit rațio
nal, astfel îneît să ..aco
pere" cit mai eficient fie
care nevoie concretă a 
proceselor de muncă, fie 
asigurând operativ activi
tatea de întreținere, revi
zii și reparații a utilaje
lor, fie prin crearea con
dițiilor materiale optime 
formațiilor direct pro
ductive, își aduce, de ase-

menea, o 
substanțială la 
producției si 
tătii muncii.

Nu i nici o 
acest context 
în primele cinci luni ale 
anului, colectivul secto
rului raportează un re
marcabil succes în planul 
eficienței economice : ob
ținerea de economii la 
costurile de producție 
planificate, în primul 
rând la cheltuielile mate
riale în valoare de peste ț 
4 000 000 Iei. Fiecare tonă 
de cărbune a fost extrasă 
cu costuri de producție 
reduse cu 15 la sută față 
de cele planificate.

Toate cele notate afir
mă, cu argumentul fapte- 
lot, mobilizarea de excep
ție pe care o dovedește 
colectivul sectorul IV al 
I.M. Lonea.

contribuție 
creșterea 

productivi-

surpriză in 
faptul că

SERVICIILE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
B Noul centru civic al orașului Lupeni 

se dezvoltă rapid. Odată cu darea în fo
losință a noilor blocuri sporește și numă
rul prestațiilor pentru populație. La dis
poziția oamenilor muncii de aici stau di
verse unități comerciale. Se simțea însă 
nevoia unui chioșc de difuzare a presei. 
De curind s-a rezolvat șî acest deziderat 
In unitatea alimentară cu autoservire de 

Lupeni a deschis un 
a presei. Acum locuito- 
nu mai sânt nevoii să 
in cartierul vecin pen-

ziarele și revistele pre-

aici, 1.C..S. Mixtă 
chioșc de difuzare 
rii noului cartier 
se deplaseze piuă 
tru a-și procura 
ferate.

B Astăzi se redeschide pentm servirea 
publicului, după ample lucrări de renova-

cu
Ae-

d is
ta i-

re și igienizare, magazinul alimentar 
sală de autoservire nr. 12 din cartierul 
roport — Petroșani.

B Duminică, 27 iunie a.c., este la 
poziția publicului, între orele 8—20,
macia ni-. 15 din Petroșani, strada Repu
blicii nr. 48.

B Pentru viza permiselor dc pescuit pe 
anul 1983, achitarea cotizațiilor de către 
membrii vînători și alte operațiuni curen
te, biroul filialei din Petroșani a AJVI? 
este deschis în zilele de luni, între oreu. 
8—15, vineri, între orele 8—14 și 17—20, 
iar sîmbăta, între orele 8—12.

B Reamintim că la Judecătoria din Pe
troșani, camera nr. 6. au loc audiențe pen" 
tru public în zilele de miercuri și vineri, 
intre orele IU—12.

șî 
Ma- 
fan-

„Inițiativele 
im- 

realizarea pla-

NE.MECSEK

unde, 
de 

mai

Gazetele dc perete din 
incintele majorității în
treprinderilor din Va
lia Jiului, contribuie e- 
ficient prin materialele 
prezentate la mobiliza
rea oamenilor muncii 
pentru realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan. Nu același 
se întâmplă și ia 
Bărbăteni, 
de perete, 
vreme... nu 
nimic.
Foto : Șt.

si 
de 

lucru 
mina 

gazeta 
multă 
spune

pro- 
Va- 
da- 

Și 
ale 

meleagurilor noastre, (A.II.)
DRUM ROMAN? în 

cursul excavațiilor pe care 
le realizează în vederea 
dcscopertei, mecanizatorii 
de la cariera Cîmpu lui

Neag au descoperit pe 
porțiune apreciabilă o plat
formă pavată cu 
te rombicc din 
poate constitui 
analiză punctul 
în descoperirea 
drum roman în 
nă. Este o ipoteză, asupra 
ei urmând să revenim cu 
cercetări de la fata locu
lui, (A.II.)

