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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE !
Aspect din interiorul unui etaj, al instalațiilor 

de comandă și control de la obiectivul de Extindere 
și modernizare — Preparația Petrila. Specialiști de 
la I.M.S.A.T. București și reprezentanți ai benefi
ciarului pun la punct ultimele detalii in timpul ro
dajelor în sarcină.

 Foto : Ion I.ICIU

în întâmpinarea marii sărbători
a Eliberării și a Zilei minerului

NOI UTILAJE 
MINIERE

în cinstea apro
piatelor sărbători ale lu
nii august, constructo
rii de utilaj minier din 
Petroșani înscriu noi 
fapte de muncă. în 
această săptămînă au 
fost finalizate și livra
te minerilor de la Lu
peni 2 complexe meca
nizate tip SMA-2. Tot
odată, în zilele urmă
toare se va livra un 
complex mecanizat tip 
SMA-1 pentru minerii 
de la Paroșeni. (TA.)

Un „întreg46 care 
se numește brigada

LA I.M. URICANI

Sectorul III, în fruntea 
întrecerii socialiste
Cerințele impuse de economia națională, repe

tatele îndemnuri adresate de către secretarul ge
neral al partidului tuturor minerilor de a da țării 
cit mai mult cărbune cocsificabil au găsit un larg 
ecou în conștiința colectivelor întreprinderilor mi
niere care furnizează cărbune pentru siderurgie, în 
brigăzile ce concură la îndeplinirea acestui dezide
rat de primă importanță.

Printre sectoarele întreprinderilor miniere din 
Valea Jiului, un Ioc fruntaș în această pasionantă 
întrecere minerească îl ocupă colectivul de oameni 
ai muncii din sectorul III al întreprinderii miniere 
Uricani. De la șeful de sector, ing. loan Dănilă, a- 
flăm că producția extrasă suplimentar de la înce
putul anului depășește cifra de 10 000 tone. Acest 
plus la producția fizică de cărbune s-a realizat pe 
seama creșterii productivității muncii (cu 1400 
kg/post în abataje și 200 kg/post la nivel de sector) 
a întăririi disciplinei și pe seama unei organizări 
riguroase a locurilor de muncă.

Concomitent cu depășirea planului, s-a realizat 
o economie la prețul de cost de 6 lei/tonă, precum 
și economii la material lemnos (4,7 mc). Rezulta
tele obținute sînt rodul muncii brigăzilor conduse 
de Dumitru Izvoran, Ion Volocaru și Ștefan Baciu.

REALIZĂRI
DEOSEBITE LA

R.C.M. PETROȘANI

Aducîndu-și contri
buția la efortul general 
de a întîmpina marea 
sărbătoare a eliberării 
prin rezultate bune și 
foarte bune, oamenii 
muncii din cadrul Re
gulatorului de circula
ție și mișcare Petro
șani, raportează realiza
rea tonajului brut/tren 
marfă în procent de 
101 la sută, a indicato
rului tone nete kilome
tri în procent de 102 
la sută, realizarea con
form graficului a re
gularității circulației la 
trenurile de călători. 
S-au evidențiat șefii de 
tură Ion Neagu și Ion 
Licurici, operatorii Va- 
sile Stoica, Emericlt 
Chiș, Alexandru Abru- 
dan și Ion Drăgulescu. 
(R. TAVIAN) J

Despre mină — și mai 
ales despre minunății ei 
oameni — s-a scris și se 
va scrie încă foarte mult. 
Am dorit însă ca galeria 
admirabililor „bărbați ca
re onorează titlul de 
miner" s-o completăm 
cu încă un nume care 
și-a înnobilat existența 
la mina Lonea cu nim
bul adevăratelor virtuți 
minerești : ANDREI AN
TAL. Pentru un posibil 
portret al șefului de bri
gadă să-i dăm cuvîntul 
secretarului comitetului 
de partid pe mină, Ilie 
Păducel : „Pentru colec
tivul minei noastre, și 
mai ales pentru ortacii 
lui de la sectorul II, An- 

! tal Andrei este nu numai 
! un exemplu demn de ur- 
î mat, dar și un adevărat 
i suport moral prin dîrze- 
: nia, hotărîrea și ambiția 
i ce-1 caracterizează. Nu 
i s-ar putea spune că nu 
i a avut greutăți. A avut, 
î și nu puține. Numai că 
! nu a dat înapoi, ci le-a

înfruntat cu curaj, dar j 
și cu conștiința că este ș 
capabil să iasă biruitor, | 
Cu conștiința că meseria s 
pe care a învățat-o nu [ 
este... formală".

