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Imagine citadină de 
pe Bulevardul Republi
cii din Petroșani.
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0 sarcină de maximă importanță pentru minerii Văii Jiului
Obținerea unor producții sporite, 

cu cheltuieli cit mai reduse
Pentru minerii țării, 

pentru colectivele între
prinderilor Combinatu
lui minier Valea Jiului, 
documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R., Hotărîrea cu 
privire la aplicarea fer
mă a principiilor auto
conducerii muncitorești 
și autogestiuniî, perfec
ționarea mecanismului 
econom ico-financiar, a sis
temului de retribuire a 
muncii și creșterea re
tribuției in acest cincinal, 
constituie Un mobiliza
tor program de acțiune, 
un veritabil plan con
cret, cu orientări de pers
pectivă de o inestimabilă 

| valoare practică pentru 
întreaga activitate mini
eră.

Măsurile cu privire la 
întărirea autoconducerii 
muncitorești și autoges
tiunii, a răspunderii tu
turor oamenilor muncii

rectă și eficientă a fie
cărei unități economice, 
pentru apărarea și dez- 
v ofta rea proprietății so
cialiste găsesc un larg 
teren de aplicare și a- 
firmare în unitățile noas
tre miniere.

Sarcinile, obligațiile, 
drepturile și răspunderi
le organelor colective de 
conducere •— adunarea 
generală și consiliul oa
menilor muncii —, ale 
tuturor oamenilor mun
cii în calitate de propri
etari ai mijloacelor de 
producție și, in același 
timp, de producători și 
beneficiari ai valorilor 
materiale și spirituale 
sînt clar precizate în Ho- 
tărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. Aceste sarcini 
vizează în mod deosebit 
aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii 
muncitorești și autoges
tiunii, buna gospodărire

și dezvoltarea proprietă
ții socialiste încredința
te, creșterea mai accen
tuată a productivității 
muncii, folosirea cu ma
ximă eficiență a tuturor 
mijloacelor materiale și 
financiare, a tuturor ca
pacităților de producție, 
valorificarea superioară a 
resurselor materiale. Se 
cere, de asemenea, înca
drarea strictă în norme
le și normativele de con
sum, utilizarea rațională 
a forței de muncă, ridi
carea permanentă a pre
gătirii profesionale, a- 
plicarea fermă a măsu
rilor de perfecționare a 
sistemului de retribuire, 
mobilizarea tuturor re
surselor pentru obține
rea unor producții spo
rite. de înaltă calitate, 
cu cheltuieli cît mai re
duse.

(Continuare in pag a 2-a)

18 ani de /a Congresul al lX-lea al P.C.R.

Anii celor mai rodnice înfăptuiri
in dezvoltarea patriei

în 
la

această 
merno- 
înscris 
istoria 

nos- 
IX-lea 
trecut.

-Se împlinesc 
lună 18 ani de 
rabilul eveniment 
cu litere de aur în 
patriei, a poporului 
tru — Congresul al 
al partidului. Au
așadar, 18 ani de la me
morabilul eveniment is
toric — o etapă de pro
funde și înnoitoare trans
formări în viața țării, a oa
menilor ei, o perioadă a 
dezvoltării eeonomico-soci_ 
ale impetuoase, multila
terale, în ritm fără pre
cedent, a patriei.

Moment de 
hotă rît oare în 
rea construcției 
le pe pămîntul 
Congresul al 
partidului, prin
tele programatice 
te, prin larga

importanță 
dinamiza- 

socialis- 
României, 

IX-lea al 
documen- 

adopța- 
deschidere

spre înnoiri și perfecțio
nări, a declanșat un im
puls fără precedent dez
voltării economico-sociale 
a țării, amplificând ener
giile, capacitatea de mun
că și creație a poporului 
nostru în înfăptuirea gran
dioasei opere a construc
ției socialiste, în înflori
rea multilaterală a patriei 
libere și independente, 
ridicarea continuă a 
năstării materiale și 
rituale a fiilor ei.

Congresul al IX-lea 
partidului rămîne tui 
mont memorabil 
sebi prin afirmarea 

a

în
bu-

al
i mo- 
indeo- 
forței 

constructive a poporului, 
a rolului hotărîtor al efor
tului propi iu al națiunii 
noastre în edificarea ba

zei tehuico-mater'alc a 
noii orînduiri. în moder
nizarea continuă, pe baza 
cuceririlor revoluției teii- 
nico-științifice conte mpo_ 
rane, a economiei run â- 
nești. Concomitent cu pro
gresul, înnoirile și perfec- 

toate dame- 
cconomice, în 
urmat Congre- 

iniția- 
ne_

ționările în 
niile vieții 
anii ce au 
sului al IX-lea, din
tiva și sub conducerea 
mijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, s-a des
fășurat o amplă și consec
ventă activitate innoitoa- 

perfecț ionarea 
social-politiee, 

condîi- 
cadrului 

democra- 
partici- 

eetă-

împlinirile edilitare din Petrila
trebuie însoțite de eficienta

» ♦

autoaprovizionării,autogospodăririi
încă din primăvară în 

Petrila s-a amplificat ac
țiunea de modernizare e- 
dilitar-gospodărească a o- 
rașului. în unele zone a- 
ceste lucrări s-au finali
zat, în altele continuă în 
ritm alert, toți locuitorii 
participi nd, în spiritul res
ponsabilității civice. la a- 
ceastă acțiune al cărei 
scop este de a îmbunătăți 
condițiile de viată ale tu
turor oamenilor muncii.

„Pentru acest an am 
prevăzut realizarea unor 
lucrări edili tar-gospodă- 
rești cu o valoare de a- 
pioape 10 milioane lei, ne 
spunea tovarășul Gavrilă 
David, primatul orașului. 
Și tot acest ansamblu de 
lucrări s-a înfăptuit sau 
se va înfăptui eu partici
parea efectivă a cetățeni
lor mobilizați in cartiere 
sau pe străzi de deputați. 
d organizațiile Frontului

re- 
ale 

circulație

(Uuiliuuiuc u> pag. a 8-a)

Democi ?«ției și Unității Sa
cialiste. de asociațiile de
locatari. de comisiile de
femei. L)ar iată câteva o-
biective care au prins de~

ja viață : întrețineri, 
parații și modernizări 
arterelor de 
(străzile Republicii, Minei 
etc.) și la locul de agre
ment al orașului, amena
jarea unui pod peste noua 
albie a jiețului, foarte 
necesar locuitorilor din sa
tul Popi, 
zile sintem preocupați 
întocmirea 
și apoi realizarea 
urmă toi 
în zona 
Rodnicia muncii 
își găsește un 
dent sensibil în 
le edilitar gospodărești, 
cele 6 luni, cîte au 
cut din acest an, in Petri
la s-au dat în folosință .12 
apartamente șj 40 de gar
soniere, urmând ca tot in 
acest an ~.ă intre în circui
tul comercial magazinul 
universal și să se finalize
ze multe alte lucrări care 
vor contribui substanțial

încă din aceste 
de 

documentației 
în anul 

a bulevardului 
blocurilor noi. 