PESCĂREASCĂ. Și la 
primul tren ce a plecat azi 
dimineață, spre Valea 
Streiului, ca și la ccl de 
duminica trecută, a fost 
mare aglomerație : sute de

elenien- 
piatră, cc 
la o primă 
de plecare 
unui vechi 
această zo-

pescari amatori au pornit 
să-și încerce norocul. La 
ora asta numeroși eleni și 
mrene au înghițit cu sigu
ranță momeala, dar asta 
le e soarta din moment ce, 
începînd cu 17 iunie, este 
permis pescuitul la toate 
speciile din apele colinare 
și dc șes. (G.B.)

CU REGULARITATE, la 
fiecare ploaie mai zdravă
nă, la intrarea în cartierul 
Aeroport — Petroșani, stra
da Oituz devine imprac
ticabilă din cauza unui a- 
devărat lac datorat acumu-

lărilor apelor pluviale. 
Doar cu o barcă se putea 
circula în după-amiaza zi
lei de miercuri. Și asta se 
petrece nu de azi, de ieri, 
ci de cîțiva ani. Soluția : 
o canalizare ca lumea, ca
re să facă față diverselor 
situații. Cine o va face ?

ÎN PREGĂTIRE. Orches
tra de muzică populară a 
minerilor din Valea Jiului 
face repetiții, la casa de 
cultură, în vederea acom
panierii soliștilor care vor 
participa la prima etapă a 
concursului „Floarea din

grădină", organizat, la în
ceputul lunii iulie, în sala 
Teatrului de stat Valea 
Jiului, de RadioteleviziU- 
nea română în colaborare 
cu Comitetul de cultură și 
educație socialistă din ju
dețul nostru.

I
Rubrică realizată de

T. CAMPIANU
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Duminică și luni, la Mediaș

Faza republicană a 
Festivalului național 
Cîntarea României"

O viață închinată muzicii corale

Prima dintre cele 4 faze republicane ale Festiva
lului național „Cîntarea României**, la care participă 
și formații artistice de amatori din Valea Jiului, se 
va desfășura duminică si luni la Mediaș. Momente de 
verificări și confirmări finale, fazele republicane vor 
hotărî valoarea formațiilor care au ajuns pină aici, 
fiind, în același timp, un prilej de afirmare plenară 
a forțelor artistice din toate zonele țării.

Din municipiul nostru vor face deplasarea la Me
diaș, cu gîndul la victorie, un număr de trei formații 
reprezentative care au creat o impresie deosebită in 
fazele anterioare Este vorba despre ansamblul folclo
ric „Paringul" al Casei de cultură din Petroșani (con
ducerea muzicală. Ionel Coza, coregrafia, Nicolae 
Zăblău) o formație cunoscută în \ alea Jiului, care a- 
cum cîtva timp a efectuat un turneu în R.P. Bulgaria 
și de la care se așteaptă un rezultat meritoriu.

Se speră intr-o evoluție bună și în cazul dansului 
contemporan (instructor, Nicolae Zăblău). Asupra 
dansului inedit de la Uricani nu insistăm, pentru că 
rezultatul fazei republicane va spune totul.

Le dorim reprezentanților noștri mult, mult suc
ces .'

________________________________________________________________________________________________ .

*

O experiență ce se cere urinată

Stand de carte la locul de muncă
O realitate afirmată în 

mod frecvent în societa
tea noastră socialistă este 
apropierea actului 
ral 
cui 
rile 
piu 
mult cu cît ni-1 oferă o în
treprindere minieră, l-am 
întîlnit la mina Petrila, la 
sectorul XI — investiții. 
Este o experiență bună, pe 
care ar fi indicat 
părtășească toate 
prinderile miniere 
lea Jiului. Despre 
vorba ? La fiecare 
si plată, la locul unde oa
menii își ridică retribuția 
se amenajează, ad-hoc, o 
adevărată „librărie în mi
niatură", un stand de car
te frumos expusă și 
zentată, Sînt aduse 
de literatură politică,

cultu- 
de locul de muncă, lo- 
unde se creează bunu- 
materiale. Un exem- 
elocvent, cu atît mai

s-o îm- 
între- 

din Va- 
ce este 

avans

pre
carii

teh-

nieă și beletristică. Tn fața 
standului cu vînzare, sing. 
Ștefan Bicskei, un bun 
noscător al oamenilor 
sector, le recomandă 
cestora cartea tehnică 
decvată profesiei sau 
gătirii generale a fiecăruia. 