Pentru „date exacte", ș 
despre faptele brigăzii | 
conduse de Antal, ne-am i 
adresat tehnicianului | 
Gheorghe Burdea. Aici i 
am dat de fapt de „ade- ț 
vărata dimensiune" a ac- Ș 
tivității brigăzii în acest i 
an. în primele trei luni | 
ale anului, locul de i 
mur-ă (abataj frontal s 
stratul 3, blocul VII) de- ■ 
venise de... neînțeles. | 
Probleme cu stratul, pro- i 
blcme cu combina (de- i 
fecțiuni peste defecțiuni), i 
uneori mici „pene de... ț 
indisciplină" la unii oa- 1 
meni... Toate, ca „un fă- ? 
cut" au tras brigada îna- i 
poi... A venit însă luna ;

Alexandru TĂTAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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Adunări generale ale reprezentanților 

oamenilor muncii 

lin bilanț care dovedește 
hărnicia constructorilor
înaltă exigență munci

torească, spirit critic și au
tocritic, fermitate în dez
văluirea și combaterea lip
surilor manifestate în ac
tivitate — iată ce a carac
terizat, in esență, dezbate
rile din cadrul adunării 
generale a reprezentanți
lor constructorilor din ca
drul Grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. A- 
naliza pe bază de bilanț 
a activității economico-fi- 
nanciare desfășurate in 
prima jumătate a anului 
pe șantiere a pus în evi
dență în fața adunării o 
activitate în general bună, 
care dovedește puterea de 
mobilizare și hărnicia co
lectivului de constructori. 
Producția globală a Gru
pului de șantiere Valea 
Jiului a fost nu numai re
alizată, ci și depășită cu 
0,79 la sută în comparație 
cu prevederile planului pe 
prima jumătate a acestui 
an. Deosebit de semnifica
tiv este faptul că a fost 
îndeplinit și indicatorul 
productivității, realizîn- 
du-se o medie valorică lu

nară de 18 milioane lei. 
La construcția de locuințe 
— principala activitate — 
s-au raportat în total 512 
apartamente față Ie 468 
cît se pi'evedea în plan 
Comparați' cu aceeași 
perioadă din anul trecut, 
costurile de producție fa
ță de sarcina din deviz au 
fost mai mici cu 0,36 lei. 
Au fost raportate econo
mii de 12 tone ciment, 
19 000 cărămizi, 4,6 tone 
fier-beton, 20,5 mc cheres
tea. Angajamentul colectiv 
în întrecerea socialistă a 
fost în întregime îndepli
nit. O contribuție deosebi
tă la obținerea acestor suc
cese de seamă au adus-o 
constructorii din formațiile 
conduse d ■ Dumitru Pos- 
tilache. Gheorghe Neagoie, 
Aurel Singeorzan, Victor 
Constantin, Gheorghe Sa
vin, Mihai Dudaș, Tudor 
Șandu, Gheorghe Manda, 
Constantin Tunciu, Vasile 
Stere. Gheorghe Bețivu.

V.S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cenaclul „Flacăra*8 al tineretului revoluționar

0 flacără nestinsă de pace și iubire
Joi seara, 

Jiul a trăit din 
mosfera marilor 
Peste 
tineri 
verse 
dunat 
grupului de artiști, 
au fost urmăriți, în cele 
peste 1000 de întîmplări 
literar-artistice, de 
mult de 3 milioane 
spectatori. Peste 
de glasuri au cîntat oda
tă cu ei melodii de o ra-

stadionul 
nou at- 

sărbători. 
oameni10 000 de

și vîrstnici, de di- 
profesiuni s-au a 
„roată" în jurul 

care

mai 
de 

10 000

ră frumusețe devenite 
șlagărele incontestabile 
ale generației anilor 
'70—’80. A fost un pu
blic bun, cald, animat de 
dorința de participare la 
actul de cultură, care a 
dovedit că, și aici în Va
lea Jiului, poate mal 
mult decît în alte părți 
ale țării, oamenii au ne
voie de purificarea sufle
tească pe care ți-o dă 
arta angajată, ancorată 
profund în realitățile

timpurilor noastre. A fost 
o seară de neuitat, o sea
ră în care un stadion în
treg s-a transformat în 
scenă, o scenă cu peste 
10 000 de interpreți. Este 
impresionant cînd vezi 
cum, la auzul' primelor 
cuvinte dintr-un cîntec, o 
mare de oameni se ridi-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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REPERE 
la sfîrșif de 

săptămînă
■ Și la sfîrșitul acestei 
- săptămîni, în perioada pre- I mergătoare sărbătoririi

„Zilei minerului", acțiuni 
| politico-ideologice și cul- 
Îtural-artistice diverse și 

atractive.
. ANINOASA. Clubul sin- 
* dicatelor din localitate

în pagina a 3-a

DIALOG G E T Ă Ț t N E S C
Foto : Ștefan NEMECSEK

Brigadierul Mihai Blaga, conduce una dintre 
formațiile de lucru fruntașe de la sectorul III al 
minei Lupeni, ce se situează de mai mulți ani ne 
primele locuri in întrecerea socialistă pe mină. In 
imagine schimbul condus de minerul Crăciun Căl- 
bează component al brigăzii mai sus amintite.