minerilor 
corespon- 
prefaceri- 

Tn 
tre-

Ti beriu SP ATARU
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Munca singura
Am citit cu satisfacție 

și cu deosebit interes do
cumentele adoptate de 
recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. Aceste docu
mente ilustrează cloc- 
vcnl grija pe care ne-o 
poaită nouă, minerilor 
d'n Valea jiului, con
ducerea superioară de 
partid și de stat, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Am reținut, 
mai ales, măsurile refe
ritoare la extinderea si 
generalizarea acord ului 
global pe care le consi
der de o înv'mnătate 
deosebită. Spun aceasta 
prin prisma rezultatelor

sursă de cîștiguri suplimentare
pe care le-a obținut lu
na trecută brigada pe ca
re
re

» o conduc, lună în 
a fost generalizat 

cordul global la îr 
gul .nivel 
VI de la 
prim de 5 
trecut din 
Uzam o avansare medie 
de pină la 35 ml, in luna 
iunie, cînd s-a extins a- 
eordul global la nivelul 
întregului sector, am 
lizat o avansare de 
ml in galerie dublă, 
7 ml obținuți peste 
Uzările din lunile 
cedentc se datorează,

al •
I.M. I 
luni
acest

primul rînd, cointeresă
rii materiale a tuturor 
categoriilor de munci
tori din sector. Cînd spun 
acest lucru, mă refer in 
primul rînd la compar
timentul eleeti omecanic 
și la echipele de Apro
vizionare care, acum sînt 
direct interesate ca noi, 
cei din fronturile de lu
cru, să avem materialele 
necesare cît mai aproape

a

activitate 
re pentru 
structurilor 
ale organizării și 
cerii societății, a 
instituțional al 
ției socialiste, de 
paie largă a tuturor 
țenilor la conducerea 
cietății, de afirmare 
valorilor, a demnității 
mane. O altă direcție < 
plă de acțiune determina
tă de Congresul al IX-lea 
a constituit-o dezvoltarea 
conștiinței socialiste a 
maselor, formarea omului 
nou, făuritor conștient al 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a pro
priului său destin.

so-

a
i u_
am-

i

i

Dumitru ( OST’INAȘ. 
miner șef de brigadă la 
sectorul investiții al 

I.M. Lunea

In abatajul .mecani
zat al brigăzii conduse 
de minerul I’avel Bu
jor de la I.M. Lupeni.

In pagina a 3-a

Cultură-artă

o largă paletă de acțiuni politi- 
cultural-artistice și distractive.

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag a 2-a)

iI3

la sîîrșit de săptămînă
Astăzi și rnîine, în cluburile și casele de cultu- 

din Valea Jiului, 
co-ideologice,

URICANI. Astăzi, la ora 14, clubul muncitoresc 
din localitate organizează, la întreprinderea minieră, 
o dezbatere ideologică pe tema „Sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor de partid din domeniul 
minier din Programul adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. și de Sesiunea Marii Adunări Naționale". 
Seara, la club, în cadrul serii culturale pentru tine
ret, este programată expunerea „Tineretul — factor 
activ in dezvoltarea economico-socială a localității".

Mircea BUJORESCU
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Anii celor mai rodnice 
înfăptuiri

(Urmare din pag. 1)

Amplele și profundele 
Înnoiri pe care le-a cunos
cut țara, societatea noas
tră, marile înfăptuiri ce 
le_a dobîndit poporul ro
mân în răstimpul celor 
18 ani sînt indisolubil 
legate de faptul că la 
Congresul al IX-lea a 
fost ales în fruntea parti
dului un mare om politic 
și patriot, un revoluțio
nar încercat — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Toa
te înfăptuirile acestor ani 
glorioși se datoresc în 
mod hotărîtor gîndirii 
cutezătoare și acțiunii 
consecvente, dinamiza
toare ale acestui iubit fiu 
al poporului român. Sub 
înrîurirea directă a gîn
dirii novatoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
în perioada ce a trecut 
de la Congresul al IX- 
lea au fost elaborate mul
tiple măsuri pentru dez
voltarea accelerată a e- 
conomiei noastre socia
liste, perfecționarea rela
țiilor de producție, tre
cerea României în etapa 
făuririi societății socia
liste multilateral dez
voltate. în același spirit 
novator al Congresului 
al IX-lea, recentele ho- 
tărîri ale plenarei C.C. 
al P.C.R., ale plenarei 
Consiliului Național al 
F.D.U.S. și sesiunii Ma
rii Adunări Naționale 
sînt menite să determi- 

k_ ________________

împlinirile edilitare din Petrila
(Urmare diD pag 1) 

la perfecționarea vieții 
sociale a oamenilor mun
cii".

întîlnirile deputaților cu 
cetățenii care i-au ales să-i 
.reprezinte în consiliul 
popular orășenesc, consti
tuie o metodă eficientă de 
lucru la Petrila, apreci- 
indu-se atît valoarea 
schimbului de idei, cît și 
multele inițiative care 
s-au conturat în aseme
nea ocazii. Din astfel de 
.întîlniri s-au avansat pro
puneri de larg interes ce
tățenesc — cum sînt a- 
menajarea unei baze spor
tive (ale cărei lucrări au 
demarat, ca să folosim a

ne înfăptuirea obiective
lor elaborate de Congre
sul al Xll-lea și Con
ferința Națională ale 
partidului, ale imperati
vului trecerii la o nouă 
calitate în toate dome
niile vieții economice și 
sociale, pentru dezvol
tarea în ritm susținut a 
patriei noastre socialiste 
și ridicarea continuă a 
nivelului de trai al po
porului.

Recentele documente 
elaborate de înaltele fo
ruri de partid și de stat 
confirmă încă o dată 
preocuparea consecventă 
a conducerii partidului, 
a secretarului său gene
ral pentru valorificarea 
superioară a imensului 
potențial creator al po
porului nostru, pentru 
creșterea continuă a bu
năstării sale materiale și 
spirituale.

Rememorînd cu satis
facție și mîndrie patrio
tică impresionantele în
făptuiri din ultimii 18 
ani, perioadă numită 
prin grandoarea ei, epo
ca Ceaușescu, minerii, în 
frunte cu organizațiile de 
partid, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului își 
consacră cu dăruire și 
responsabilitate comunis
tă eforturile creatoare în
făptuirii saricinilor ce le 
revin din gradiosul pro
gram al înfloririi multi
laterale a patriei socia
liste.