Faptul că minerilor li se 
aduce librăria Ia locul de 
muncă este, pe cît de îm
bucurător, pe atît de util 
și eficient. Curiozitatea, 
interesul pentru unul sau 
altul din domeniile de ac- 

- tivitate, atrage multi vizi
tatori ai standului. Lunar, 
la acest stand, se realizea
ză desfaceri de carte care 
depășesc suma de 5 000 de 
lei. Imaginea alăturată, 
realizată de colaboratorul 
nostru Eugen Filipoiu, ne 
prezintă un aspect de la 
acest inspii at act de cul
tură.

cu
ci in 

a- 
a- 

pre-

De aproape 30 de ani 
și-a legat destinul de 
munca și viața mineri
lor, pe care le-a cîntat, 
alături de corurile pe ca
re le-a dirijat. Acum, la 
60 de ani, Vladimir Ure
che își amintește cu plă
cere de acești ani. „Un 
om fără amintiri a trecut 
degeaba prin viață", spu
nea cineva .și așa este 
Șapte formații corale au 
fost dirijate de Vladimii 
Ureche, urcate pe scene 
mari și pe prestigioase 
podi lunuri de premiere. 
Corul minerilor „Freamă
tul adîncului" Petrila, 
Corul minerilor din Ani
noasa, corul cadrelor di
dactice din Petroșani, co
rul „Rapsodia" al cadre
lor didactice de la Școala 
•'enerală nr. 5 din Petri
la, coiul „Doina" al pio
nierilor de la aceeași 
școală, corul tineretului 
de la I.U.M. Petroșani, 
corul studenților Facul
tății de mine din Petro
șani. Numai enumerarea 
acestor formații cerc 
timp. Dar instruirea lor ? 
Dar pregătirea pentru 
fiecare concurs, pentru 
fiecare spectacol ?

Trecerea anilor n-a 
șters amintirea succeselor 
repurtate de aceste co
ruri sub bagheta lui Vla
dimir Ureche. Corul „Doi
na" al pionierilor din Pe
trila a obținut de două 
ori titlul de laureat pe 
țară, fiind imprimat la 
radio și filmat la tele
viziune. Corul tineretu
lui de la I.U.M.P., tînăr

și la propriu și la figu
rat, s-a „maturizat" în 
doar patru ani, obținînd 
locul III la faza jude
țeană și locul I pe țară în 
ediția a IlI-a a Festiva
lului național „Cîntarea 
României". Coriști de 
aici ca Maria Dădălîc, 
Margareta Dobândi, sau

moașe succese au fost 
obținute de dirijor cu 
formația corală „Frea
mătul adîncului" a mine
rilor din Petrila. Două 
titluri de laureat pe țară. 
Diplome de onoare , ale 
Consiliului culturii și e- 
ducației socialiste, Uni
unii Generale a Sindica-

frații Dorina și Dorin 
Vijeu au fost membri ai 
formației pionierești
„Doina". Rezultate re
marcabile a obținut și co
rul studenților de la 
Facultatea de mine. Trei 
medalii de aur și titlul de 
laureat pe țară. în trei e- 
diții consecutive ale fes
tivalului muncii și crea
ției, sînt și rodul muncii 
pline de pasiune ‘și dă
ruire a dirijorului Vla
dimir Ureche. Fără în
doială, cele mai fru-

telor din România. Co
rul a sărbătorit, in 1982, 
50 de ani de activitate, 
o tradiție care se cere 
respectată și apreciată.

...De care ani își amin
tește cu mai mare plăce
re Vladimir Ureche ? Tn 
1977—1979, în festivalul 
„Cîntarea României" a 
cucerit 3 titluri de lau
reat cu toate cele trei 
formații înscrise în con
curs. In 1979, a partici
pat cu „Freamătul adîn-

de 
pre

cuiul" la spectacolul 
gală al laureatilor, 
zentat în fața conducerii 
superioare de partid, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