i și-a programat pentru as-
* tăzi, la ora 13, in sala de 
5 apel a întreprinderii mi-
I niere, un program susținut 
’ de brigada artistică.
I VULCAN. Comitetul sin
ii dicatului de la întreprin

derea de confecții Vulcan, 
si-a programat pentru as- 
tfizi ia ora 12, la Clubul 
sindicatelor din localitate

i
i
i
!
i
i
i
I
i

o acțiune de educație ju
ridică, în cadrul căreia 
vor fi explicate prevede
rile care garantează pro
tecția juridică a femeii 
încadrate în muncă.

Și la PETRILA esto 
programat pentru azi. Ia 
ora 18, în cadrul serii dis
tractive pentru tineret un 
curier juridic, referitor la 
dreptul si obligația de în
cadrare in muncă.

URICANI. în sala bi
bliotecii Clubului munci
toresc din Uricani se va 
desfășura astăzi, la ora 
10, o șezătoare literară 
sub genericul „Partidu
lui. inima și versul".

LONEA. La ora 18, la
I biblioteca Clubului sindi- 
’ catului din localitate este 
i programată o dezbatere pe 

tema „Școala românească
1 la înălțimea exigențelor 

prezentului si viitorului".
I ■ BUJORESCU
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Condiții optime pentru desfășurarea 
eficient

Hărnicia constructorilor
unui comerț modern. (Urmare din pag. I)

Este unanimă constata
rea că, in semestrul I, in 
urma dezvoltării accentua
te a bazei materiale a în
treprinderii prin deschide
rea spațiilor moderne 
prezentare, desfacere 
depozitare din cadrul ma
gazinului universal „Jiul", 
activitatea colectivului 
I.C.S.M.I. Petroșani a în
registrat o îmbunătățire 
substanțială. In noile con
diții create, a fost asigu
rată o aprovizionare a- 
bundentă a cumpărători
lor cu mărfuri avînd o 
structură sortimentală bo
gată, de calitate corespun
zătoare și răspunzînd unei 
mari diversități de cerințe 
și gusturi. Pe această ba
ză, planul de desfacere a 
fost depășit, fiind realizați 
și alți indicatori ai circu
lației mărfurilor. Realiză
rile întreprinderii încor
porează și eforturile depu
se de 
te unități 
pectiv,
Hermes, 
cartierul 
trila și Lonea.

Toate aceste realizări au 
fost analizate cu multă e- 
xîgență de adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii. Din do
rința de a asigura în pe-

de
și

colectivele celorlal- 
de desfacere, res
ale magazinelor 

Lucoris, cele din 
Aeroport, din Pe-

rioada semestrului II, și în 
continuare, 
mai bună, 
s-a referit 
ajunsurile 
cauzele acestora, oricntînd 
dezbaterile spre găsirea de 
noi soluții și posibilități 
pentru îmbunătățirea pe 
mai departe a realizărilor. 
Propunerile făcute în 
cest sens de cei care 
participat la dezbateri 
Rozalia Macarie, Maria 
Ciubotaru, Adolf Schreter, 
Mircea Banciu, 
Borhină, Ton 
Georgeta Petra, 
Făran, Maria Szabo, 
sabeta Hagiu și alții — se 
referă la valorificarea mai 
bună a condițiilor oferite 
de modernul magazin uni
versal și celelalte unități, 
urmărirea mai atentă a 
realizării contractelor, re
partizarea judicioasă a 
fondului de marfă, diver
sificarea continuă a forme
lor de 
furilor
lizate, 
lor de 
ordinii și disciplinei, 
această 
discutat cel mai mult, 
ind subliniată concordanța 
ce există între o activita
te pătrunsă de disciplină 
și obținerea unor realizări

o activitate tot 
darea de scamă 
pe larg la ne- 

întîmpinate, la

a- 
au

Vintilă 
Tărăsescu, 
Gheorghe 

Eli-

prezentare a mar
in raioanele specia- 
reducerea cheltuieli- 
circulație, întărirea 

Pe
din urmă temă s-a 

fi-

sporite, oglindite 
în îmbunătățirea 
financiare a
rii.
tea intensificării acțiunilor 
educative pentru comba
terea pagubelor și păstra
rea în mod corespunzător 
a mărfurilor, pentru creș
terea solicitudinii perso-

înelusiv 
situației 

întreprinde- 
S-a desprins necesita-

Dumitru 
tanti n
Petru 
rătuș,

în cuvîntul
panții la dezbaterile 
adunarea generală au stă
ruit mai mult asupra mă
surilor care trebuie stabi
lite pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pre-

Negoiță, 
Tăpuș, 

Almaș, 
Tudor

Cons-
Iosif Vass, 
Ariton Hă- 

Sandu.
lor partici- 

din

Adunări generale ale oamenilor muncii

naiului vînzător față de 
cumpărători și, în general, 
pentru întronarea 
climat de disciplină 
să contribuie și 
la întărirea 
fiecărui colectiv.