_____________J

cest sugestiv termen teh
nic), modernizarea unor 
străzi. Odată cu grija ce 
se îndreaptă către pro
blemele destinate perfec
ționării edilitare, se ma
nifestă atenție și față de 
acțiunea de autogospodă- 
rire și autoaprovizionare 
teritorială, obiectiv care 
trebuie să stea cu priori
tate pe agenda zilnică de 
lucru a consiliului popular. 
Situația realizărilor din 
primele 6 • luni ale acestui 
an nu este satisfăcătoare 
(doar la lînă — livrate 9,5 
tone din 10,5 contracte — 
și lapte de oaie — au fost 
livrați 243 hl din 335 hl 
contractați — s-au obținut 
rezultate ceva mai bune),

O sarcină
(Urmare din pag. 1)

în acest context gene
ral, organelor de conduce
re colectivă din întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului, tuturor oamenilor 
muncii le revin sarcini 
deosebite. Dacă luăm un 
singur aspect, al folosirii 
intensive și eficiente a tu
turor capacităților de pro
ducție, a dotării tehnice de 
care dispun întreprinderi
le miniere, putem consta
ta cît de importante sînt 
aceste sarcini și, mai ales, 
de ce rezerve însemnate 
dispun întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului, re
zerve care trebuie cît mai 
grabnic valorificate la un 
nivel superior de eficien
ță Valoarea fondurilor 
fixe ale C.M.V.J. reprezin
tă 440000 lei pe fiecare om 
al muncii — aproape de 
două ori mai mare decît 
media pe țară din indus
tria minieră. în dotarea 
minelor se află: 51 de 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată, 55 de 

combine pentru abatajele 
cu susținere individuală, 
64 de combine de înainta
re în cărbune și steril, 13

■ Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, pe șantierele 
de investiții ale muni
cipiului, vor participa 
270 elevi și studenți și 
30 muncitori calificați. 
Lucrările executate vor 
avea o valoare totală 
de 6,5 milioane lei la 
acțiuni nefinanțate și 
250 000 lei la acțiuni f i- 

ijianțate. (M.B.) 

impunîndu-se o analiză te
meinică a eficienței mun
cii educative, politice, ce
tățenești desfășurată în 
acest domeniu de deputați 
și lucrătorii consiliului 
popular. Oricît ar fi (și 
sînt) de frumoase, de uti
le, funcționale și spectacu
lare transformările la ni
velul edilitar-gospodăresc, 
acestea trebuie integrate 
într-un sistem unitar, iar 
înfăptuirea acestei cerin
țe presupune participarea 
locuitorilor la autogospo- 
dărirea și autoaprovizio- 
narea teritorială, cu con
secințe ample în sporirea 
calității vieți sociale din 
Petrila........ ........

de maximă
instalații telegrizumetri- 
ce, un centru de calcul e_ 
lectronlc de mărime mij
locie etc. Ori, dacă pînă 
acum folosind din plin 
noile condiții de lucru 
create și prin aplicarea 
complexului program de 
măsuri adoptat la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și mun
citori din industria mini
eră și geologie, întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului au reușit să sporeas
că productivitatea mun
cii în abatajele dotate cu 
complexe mecanizate cu 
peste 36 la sută, iar pro
ducția extrasă în medie, 
zilnic, cu fiecare complex 
să crească cu peste 9 la 
sută, începînd din primele 
zile ale celei de a doua 
jumătăți a anului străda
niile trebuie amplificate, 
iar rezultatele obținute 
să fie ridicate pe noi cote, 
superioare celor înregis
trate în primul semestru.

Realizările înregistrate, 
în aceste cîteva zile care 
au trecut din semestrul II, 
de cele mai importante pro
ducătoare de cărbune pen
tru cocs sînt dovezi eloc-

I
I
I
I
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AGENDA ȘCOLARA
mecanică — 36 locuri la 
cursuri de zi și 80 pen
tru seral; electro — 36 
locuri la cursuri de zi 
și 36 pentru seral; cons
trucții — 36 locuri pen
tru cursuri de zi); Liceu] 
economic și de drept ad
ministrativ (profilele e- 
conomic: — 36 locuri la 
cursuri de zi și 36 pen
tru seral; alimentație pu
blică — 36 locuri pen
tru cursuri serale; indus
trie ușoară — 36 locuri, 
cursuri de zi); Liceul in
dustrial Vulcan (mine- 
petrol-geologie — 320 lo
curi la cursuri de zi și 
40 locuri pentru seral; 
mecanică — 36 locuri la 
cursuri de zi și 40 pen
tru seral; electro — 36 lo
curi, cursuri de zi).
• Șantiere de muncă 

patriotică. în aceste zi
le sute de elevi din șco
lile generale ale Văii 
Jiului sînt prezenți pe 
șantiere de muncă patri
otică, participînd și la 
acțiunea de igienizare a 
școlilor, de pregătire a lor 
pentru noul an de învă- 
țămînt.

m i ne-petrol-geo- 
240 locuri Ia 

locuri 
meca- 

la 
locuri 
elec- 

la

36 locuri
zi și 40 
serale ;

locuri
zi); Liceul in- 

nr. 2
I

Examene de admite
re. Astăzi absolvenții 
clasei a X-a încep exa
menele de admitere în 
treapta a Il-a a liceelor, 
în Valea Jiului se des
fășoară examene la ur
mătoarele unități de în- 
vățămînt: ' Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni (pro
filele : 
logie 
cursuri de zi, 40 
la cursuri serale; 
nică 
cursuri de 
la cursuri 
tro — 36 
cursuri de 
dustrial 
(profilele : chimie 
locuri la cursuri 
și 36 la cursuri 
mecanică — 36 
cursuri de zi); Liceul in
dustrial Petrila (profile
le : mecanică — 72 locuri 
la cursuri de zi și 40 lo
curi la seral; electro — 
36 locuri la cursuri de 
zi și 36 pentru seral); Li
ceul industrial Petroșani 
(mine-petrol-geologie: 400 
locuri la cursuri de zi și 
80 locuri pentru seral;

Lupeni
— 72
de zi 
serale; 

locuri la

importantă 
vente ale hărniciei și ab
negației cu care au acțio
nat minerii Văii Jiului 
pentru a traduce în fapte 
Hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. Spre exemplu, în
treprinderea minieră Lu- 
peni, cea mai mare și mai 
mecanizată mină din ba
zinul aostru carbonifer, a 
obținut peste prevederile 
de plan la zi, ale acestei
luni, aproape 1000 tone
de cărbune cocsificabil, iar 
cariera Cîmpu lui Neag
peste 4500 de tone. Evi
dențiem, de asemenea, și 
rezultatele obținute în ul
timele zile de colectivul 
minei Bărbăteni, care a 
reușit să depășească mo
mentele dificile prin care 
a trecut în ultimele luni 
și să obțină constant pro
ducții peste plan.