...Cine este de fapt Vla
dimir Ureche ? Este 
om cu dragoste de 
mos și bine, 
talentat care 
lentul poate
dincolo de pregătirea pro- 

muncă, 
iiistru- 

con- 
coruri si ele 
podium, iată 
un record, 
ultimă ins- 
care s-a 
principiul

un 
frtl- 

Este un om 
știe că ta- 
fi cultivat,

fesională, prin 
multă muncă. Să 
iești și să dirijezi, 
comitent, 3 
să urce pe 
într-adevăr 
Este, și nu 
tanță, un 
cond us după 
că în viață trebuie să dai 
totul și după aceea să 
ceri. Este un om onest, e- 
motiv, care a trăit multe 
emoții pentru a emoționa 
auditoriul corurilor sale. 
Un om pentru care sa
tisfacția vieții au fost a- 
plauzele spectatorilor și 
încrederea celor pe care 
i-a condus prin gestul e- 
legaht al baghetei.

Iată de ce, acum 
de ani, cînd predă... 
gheta, regretele se 
pletesc cu amintirile, dar 
gîndul său rămîne la mu
zica corală, la coriștii săi, 
la cei care l-au sprijinit 
și apreciat. La mulți ani, 
Vladimir Ureche I Și să 
vă mai vedem pe scenă !

in
om

ia 60 
ba- 

îm-

REPERE
la sfîrșit de 
săptămînă

Astăzi și mîine, în clu
buri și ca.se de cultură, sînt 
programate acțiuni diver
se, atractive la care vă in
vităm să participați.

B La clubul sindicatelor 
din Aninoasa, ora 18, se 
va organiza o seară cultu- 
ral-educativă de către și 
pentru tinerii de la cămi
nul de ncfamiliști din lo
calitate.

IAm revăzut deunăzi un 
excelent documentar TV, 
realizat în Maramureș 
I despre „Sînziene", premiat 

la Festivalul internațio- 
Irial de la Moscova ; am 

Urmărit in presă desfășu- 
Irarea tradiționalei sărbă

tori pastorale „Sîmbra o- 
ilor" și ne-am bucurat de 

Icîtă prețuire au parte o- 
biceiurile strămoșești in 
Ardeal. Numai în Valea 

I Jiului, astfel de sărbători 
J sînt privite circumspect, 
I pe motiv că ar avea un 
I caracter bigot. Un nea- 
I devăr, de care se mai 
J cramponează unii îndru- 
I mători ai mișcării artis- 
. tice de amatori.
I Istoria, etnografia, ling- 
Ivistica istorică, cerceta

rea folclorului au demons

trat convingător că ne- 
deile și alte sărbători ale 
calendarului agricol pre
ced creștinismul, s-au dez
voltat intr-o matrice 
spirituală dacică, îmbo-

S Clubul sindicatelor 
din Lupeni, organizează, 
azi la ora 14, la sectorul 
IV al întreprinderii mi
niere, o dezbatere pe te
ma „Cartea tehnică în spri
jinul procesului de produc
ție".

gs Pentru cei mici, și 
mîine, ca în fiecare dumi
nică, la ora 12, cinemato
graful „7 Noiembrie" din 
Petroșani oferă un divers 
și atractiv program de de
sene animate.

rcsc vestimentația creș
tină, dar au pus în va
loare bogăția creației 
noastre artistice, patri
moniul inestimabil al por
tului popular, cinstirea

formația reunită de 
fluierași de la Jieț. Dea- 
lu Babii și Banița, una 
dintre prezențele aplau
date în Festivalul națio
nal „Cîntarea Români
ei*'.

„ Trubadurii moderni

TRADIȚII UITATE
gățită cu obiceiuri și cre
dințe romane. Pentru a 
se implica în conștiința 
daco-romanilor, creștinis
mul a adoptat aceste săr
bători, redatîndu-le în 
funcție de patrologia bi
blică. In anii noștri, cînd 
ateismul a cuprins mase 
mari de oameni, aceste 
sărbători au pierdut fi-

gliei străbune. La noi în
să, în Vale, „măsuratul 
oilor" se desfășoară a- 
nonint în Șurean, Parîijg, 
Vîlcan sau Retezat. „Sîn- 
zienele" Parîngului atrag 
doar țăranii jieni, în vre
me ce în Maramureș și 
Bihor, mulțumită unor 
entuziaști iubitori și cu
noscători ai valorilor spi-

ritualc românești, au cu
prins mase mari de oa
meni ai muncii, de dife
rite categorii socio-pro- 
fesionale, ba chiar, 
cumscriind și 
rile folclorului 
poran, au atras mii 
turiști, bucuroși să i 
sească la obîrșiile cople
șitoare în mirific ale ar
tei noastre populare.