Aceste exemple sînt 
ilustrative pentru modul 
în care înțeleg minerii 
Văii Jiului să răspundă 
chemării partidului de a 
da țării cît mai mult căr
bune, ele constituind o ba
ză trainică pentru noi și 
importante succese, mai 
ales prin aplicarea fermă 
a normelor stabilite prin 
Ilotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R.
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MUNCA 
singura sursă 
de cîștiguri 
suplimentare

(Urmare dio pag. I)

de locul de muncă și în 
cantități suficiente. E- 
lectricicnii și lăcătușii 
iși dau tot interesul ca 
utilajele să fie reparate 
și menținute în stare 
bună de funcționare, 
pentru că retribuția este 
calculată pentru întreg 
personalul în funcție de 
realizările sectorului, 
nimeni nu mai are ace] 
minim garantat. Spre 
exemplu, noi, cei din 
brigadă, am realizat 
cîștiguri suplimentare 
față de retribuțiile de 
bază de peste 50 la sută. 
Din cîte știu, majorita
tea oamenilor muncii 
din sectorul nostru au 
obținut cîștiguri supe
rioare retribuțiilor ta
rifare de încadrare. Bi
neînțeles, aceste cîști
guri, așa cum mai spu
neam, se datorează, în 
primul rînd, cointere
sării materiale a tuturor 
categoriilor de oameni 
ai muncii. Consider, și 
aceasta nu este numai 
convingerea mea, că a- 
cest sistem de retribui
re, în acord global, este 
deosebit de stimulativ 
pentru noi toți, pentru 
că toți sîntem interesați 
să obținem producții 
cît mai mari sau, cum 
este cazul nostru, a- 
vansări superioare pre
vederilor de plan, ști
ind că numai astfel pu
tem beneficia de cîști
guri suplimentare.

ADĂPOST. Pentru 
protejarea de intemperii 
a utilajelor și pieselor 
de schimb pînă la intro
ducerea lor în producție, 
conducerea I.M. Petrila a 
hotărît construirea unui 
nou adăpost acoperit. în 
prezent se lucrează la 
fundația noii dotații. (V.B.)

SUCURI. Din unitățile 
de alimentație și alimen
tație publică lipsesc cu 
desăvîrșire, tocmai în ano
timpul caniculei, deli
cioasele sucuri din fruc
te. Ce să mai vorbim de 
gheață ? (I.V.)

FĂRĂ SUPĂRARE De fapte, nu de vorbe e nevoie! SERVICIILE LA' DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Sîntem prezenți, fără supărare, împreună cu a- 
paratul de fotografiat la I.M. Bărbăteni. însoțiți de 
tovarășul Ion Iordache, șeful biroului administrativ, 
începem vizitatea incintei. Ne sînt prezentate efor
turile colectivului de a „aranja" o curte model cu 
„toate la locul lor". Toate cele zise n-au însă aco
perire în fapte, dezordinea și lipsa de responsabi
litate față de mașinile și utilajele noi, de condițiile 
lor de păstrare și conservare, de materialele recu
perabile și refolosibile, de sutele de tone de fier 
vechi, fiind mult mai evidente decît erau cu aproape 
un an în urmă. Redăm alăturat cîteva din imagini
le ce nu fac cinste gospodarilor minei Bărbăteni.

Foto-anchetă realizată de 
Ștefan NEMECSEK

■ De ieri, toate formalitățile de primire a so- 
i licitărilor de reparații auto-moto se întocmesc la ; 
i noua adresă de la Livezeni a secției autoservice a 
I cooperativei „Unirea" Petroșani. Secția este ampla- i 
i sată vizavi de stația PECO, alături de curățătoria i 
i chimică, unde se prestează serviciile solicitate. Pro_ : 
i gramul de lucru al unității este 7—15,30.

E După zugrăvire și igienizare interioară, ma- i 
gazinitl alimentar nr. 206 de la Valea de Pești (pe i 
a cărui firmă scrie tot „O.C.L. Petroșani") a fost i 
redeschis pentru servirea publicului. Unitatea este i 
bine aprovizionată.

El Programul ghișeului la care se achită contra- 
valoarea facturilor telefonice din cadrul Oficiului i 

i municipal de poștă și telecomunicații este 7,30—12 
și 17—19,30 (zile lucrătoare). Pentru a nu suporta 
penalizări, sînt rugați să achite abonamentele tele
fonice înainte de data de 20 a fiecărei luni. Tot 
pentru a fi scutiți de penalizări, abonamentele ra- 
dio-TV este bine să fie plătite la prima solicitare a i i 
factorului poștal.

Duminică, 10 iulie a.c., este deschisă, între > 
i orele 8—20, pentru servirea publicului Farmacia nr. i 
i 14 din cartierul Carpați Petroșani. J
i i

E Reamintim că programul de lucru al Agen- \ 
i ției de voiaj C.F.R. Petroșani este, în zilele lucră- i 
i toare, de la 8 la 20, iar duminica între orele 8—13 
î (face excepție aplicarea săptămînii reduse de lucru, i 
î zi care este anunțată din timp).
î ...... . ............ ......... ..... ........... ....... ......... J
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■CWWUWA~» ARM • CU ILTU
Astăzi și mîine, la Sighișoara

Faza republicană
a Festivalului național 

României"„Cîntarea
După o prezență re

marcabilă la fazele re
publicane de la Mediaș 
și Cluj-Napoca a forma
țiilor artistice din Valea 
Jiului, astăzi și mîine, la 
Sighișoara, penultima 
fază a Festivalului mun
cii și creației, „Cîntarea 
României". De această 
dată, la Sighișoara vor 
evolua formațiile de mu
zică ușoară, brigăzile ar
tistice și grupurile sati
rice.

Din partea 
derii miniere 
va participa grupul 
cal-instrumental 
care va interpreta 
zică rock. Din motive de 
neînțeles, formația 
muzică ușoară 
nic-grup“ de la 
sindicatelor din 
nu se va prezenta 
faza republicană a fes
tivalului. Păcat de mun
ca de pînă acum, de e- 
forturile clubului 
Vulcan de a-i 
toate condițiile 
ții, instrumente, 
port). Chiar nimeni 
reușește să-i 
pe acești băieți 
vași?".

Făi ă îndoială, 
mai mari șanse de reu
șită le are grupul vocal- 
instrumental de muzică 
country „Acustic", al

V.™______________ _—
(Urmare din pag. I)

întreprin- 
Bărbăteni 

vo- 
„Color", 

mu

de 
„Armo- 
Clubul 
Vulcan 

la

din 
asigura 
(repeti- 

trans- 
nu 

tempereze 
„nără-

cele

Casei de cultură 
șani (Geo Popa, 
tin loniță, Iosif 
Valentin Banetti 
lu Banciu), o 
care are, pentru 
viitoare, 
pentru a cânta 
oadă pe litoralul 
nesc, la Mamaia.

Grupul satiric 
veselia", de la Casa 
cultură din reședința de 
municipiu (George Ne- 
graru, loan Velica 
Gheorghe Seres) va 
vedi, încă o dată, că în 
Valea Jiului există o a- 
devărată școală a genu
lui. Și brigada artistică 
a I.U.M.P. (instructor, 
Mircea Necula), care a 
evoluat mult de la o fa
ză a festivalului la alta, 
se prezintă la Sighișoa
ra cu șanse de reușită, 
deși, dintr-o discuție re
centă cu membrii forma
ției, am aflat că ar fi 
avut nevoie de mai mult 
sprijin din partea , co
mitetului sindicatului de 
la această întreprinde
re.

Așadar, astăzi și mîine, 
din nou emoții pentru 
formațiile noastre. Să le 
dorim succes și să repre
zinte cu cinste tradițiile 
culturale din Valea Jiu
lui 1

Bujor MIRCESCU

Duminică dimineața la ora 
10, la biblioteca 
o masă rotundă 
„Biblioteca vă 
ză. Activitatea

clubului, 
pe tema 
informea- 

politico- 
ideologică și educativă în 
-fața unor noi exigențe".

LUPENI. La ora 18, la 
club, are. loc o seară cul- 
tural-artistică în cadrul că
reia se desfășoară un con
curs de etică și comporta
ment.

i 
I 
I 
i 
I 
I
I
I

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?

REPERE
la sfîrșit

de săptămînă
«Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/

VULCAN. Duminică di
mineața, la biblioteca clu
bului, la ora 10, o dimi
neață de basme. Tema — 
„Petre Ispirescu și 
copiilor".

lumea

la ora 
clubul

PETRILA. Astăzi, 
15, biblioteca de la 
sindicatelor din oraș orga
nizează un medalion lite
rar dedicat autorului „Bala
delor vesele și triste" — 
George Topârceanu.

ora 
tema

LONEA. Astăzi, la
18, o dezbatere pe 
,J'orme și metode folosite 
de organizațiile U.T.C. 
din cadrul sectoarelor 
nei pentru ridicarea 
gătirii profesionale a 
rilor". Duminică, la
11, la punctul 
Voivodul, oamenii
rii se vor întîlni cu briga
da științifică a clubului.

mi- 
pre- 
tine- 

ora
forestier 

pădu-

• In toate cluburile și 
casele de cultură, astăzi 
și mîine, discotecile va
canței!

Petro- 
Valen- 

Toth, 
și Ne- 

formație 
luna 

și o solicitare 
o peri- 

româ-

„Trio 
i de

Floarea din grădină
Văii Jiului

Și 
do

cul tură 
accesul

oamenilor 
valorile

zone 
de

adîn- 
spiritu- 
credem 

cele

juriu-
noas-

la 
lui 
ar- 
cu 
de

concurentele 
promovate 

a II-a a e- 
„Floa- 
emisi-

la
a 

fi-

Reverberații

un dar pentru minerii

Avram MICA

care 
con-

mult 
proces 
supus 

clubul

des- 
acțiune 
valoare

la
Română, 

mine-

la fiecare 
pe
să-l
viața

care 
avem 
noas-

Lu- 
cu

realizată
Tele- 

și Co-

sărbăto- 
i seara, 
moderni- 

de
Jiului". Pen- 

dată de la 
camerele de 
ale Televi- 

fixat

Și 
ții 
le 
tate în
mobilier 
cerințelor justificate 
minerilor 
rior,

zată a Teatrului 
stat „Valea 
tru prima 
inaugurare 
luat vederi 
ziunii române au 
cupola noii săli, în pri
ma emisiune 
în acest edificiu, 
viziunea română 
mitetul județean de cul
tură și educație socialis
tă Hunedoara — Deva 
au organizat, în mod ins
pirat la Petroșani, eta
pa I a concursului de 
muzică populară „Floa
rea din grădină". A fost 
un dar binemeritat pen
tru minerii Văii Jiului, 
pentru munca lor 
că din adîncuri, 
roadele ei, atît 
sare economiei 
— tonele de 
„Nu întîmplătoi- 
Valea Jiului pentru 
ceastă emisiune-concurs, 
ne spunea regizoarea Si
mona Patraulea, de 
Televiziunea 
Este un dar adus 
rilor, dar și un drept al 
lor, dreptul la 
și valorile sale,

eroi- 
pentru 

de nece- 
naționale 
cărbune, 
am ales 

a-

larg al 
cului Ia 
ale. Iată de ce, 
că va fi una dintre 
mai reușite emisiuni- 
concurs...".

...Și așa a fost. De 
apariția pe scenă a 
Tudor Gheorghe, un 
tist unic în felul său, 
farmec și libertate
comunicare, cu căldură și 
dragoste, cei prezenți în 
sală au fost captivați de 
frumusețea de nease

muit a folclorului ro
mânesc.

Prima i 
Georgeta 
din județul 

cea a interpretat o 
nă“ și cântecele ~ 
fată" și 
cer din 
dind că 
ferență 
și Tara 
păstrat 
cente din 
folclorice, 
dincolo și 
de Milcov 
tece diferite, 
de pe plaiurile unde s-a 
născut Miorița a făcut o 
deosebită impresie. A 
urmat Ioana Iîanganu, 
din Bistrita-Năsăud,

concurentă, 
i Găloiu, 

Vran- 
„Doi- 

„Dor de 
„Cel mai frumos 

lume", dove- 
locurile de inter- 
dintre Moldova 
Românească au 
dîntotdeauna ac- 

ambele 
românii
de dincoace 

n-au avut cîn- 
Concurenta

Grupul coral-camera) 
Armonia", al Casei de 

cultură din Petroșani

ORIZONTURI LIRICE

Lumina
Stai în lumina realității 
și vezi cum soarele vremii 
ajută să încolțească sămînța, 
sămînța vrerii noastre din străvechime 

lasata. 
în lumina zilei, simplu, răbdător 
cu mîinile de rouă 
întinzi peste arcadele reci ale lumii 
căldura 
— Ziuă

strinsă la pieptul neamului, 
văratică trecînd 

prin fructele patriei — 
o putere din lume 
să-mpicdice nu poate.
în nevăzutele hrisoave,

Și parcă nici
Seva-n urcuș 
Așa stă scris, 
in dreptul adevăratelor inimi de români.

Ion Pascal VLAD

Lumii se dăruie
Mocnește forța-n semnul atîtor evi trecuți 
Și pasăre-minune visează florile.
Pădurea împietrită mai cîntă, — de-o asculți —, 
Deși pe ceru-i negru pierdute-s zorile.
Pe ochi tăioși de sticlă stau genele de prund 
A cîtorva milenii de zbucium adormit.

încă nemistuite, comorile -n afund 
Așteaptă, lingă templul de noapte adumbrit. 
Dar Făt-Frumos, călare pe roibul fermecat, 
Coboară spre adîncuri, și drumu-i stăruie... 
Izvor de son revarsă în val, descătușat, 
Și devenit cărbune lumii se dăruie.

Maria DINCA

Marea întoarcere
De cînd le-am interzis la cîini să latre 
Vezi, vintul bate iar 
Turtite cercuri ce se 
Rostogolesc copiii pe 
Lucioasă și străină e 
M-am rătăcit la noi 
Să crească grîu-nalt
Ce scrie Kant in Rațiunea pură 
De-ar face-n porumbiște trotuare 
Aș da să-i văd pe cei care transpiră 
Să frec în palme-un spic căzut în floare 
Și să-i îndemn c-un lung acord de liră 
Incadendescențe joacă-n miezul verii 
Prin zeci de roți dințate-stranii metabolisme 
Dar am uitat ce-aduce vîntul serii 
Iar cîinele și mița îmi par neologisme 
Cu-o ultimă zvîcnire prind coasa și la fapte 
Metafore virgine s-au risipit în iarbă 
Un vameș sînt, pierdut prin flori de nalbă 
Un birocrat la nouăsuteșapte 
Un dor de niciodată mă cuprinde 
In plină zi alerg după o stea
Și iar mă pierd în jocuri de cuvinte 
Și-mi vine să scriu grîu cu î din a.