De ce nu s-ar putea 
organiza și la noi, în Va
le, aceste adevărate 
bători ale 
străvechi 
laie ?

cir-
manifestă- 

contem-
i de 
popo-

săr-
• obiceiurilor 
și artei popu-

(.) știre de ultimă oră 
ne-a suprins plăcut. și 
ne-a adus aminte de vre
murile cînd la Petroșani 
ființa „Ateneul tineretu
lui", o formă de manifes
tare artistică prin care se 
promova cu acuitate mu
zica tînără. Elevul Virgil 
Stratulat, de la Liceul in
dustrial din Petrila a cîș- 
tigat premiul I și trofeul 
oferit de organizatorii fes
tivalului de muzică tînă
ră „Imn vetrei străbune", 
care s-a desfășurat de cu- 
rînd in Moldova, la Bîrlad. 
La festivalul, organizat de 
Consiliul județean al sin
dicatelor, au participat 20 
de interpreți individuali și 
20 grupuri folk din întrea
ga țară, din centre cu 
vechi tradiții culturale ca 
lași, București, Pitești, Plo
iești, Craiova, Timișoara, 
Cluj-Napoca. Trebuie să 
recunoaștem și să apre
ciem că premiul cucerit de

Virgil Stratulat este. pe 
cît de valoros, pe atît de 
neașteptat. Aceasta, mai 
ales, datorită faptului că. 
în ultima perioadă au a- 
părut mulți interpreți .și 
grupuri folk în Valea Jiu
lui, dar iată, în fazele re
publicane aproape că nu 
ne reprezintă nimeni. Dc- 
cît tot Virgil Stratulat, ca
re participă la montajul 
literar - muzical - coregra
fic „Sete de lumină", al 
Casei de cultură din Petro
șani, unde activează de 
mai multă vreme. Bravo, 
Virgil ! Persistă însă o 
întrebare ; cum toate clu
burile din Vale au cercuri 
de chitară, unde ne sînt 
„trubadurii" moderni — 
interpreții de muzică folk? 
Doar eu o floare...

Pagină realizată de 
Mircea BVJORESCU
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
luminată o înaltă distincție a Comitetului 
pentru unitate națională pe întreaga Indie

(Urmare din pag. 1)

operarea pașnică între toa
te națiunile lumii, dezar
marea și noua ordine in
ternațională, eforturile lău
dabile ale Excelenței Sale 
de instaurare a păcii și 
dreptății în această lume.

Acordăm președintelui 
Nicolae Ceaușescu această 
înaltă distincție sub for
ma statuetei de fildeș a 
lui Shiva — simbol al pu
terii binelui asupra răului, 
simbol al înțelepciunii și 
clarviziunii, al păcii și re
generării vieții".

Hotărîrea este semnată 
de Giani Zail Singh, pre
ședintele Indiei, președin
tele de onoare al Comite
tului pentru unitate națio
nală pe întreaga Indie, de

Adunarea mondială pentru pace 
și viață, împotriva răiboiului nuclear

— INTERVENȚII ROMÂNEȘTI —

Partidul Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adresat 

un cald salut tovărășesc 
participanților la cel de-al IX-lea 

Congres al MAPAM
TEL AVIV 24 (Ager- 

pres). — La Tel Aviv au 
început lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit din Israel (MAPAM).

Partidul Comunist Ro
mân este ieprezentat de to
varășul Jen Coman, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al PC.R.

în cădi ul ședinței inau
gurale reprezentantul
P.C.R., în numele Partidu
lui Comunist Român, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
al tuturor oamenilor mun
cii din România, a adresat 
un cald salut tovărășesc 
participanților la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Unit din 
Israel — MAPAM, tuturor 
membrilor partidului, iar 
poporului israelian cele 
mai bune urări de prospe- 
rital* și pace.

Partidul și țara noastră, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, manifestînd o 
profundă preocupare față 
de situația din Orientul 
Mijlociu, care poate deveni 
oricînd sursa unor grave 
pericole la adresa păcii, 
— se arată în salut — mi
litează activ și consecvent 
pentru o soluționare glo

Sesiunea UNCTAD
BELGRAD 24 — Trimi

sul Agerpres, Ilie Șerbă- 
nescu, transmite; „întru
nită în ședință plenară, 
cea de-a Vl-a sesiune a 
Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dez
voltare (UNCTAD) a au
diat un raport al președin
telui Grupului de lucru 
pentru evaluarea situației 
economice mondiale din 
punctul de vedere al sta
diului discuțiilor de pînă 
acum.

De asemenea, în cad i ul 
ședinței, a fost aprobată 
constituirea unui grup de 
contact al președintelui 
sesiunii, prin intermediul 
caruia să se impulsioneze 
negocierile în vederea a- 
propierii pozițiilor pârtiei 
panților.

Lucrările sesiunii conti
nuă în comisii și în gru
puri de luci u. 

alți membri ai conducerii 
Comitetului.

în aplauzele celor pre- 
zenți, conducătorul dele
gației indiene a înmînat 
șefului statului român înal
ta distincție. Ea constă 
d intr-o valoroasă statuetă 
de fildeș, pe postamentul 
căreia sînt gravate cuvinte 
emoționante, mărturisind 
sentimentele de aleasă pre
țuire și stimă de care se 
bucură personalitatea re
marcabilă a șefului sta
tului român : „Se conferă 
de către Comitetul pentru 
unitate națională pe întrea
ga Indie, Excelenței Sale 
domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
pentru contribuția sa ex
cepțională la pace și bună 

bală, pe calea tratativelor, 
a situației din regiune, ca
re să ducă la realizarea 
unei păci drepte și traini
ce, bazată pe retragerea 
Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiu
lui din 1967, la traducerea 
în fapt a dreptului poporu
lui palestinian la autode
terminare, inclusiv la cre
area unui stat propriu, la 
asigurarea independenței 
și securității tuturor state
lor din zonă, inclusiv a 
Israelului. România con
sideră că ar fi necesar să 
se organizeze o conferință 
internațională, sub auspi
ciile O.N.U., cu participa
rea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei — ca reprezentant 
unic al poporului palesti
nian, a celor doi copre
ședinți ai Conferinței de la 
Geneva, U.R.S.S. și S.U.A. 
—, precum.și a altor state 
care pot aduce o contribu
ție pozitivă le reglemen
tarea pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu.

„BĂTĂLIA NILULUI"
O navă franceză a loca

lizat în rada portului e- 
giptean Abukir patru an
core, despre care se cre
de că ar putea proveni 
de pe navele flotei fran
ceze scufundate în au
gust 1798 de vasele co
mandate de amiralul en
glez Nelson în celebra 
„Bătălie a Nilului" — 
relatează agenția France 
Presse. Două dintre anco
re au o lungime de circa 
patru metri și cîntăresc 
peste două tone. Au fost, 
de asemenea, scoase la 
suprafață unele obiecte 
de ceramică și două 
grinzi. Autorizația acor
dată de autoritățile egip
tene pentru efectuarea 
cercetărilor prevede că 
toate obiectele ce vor fi, 
eventual, găsite vor fi 
pattajate pe baze parita 
re între Franța și Egipt, 
cu excepția tezaurului 
flotei lui Bonaparte, care 
va rămîne Egiptului —. 
precizează agenția fran
ceză. amintind că in bă
tălia navală de la Abukir 
? au înfruntat 13 nave 

înțelegere în lume, la pro
movarea prieteniei româ- 
no-indiene“.

Membrii delegației Co
mitetului pentru unitate 
națională pe întreaga In
die au arătat că au deose
bita onoare de a transmite 
președintelui României un 
mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări din partea 
președintelui Indiei, Giani 
Zail Singh, și a primului 
ministru indian, Indira 
Gandhi.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost în- 
mînate, în semn de aleasă 
prețuire, frumoase ghir
lande din lemn de santal.