Valeriu BUTLLESCU

la ore fixe 
vor elipse 
la sate 
coada de lopată 

în bătătură
— de-ai ști tu tată

plaiurile 
Brâncuși,

re a interpretat „Doru- 
le ardă-te-ar focul", „Ce- 
teraș de la Bîrgău" și 
„Mîndru-i plaiul Bistri
ței". Ultima concurentă, 
o gorjancă, Emilia Dră- 
gotoiu, de pe 
nemuritorului 
ne-a reamintit, prin doi
na sa de inegalabila Ma
ria Lătărețu, după care 
ne-a delectat cu un cîntec 
de viață lungă „Cît oi 
trăi pe pămînt" și o me
lodie de viață nouă, ..Mă 
sui în Dealu Mare", ins
pirată din viața mineri
lor gorjeni.

oate 
au fost 
în faza 

misiunii-concurs 
rea din grădină", 
Une menită să descopere 
și să lanseze talente au
tentice. A urmat apoi un 
recital hors-concurs sus
ținut de Lenuța Evsei- 
Urs, cîștigătoare a tro
feului „Floarea din gră
dină", membră a 
lui, (conjudețeană 
tră, de la Brad) precum 
și de interprete care ur
mează să participe, 
Deva, la etapa a II-a 
emisiunii-concurs. în 
nai a cîntat și a îneîntat

publicul spectator Tudor 
Gheorghe.

e cuvin 
laudă 
reunite

Văii Jiului,

cuvinte de 
orchestrei 

a minerilor 
„Parîngul", 

dirijată de prof. Vasile 
Repede, formație care a 

•£ăcut eforturi deosebite 
pentru a acompania 
concurentele din specta
colele de la Petroșani și 
Deva, interpretînd melo
dii din diferite zone ale 
țării.

în numele minerilor, 
mulțumim organizatorilor 
pentru ■ acest minunat 
spectacol televizat și aș
teptăm cu nerăbdare să-l 
vedem pe micul ecran.

Mircea BUJORESCU

Proces al înnoirilor la 
clubul sindicatelor din lupeni

în toate localitățile Văii 
Jiului întîlnim 
pas noul, nou 
ne-am obișnuit 
la îndemînă în 
tră cotidiană. Și la 
peni, concomitent 
construirea pe verticală și 
orizontală a noului centru 
civic al orașului, se 
fășoară o amplă 
pentru punerea în 
și a unor instituții de cul
tură, atît de necesare ri
dicării nivelului de conști
ință, de cultură și recre- 
re a minerilor după efor
tul din subteran, pentru a 
da patriei tot mai 
cărbune. în acest 
al înnoirilor este 
de cîteva zile și 
sindicatelor din Lupeni.

Despre amenajările ce 
se vor face, despre func
ționalitatea clubului, am 
vorbit cu tovarășul Aurel 
Angheluș, președintele 
Comitetului sindicatului de 
la I.M. Lupeni. „în gene
ral, cu unele mici modi
ficări, vom menține a- 
celeași spații, dar care 
vor avea o funcționalitate 
mai mare, care să răspundă

atît minerilor, 
lalți locuitori, 
ind la dispoziția 
întreprinderilor și 
țiilor din localitate, 
parter vom 
blioteca, o șală de 
jocuri distractive, 
balet și repetiții 
formațiile artistice. 
Iul va fi destinat 
țiilor. Va fi și o noutate: 
vom amenaja o sală a ti
nerilor 
a funcționat în 
diții în cadrul 
popular. Toate 

cercurile vor
pentru repetiții. Săli- 

și încăperile vor fi do- 
mare parte cu 

nou, pe măsura 
ale 

noștri. în exte- 
clădirea va avea o 

înfățișare mai atrăgătoare, 
un aspect urbanistic din
tre cele mai frumoase din 
vechiul centru al orașului. 
Aș dori să mai precizez că 
toate lucrările de amena
jare vor fi executate cu 
contribuția tuturor locui
torilor din oraș".

cît și celor- 
clubul fi- 

tuturor 
institu- 

La 
bi-menține 

ședințe, 
sala de

pentru 
iar bo- 
expozi-

căsătoriți,
alte 
consiliului 
formațiile 
avea spa

• EUGENIA ROMAN, 
Petrila : Numai din 
lecturarea cîtorva ver
suri albe, nu ne putem 
da seama de talentul 
dumneavoastră. Mai tri
miteți și, eventual tre
ceți pe la redacție, la 
secția cultură-artă, (bi
roul 6) < AUGUSTIN
ȚANCA, Uricani : Tre
ceți neapărat pe la re
dacție. Versurile trimi
se de dumneavoastră 
nu au o tematică adec-

vată, dar întrucît știm 
că scrieți și altceva, o 
convorbire este nece
sară. ® ION MEICU, 
I.U.M.P. Adresați-vă 
cu încredere cercului 
literar „Luceafărul", din 
uzina dumneavoastră, 
sau cenaclului „Panait 
Is’rati" al Văii Jiului.

@ Pentru viitor, citi
torii noștri care doresc 
să ne trimită versuri 
sau alte lucrări literare 
sînt rugați să ni le ex
pedieze dactilografiate. 
Manuscrisele nepubli- 
cate nu se înapoiază. 
De preferat, ar fi ca ele 
să poarte și avizul res
ponsabililor de cenaclu 
din orașele d-voastră.

ESCU
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ACTUALITATEA ÎN LU/HE
Lucrările reuniunii pregătitoare regionale europene pentru Conferința 

internațională a O.N.U. asupra problemei Palestinei .Concepția novatoare a președintelui Nicolae Ceausescu, vizînd solutionarea conflictelor dintre state exclusiv pe cale pașnică
GENEVA 8 (Agerpres). 

— La Geneva se desfășoa
ră în prezent lucrările reu
niunii pregătitoare regio
nale europene pentru Con
ferința internațională a 
O.N.U. asupra problemei 
Palestinei.

In cadrul dezbaterilor 
au fost prezentate concep
ția novatoare și activita
tea neobosită ale președin
telui Nicolae Ceaușescu vi
zînd soluționarea conflicte
lor dintre state exclusiv

Pregii iri pentru o 
opera ie neobișnuită
WASHINGTON 8 (Ager

pres) — O fetiță in vîrs- 
tâ de 8 ani. Crystal Hec
kler, din S.U.A., a început, 
joi. la un spital din New 
Orleans, statul american 
Louisiana, tratamentul 
pregătitor pentru efectu
area unei operații neobiș
nuite de transplantare de 
măduvă de la un tinăr de 
21 de ani, Stuart James, 
din Marea Britanie, în- 
tr_o încercare desperată 
de a-i salva viața, rela
tează agenția UPI. Dona
torul a fost selecționat din 
rîndul r peste 52 000 de 
voluntari, după ce deve
nise evident că rudele a- 
propiate ale fetiției nu 
erau indicate pentru trans
plant. Pacienta suferă de 
o formă rară de leucemie, 
avînd șanse de aproape 50 
ia sută de a supraviețui 
în cazul că operația de 
transplantare de măduvă 
va decurge în bune condi- 
țiuni.

pe cale pașnică, prin ne
gocieri, excluderea forței 
și amenințării cu forța din 
viața internațională și a- 
firmarea dreptului neîn
grădit al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soar
ta și de a se dezvolta liber, 
fără nici un amestec.

Șeful delegației țării 
noastre. ambasadorul Ton 
Datcu, a subliniat că Româ
nia participă la reuniunea 
de la Geneva animată de 
convingerea că Națiunile 
Unite, toate statele mem
bre, și în primul rînd ță
rile suropene, pot și trebu
ie să-și aducă contribuția

constructivă la asigurarea 
păcii și stabilității în O- 
rientul Mijlociu, la pacea 
și securitatea în Europa și 
în întreaga lume. în acest 
scop, a arătat vorbitorul, 
România consideră că 
trebuie să se treacă, chiar 
în cursul âcestui an, la 
tratative de pace între 
părțile interesate, inclusiv 
cu participarea Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei, într-un cadru or
ganizatoric adecvat și la 
care să fie discutate toa
te propunerile de pace 
formulate de părțile aflate 
în conflict.

Reuniunea ministerială 
a țărilor membre ale 

Pactului ANDIN
LIMA 8 (Agerpres). — 

Participanții la Reuniu
nea ministerială a țărilor 
membre ale Pactului 
ANDIN — Bolivia, Colum
bia, Ecuador, Peru și Ve
nezuela — au adoptat do
uă rezoluții privind mă
surile ce se impun pen
tru depășirea dificultăți
lor economice cu care sînt 
confruntate țările din re
giune și, de asemenea, 
pentru relansarea activi
tății acestei organizații e- 
conomice regionale în di
recția sporirii schimburi
lor și cooperării interan- 
dine, transmite agenția 
Prensa Latina. Au fost 
aprobate, în context, pro
gramul de reorientare a 
Pactului ANDIN și Pro
gramul de urgență și co
operare pentru depășirea 
efectelor crizei economice 
mondiale asupra economi
ilor naționale andine.

19,50
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PETROȘANI 
iembrie : Zorro, 
Unirea: Buletin de Bucu
rești.

UONEA : Profetul, .au
rul și ardelenii.

ANINOASA :
VULCAN — 

rul: Nimic nou 
de vest, I—II.

LUPENI —
La capătul liniei-

URICANI : Secvențe.

Columne ale isto
riei.
Azi, municipiul 
Suceava.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
însemne ale înaltei 
prețuiri.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (11).
Estrada estivală.

TV.
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• TOKIO. în orășelul 
Waki, din sud-vestul Ja
poniei, zilele de 7, 17 și 27 
ale fiecărei luni vor fi de
clarate „zile în care nu se 
fumează11. Decizia a fost 
adoptată de autoritățile lo_ 
cale în cadrul campaniei 
de descurajare a fumatu
lui. Un purtător de cuvînt 
al Consiliului orășenesc, 
citat de agenția Reuter, a 
precizat, că, deși cetățenii 
nu vor fi obligați să re
nunțe la fumat în zilele 
tespective, ei se vor simți 
totuși datori să răspundă 
apelului lansat.

(ECOSOC), Grant a lan
sat un apel comunității 
internaționale în vederea 
adoptării imediate de mă
suri pentru a ajuta acești 
copii și familiile cele mai 
sărace.

• GENEVA. în fiecare 
an, aproape 40 000 de copii 
mor sau devin handica
pați ca urmare a sărăciei 
și subdezvoltării, a decla
rat la Geneva directorul 
executiv al UNICEI', Ja
mes Grant. în discursul 
rostit în cadrul sesiunii 
de vară a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U.

• PARIS. Numărul fa
limentelor continuă să 
crească în Franța, ca și 
în alte țări occidentale. 
După cum informează a- 
genția Reuter, în luna 
mai ac.. numărul fali
mentelor de firme a fost 
de 2 000 — față de î 544 
în mai 1981.

• BERNA. Elveția tre
buie să sprijine propune
rea cu privire la transfor
marea Europei într-o zo
nă liberă de arme nuclea
re — se arată în programul 
electoral al Partidului So_

cial-Democrat din Elve
ția. Ca țară europeană, 
Elveția este vital intere
sată în transformarea 
continentului într-o zonă 
denuclearizală.

• LISABONA. La Lisa
bona a avut loc o întreve
dere între Alvaro Cun
ha], secretar general al 
P.C. Portughez, și Ge
rardo Iglesias, secre
tar general al P.C. din 
Spania. După cum trans
mite agenția TASS, care 
citează un comunicat de 
presă al P.C.P., în cadrul 
întrevederii s_a efectuat 
un schimb de informații 
privind situația din cele 
două țări, precum și acti
vitatea celor două partide 
Au fost discutate, de ase
menea, probleme ale si
tuației internaționale și 
ale luptei pentru pace.

I
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Cultivarea limbii și 
literaturii române 
în școală.
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mînă (I).

21,50
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Teleenciclopeclia.
Discorama.
Serial I.L. Caragi- 
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„l’etițiune".

Cu: Toma Caragiu 
și Dem Rădulescu.
Film serial: 
„Bulevardul I’au- 
lista".
Episodul 13.
Pagini din literatu
ra satirică a lui 
Ion Băieșu.
Telej urnal.
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23,00 Ritmuri nocturne.
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Săptămîna politică internațională
H Vizita primului mi

nistru al Turciei, Bulend 
Ulusu, în țara noastră — 
la scurt timp după con
vorbirile de la Ankara 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, și generalul Ke
nan Evren, președintele 
Republicii Turcia — s-a 
înscris ca o nouă contri
buție la extinderea și a- 
profundarea relațiilor tra
diționale de prietenie și 
cooperare dintre cele do
uă state, atît pe plan bi
lateral, cit și în sfera vie
ții internaționale.

Sînt semnificative mă
surile concrete convenite 
pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor luate la nivelul 
cel mai înalt privind creș
terea, în perioada urmă
toare, a volumului schim
burilor economice la cir
ca 700 milioane dolari — 
de trei ori și •amătate 
mai mult decît cel înre
gistrat la sfîrșitul anului 
trecut. Se va extinde și 
diversifica cooperarea în 
domeniile petrolier, chi
mic, minier, energetic și 
siderurgic. O deosebită 
importanță o prezintă 
decizia luată privind cons
truirea unei noi linii de 
transport între porturi
le celor două țări de la 
Marea Neagră, în folosul 
cooperării reciproce.

Pe plan internațional, 
s-a evidențiat necesitatea 
imperioasă a eradicării 
politicii de forță și de a- 
menintare cu forța, a tre- 
<-

cerii Ia măsuri concrete 
de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nu
cleară, reafirmîndu-se po
ziția celor două țări pri
vind transformarea Bal
canilor într-o zonă -a sta
bilității, bunei-vecinătăți 
și conlucrării, într-o zo
nă a păcii.