Mulțumind pentru dis
tincția primită, a luat apoi 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

PRAGA 24 — Trimisul 
Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : în continuarea 
lucrărilor Adunării mon
diale pentru pace și viață, 
împotriva războiului nu
clear, în comisia care are 
ca temă de dezbatere 
„Cursa înarmărilor — cum 
să fie oprită și să i se 
schimbe tendința", repre
zentantul României, Flori
an Georgescu, directorul 
Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste Româ
nia, a prezentat con
cepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, i- 
nițiativele și propunerile 
șefului statului român, ale 
țării noastre privind ne
cesitatea unirii tuturor for
țelor pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru trece
rea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

în intervenția făcută în 
comisia care dezbate te
ma „Aspectele economice 
ale cursei înarmărilor și 
ale dezarmării", delegatul 
toniân a subliniat că o tră
sătură specifică a concep
ției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind proble
mele dezarmării este abor

FAPTUL DIVERS

engleze și un număr egal 
de vase franceze coman
date de amiralul Brueys. 
în această bătălie, de o 
rară violență, Brueys și 
aproximativ 2 00Q de ma
rinari francezi și-au pier
dut viața.

TINERII ELVEȚIENI 
ȘI CONSUMUL DE 

ALCOOL
Consumul de alcool este 

cauza cea mai frecventă 
a bolilor de care suferă 
bărbații in vîrstă de 
20—30 de ani din Elve
ția — se relevă într-un 
raport al Centrului elve
țian pentru problemele 
alcoolului, citat de agen
ția Associated Press. Fie
care elvețian, se specifi
că în documentul amin
tit, consumă anual, în 
medie, 11 litri de alcool, 
ceea ce reprezintă o creș
tere, față de anul 1976, cu 
5 la sută. Apetitul exa

Cuvîntul șefului statu
lui român a fost urmărit 
cu atenție și deosebit in
teres de cei prezenți, fiind 
subliniat cu îndelungi a- 
plauze.

Membrii delegației au 
felicitat călduros pe con
ducătorul partidului și sta
tului nostru pentru dis
tincția oferită.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adre
sate, de asemenea, felici
tări de către tovarășii din 
conducerea partidului și 
statului.

în încheierea solemnită
ții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu s-au întreținut 
într-o atmosferă priete
nească, de cordialitate, cu 
oaspeții indieni.

darea acesteia în legătură 
directă cu nevoile social- 
economice ale omenirii, în 
primul rînd ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, iniția
tivele și activitatea șefului 
statului român, întreaga 
politică a țării noastre pu
să în slujba păcii și a de
zarmării, poziția fermă a 
României privind respecta
rea strictă a independenței 
și suveranității tuturor na
țiunilor, a drepturilor și 
aspirațiilor lor fundamen
tale formează cadrul po
litic cel mai propice pen
tru a imprima întregului 
sistem educațional o largă 
vocație internațională în 
spiritul înțeleget ii, colabo
rării și păcii în întreaga 
lume — s-a arătat în cu
vîntul rostit de delegatul 
român în comisia care 
dezbate tema „Fducația în 
slujba păcii și preîntîmpi- 
narea pericolului de răz
boi".

gerat de alcool coincide, 
în ultimii 30 de ani, cu 
o dublare a consumului 
de țigarete, victimele a- 
cestui viciu fiind, în 
principal, tinerii. Mai a- 
larmantă decît toate este, 
însă, creșterea cererii de 
stupefiante numărul ce
lor arestați pentru trafi
cul de heroină ridicîn- 
du-se de la 156, în 1973. 
la 1 302, în 1981.

VIZITATOR NOCTURN
O tînâră din Dussel

dorf (R.F. Germania) s-a 
trezit brusc din somn ca 
urmare a zgomotului fă
cut de căderea aparatu
lui telefonic pe planșeu. 
Aprinzînd lampa de pe 
noptiera din apropiere, ea 
a observat că în domitor 
pătrunsese un... piton lung 
de 3,5 metri. Reptila se 
afla în căutarea băii în 
care stăpînul său, un ma
re „iubitor de animale 
exotice" îl păstra de o- 
bicei. Acesta îl lăsase în 
noaptea respectivă în au
tomobil, dar uitase să în
chidă unul din geamuri.»

FILME
| PETROȘANI — 7 No

iembrie : Omul Puma j 
Unirea : Țapinarii.

LONEA : Piedone afri
canul.