H Concepția președin
telui Nicolae ~ 
priv.nd rezolvarea 
lor probleme 
contemporane, 
tea consecvent 
ti vă desfășurată de 
noastră pe arena 
națională, pentru 
rea păcii, securității și 
independenței tuturor 
popoarelor, pentru opri
rea cursei înarmărilor și 
prcîntîmpinarea războ
iului termonuclear, pen
tru soluționarea prin tra
tative a tuturor 
delor și conflictelor 
ternaționale a fost 
zentată de 
delegației 
Ziariștilor din 
președintele 
directorul general al A- 
genției Române de 
să — Agerpres, Ion Cum- 
pănașu, în cadrul 
ferinței mondiale 
riștilor împotriva 
rialismului, pentru 
tenie și pace. Au fost ex
puse, de asemenea, pozi
ția organizației profesi
onale a ziariștilor din ța
ra noastră în probleme
le aduse în discuție, rea
firmîndu-se în același

Ceaușescu 
mari- 

ale lumii 
activita- 

construc- 
țara 

inter- 
apăra-

diferen- 
in- 

pre- 
conducătorul 

Consiliului 
România, 

Consiliului,

Pre_

Con- 
a zia_ 
im pe- 
prie-

timp sprijinul ziariștilor, 
al întregului popor ro
mân în favoarea luptei 
poporului coreean pen
tru reunificarea pașnică 
și independentă a patri
ei, fără nici un amestec 
din afară.

g După aproape o'lu
nă de dezbateri și nego
cieri, la Belgrad și-a în
cheiat lucrările cea de-a 
Vl-a sesiune a Confe
rinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și dez
voltare (UNCTAD). Re
zoluțiile adoptate se re
feră la aplicarea noului 
program de acțiune în 
anii ’80, în favoarea ță
rilor cel mai puțin dez
voltate, activitatea
UNCTAD în domeniile 
tehnologiei, pescuitului, 
problemelor țărilor fără 
ieșire la mare și insulare. 
Altă serie de documen
te adoptate vizează a- 
sistența acordată țărilor 
în curs de dezvoltare in 
general, precum și spri
jinul pentru reconstrui
rea Libanului, acordarea 
de asistentă popoarelor 
palestinian. namib.an și 
sud-african, fondul co
mun pentru materii pri
me. datoriile externe - etc. 
în sfîrșit, alte rezoluții 
se ocupă de instituțiile 
financiare pentru dez
voltarea multilaterală, 
finanțarea prin compen
sații a deficitelor înca
sărilor realizate' din ex
porturi ale țărilor în curs 
de dezvoltare și situația 
economică mondială.

Datorită poziției obs
trucționiste a unor țări 
occidentale dezvoltate, nu 
au putut fi adoptate re
zoluțiile referitoare la 
relațiile comerciale din
tre țările cu sisteme so
cial economice diferite 
și la problemele institu
ționale ale UNCTAD. Ele 
urmează să fie examina
te, în continuare, de 
Consiliul UNCTAD.

în esență, — după cum 
a apreciat reprezentan
tul celor 125 de țări în 
curs de dezvoltare, mem
bre ale „Grupului celor 
77", — cea de-a Vl-a se
siune UNCTAD a marcat 
„un ușor regres» față 
de reuniunea precedentă.

ggj La Moscova au avut 
loc convorbiri între luri 
Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Helmut Kohl, 
cancelarul federal al
R.F G A fost efectuat un 
schimb de păreri privind 
o serie de probleme prin
cipiale ale relațiilor so- 
vieto—vest-germane și ale 
situației internaționale, 
în special din Europa. 
Interlocutorii au fost u- 
nanimi în aprecierea că, 
în pofida deosebirilor 
de vederi în legătură cu 
o serie de probleme 
importante, schimbul de 
opinii a fost Util și au 
convenit să mențină re
ciproc contactele.

G. IONAȘCU

DIFICULTATE
Reporterul găsește foar- 

i te, foarte greu elemente 
; de comparație pentru 
i a evidenția culpa gra_ 
j vă a conducerii sub influ- 
; ența alcoolului. Și nu 
i pentru că i-ar fi sărăcit 
; fantezia, ci pentru că 
1 săptămînă de săptămînă 
I sînt destui pe care „î_a 
i mușcat șarpele11 și au 
I condus după ce au băut, 
i Unul dintre ei este Gri- 
i goraș Victor de la auto- 
; baza C.M.V.J. coloana 
î Lupeni, care s-a urcat 
i la volanul autobascu- 
i lantei, „afumat". A- 
i mend a și suspendarea 
i permisului au fost ine vi- 
1 tabile. Ba, pe deasupra, 
i ne-a creat și nouă o di- 
I Iernă din care nota de 
1 față a ieșit... făiâ titlu.

POVESTEA
CU ULCIORl L...

j Așa a pățit-o și Uszkai 
i Carol, ca-n povestea cu 
î ulciorul. Obiceiul lui era 
i să „dea bice cailor" pu- 
i tere ai mașinii pe care 
i o conduce. Numai că. 
i 31-HD-3087 a fost oprit 
i și șoferul a înghițit în 
i sec. Goana îl cam costă 
i — 250 lei amendă și per- 
I misul reținut în vederea 
i susținerii examenului la 
i regulile de circulație (pen- 
i tru reîmprospătarea cu- 
; noștințelor). Ei, acuma, 
i dăi bice, Uszkai, că ai 
i la ce si mai ales de ce!

ATENȚIE,
SE PREGĂTEȘTE 

O SURPRIZĂ
; Sînt în municipiu . o 
1 groază de indicatoare, de

tot felul (numai de ter
minare a zonei de res
tricție din zona cartie
rului Aeroport nu s_au 
plantat). Atît de mult 
s-au învățat șoferii cu 
ele că— nu le mai res
pectă. Pentru aducere a- 
minte, acestei categorii 
de șoferi i se pregătește 
în viitorul apropiat o... 
surpriză. De asta nici nu 
spunem despre ce este 
vorba, ca surpriza să fie 
totală.

VĂ RECOMANDĂM !
Și în această dumini

că vor continua lucrările
de eliberare a amplasa
mentelor pe strada Cloș
ca. Recomandăm condu
cătorilor auto ca pe a- 
ceastă arteră să se circu
le cu viteză redusă. în
tre 30 și 50 km /oră.

în vederea marcării 
Bulevardului Republicii 
din Petroșani. circulația 
va fi deviată pe un tra
seu ocolitor pe care vă 
recomandăm să-l respec
tați riguros.

Recomandăm, de ase
menea, conducătorilor 
auto să respecte viteza 
legală de circulație în 
localități, să manifeste 
atenție sporită la pietoni, 
la copiii care se joacă în 
apropierea platformei ca
rosabile. Conducerea
preventivă este salva
toare în aceste împreju
rări.

+
Duminică, 10 iulie, pot 

circula autovehiculele 
proprietate personală în
matriculate sub numere 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

Cooperativa
„Unirea“ Petroșani

recrutează absolvenți a 10 clase, piuă la 19 ani, 
pentru calificare prin ucenicie la locul de mun
că, în meseriile :

— tapițeri
— marochineri
— tîmplari
— confectioner! încălțăminte
— instalatori sanitari.

Relații suplimentare la biroul personal — 
telefon 42763.
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