ANINOASA : Sfinx.
VULCAN — Luceafărul: 

I Zbor mortal.
LUPENI — Cultural l 

Plecarea Vlașinilor.
URICANI : Concurs.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și

1 literaturii române
Iin școală.

11,25 Film serial:

ABURII ALCOOLULUI 
DISPAR MAI GREU
Greu de crezut că ci- 

ș neva la ora 7 dimineața a 
i reușit deja să se înfrupte 
i din „dulcea" licoare a 
i lui Bachus. Și totuși, la 
i un control alcoolscopic 
i efectuat în dimineața zilei 
; de 21 iunie a.c. de către 
i agenții de circulație, trei 
î dintre conducătorii auto 
: testați au reușit să schim- 
: be culoarea fiolei alcool- 
i scopice. Aceștia sînt 
ș Carol Ven de la I.C.M.M. 
î Petroșani, Ion Buruiană 
î și Nicolae Cojov de la 
: autobaza C.M.V.J. Aburii 
•• băuturilor alcoolice con- 
i sumate pînă noaptea tîr- 
:■ ziu nu dispăruseră încă, 
ș Miliția și-a făcut datoria, 
i dar conducerile între- 
î prinderilor respective nu 
i sint obligate să-și verifi- 
; ce oamenii înainte de a 
i le înmîna foile de par- 
i curs ?

IN GOANA 
CAILOR PUTERE

i Gavril Kato, conducă- 
ț tor auto la I.C.M.M, și 
i Olimpiu Vitan, conducâ- 
ț tor auto amator, au dat 
; frîu liber cailor putere 
i pe strada Republicii din 
; Petroșani. Cursa contra

A

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

căi ferate Deva
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ 

pentru cariera Bumbești-Jiu, județul Gorj, 
următoarele posturi :

— sudori

— electricieni

— mecanici locomotivă

— lăcătuși mecanici pentru reparații uti
laje și auto

— manevranți — șef manevră autorizați 
pentru C.F.R.

Actele pentru încadrare se depun la I.P.I.C. 
—C.F. Deva, strada Gh. Barițiu nr. 13, unde se 
primesc și informațiile necesare.

Se asigură permise pe C.F.R. pentru titular 
și familie și abonamente gratuite pe C.F.R. pe 
distanțe pînă la 60 km.

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția, fiica, cumnatele și cumnații, anunță cu 
aceeași durere împlinirea a șase luni de la decesul 
celui care a fost bun soț, tată și cumnat

RUS GAVRILA

„Omul din Atlantis". I 
Episodul 6.

11,55 Să cînte copiii I | 
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săp- I 

tămînă (I). |
17.45 Săptămîna politi- i

că.
18,00 Telesport. I
19.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. •
20,20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II).
— Estrada estivală.

20,30 Teleenciclopedia.
21500 Dansați cu noi. |
21,35 Film serial : 

„Bulevardul 
lista". 
Episodul 11.

22,15 Varietăți muzical- ’ 
distractive (I).

22,50 Telejurnal.
23,00 Varietăți muzical- ■ 

distractive (II).

Pau- I
I

cronometru le-a fost însă i 
întreruptă de agen- : 
tul de circulație, care i 
le-a prescris „diagnosti- | 
cui" : 250 lei amendă și î 
permisele reținute în ve- = 
derea susținerii unui nou = 
examen de conducere, i 
Din greșeala lor, pot în- \ 
văța și alți amatori de î 
viteză excesivă.

RECOMANDĂRI
■ în conformitate cu i 

noile reglementări aduse j ( 
Decretului 328/66, pe ș 
timp de ploaie și ceață, a- i 
tunci cînd vizibilitatea i 
este redusă, toți conducă- ș 
torii auto au obligația să : 
circule cu faza de întîl- i 
nire.
| Stimați conducători = 

auto, respectați viteza le- j 
gală în localități și acor- = 
dați multă atenție copi- î 
ilor care au intrat deja i 
în vacanța de vară.

★
Duminică, 26 iunie a.c., | 

au drept ’de circulație au- i 
toturismele proprietate = 
personală, înmatriculate i 
sub număr FĂRĂ SOȚ. i

Rubrică realizată cu I 
sprijinul Biroului circu- ; 
lație al Miliției munici- î 

piului Petroșani
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