Dezbaterile exigente ca
re au avut loc, propune
rile făcute și măsurile pre
conizate de c.o.m. dau ga
ranția că în semestrul II, 
colectivul I.C.S.M.I. Petro
șani va obține realizări și 
mai bune, pe măsura po
sibilităților create și 
nivelul cerințelor unui co
merț modern, eficient.

Ion MUSTAȚĂ

unui 
care 

mai mult 
prestigiului

la

lavăzute în plan pînă 
sfîrșitul anului. La o ana
liză mai aprofundată 
constată însă că, 512 apar
tamente construite în pri
ma jumătate a anului re
prezintă mai puțin dc 36 
la sută din planul fizic 
anual. Pînă la sfîr.șitul a- 
cestui an se prevede prin 
plan construirea a 1341 
apartamente. Se constată și 
mari rămîneri în urmă fa
ță de plan la lucrările de 
gospodărie comunală și la 
sistematizările din noile 
cartiere de locuințe. Pen
tru înlăturarea neajunsu
rilor constatate și perfec
ționarea activității în vi
itor, participanții la dez-

se

bateri au formulat nume
roase propuneri. In cuvîn
tul său, tovarășul loan To
bă sublinia : „Se cere o 
mai bună aprovizio
nare a formațiilor de lu
cru cu materialele fără de 
care nu se pot executa lu
crările". Ion Trantea, 
Gheorghe Savin, Dumitru 
Uță, Aurel Sîngeorzan au 
subliniat în cuvîntul lor 
necesitatea de a se acor
da la nivelul conducerii 
Grupului de șantiere mai 
multă atenție probleme
lor sociale ale constructo
rilor. Gheorghe Stavilă, 
Constantin Popescu, Gheor
ghe Rada, Ioan Grama au 
cerut conducerii Grupului 
de șantiere să acorde mai 
multă atenție probleme
lor mecanizării lucrărilor, 
aprovizionării ritmice a for
mațiilor de lucru. Alte pro
puneri constructive au for
mulat în cuvîntul lor tova
rășii Aurel Pălivan, Er- 
minio Pesavento, Petre 
Găvan și Alexandru Gheor
ghe. Adunarea generală a 
aprobat în unanimitate un 
plan de măsuri exprimînd 
hotărîrea
de a face 
făptuirea 
plan care

ș
AȘA NU SE CIRCULA! 1

constructorilor 
totul pentru in
sa rcinilof de
le revin.

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

peste 
două 

notăm

buni, 
tînărul

mai 
Zol-

Șerban, Arpad Domokos, i 
Mihail Stan, Râul Cîrstea, ’

î și iubire S 
toria Cenaclului. Spec- J 
tacolul crește din ce în ț 
ce mai mult, place, at- i 
mosfera e caldă, nimeni '

a

al doilea 
se și face 
cu convin- 
o dă o ini-

„întreg'
care se numește brigada

aprilie. O reorganizare 
foarte amănunțită a locu
lui de muncă, o nouă re
structurare a brigăzii, un 
„NU" hotărît în calea ab- 
sentomanilor, într-un cu- 
vînt o schimbare radicală 
a întregii situații care a 
avut efect imediat pe... 
■tabloul rezultatelor. De la 
un minus la productivita
tea muncii de 200 kg / post 
la o depășire de 2500 
kg/post, calea n-a fost cu 
siguranță simplă. Și nici 
de la un minus de 1500 
tone după primul trimes
tru la producția fizică, la 
un plus extras de 
tjOOO de tone după 
trimestre. Să mai 
că au fost zile cu produc
tivități record de 15 to- 
ne/post. Și încă o cifră ca
re probabil o să dea ade
văratul contur al brigăzii 
Sui Antal: pe întregul an 
Angajamentul brigăzii (pa
noul din curtea minei con
firmă...) este de a depăși 
planul la producția fizică 
extrasă cu 500 tone. Cum, 
deja la sfîr.șitul primului 
semestru acest plus este de 
peste 6000 tone...

Pe cine se bazează șeful 
ide brigadă în afirmațiile, 
în faptele și idealurile 
sale ? Pe acei oameni cu 
rare a pornit la drum, pe 
acei oameni care fac par
te cu trup, suflet și 
din acest... „întreg" 
este brigada. Șefii 
schimb Ludovic Antal (fra
tele mai mic al șefului de 
brigadă), Nicolae Căpriță, 
Vasile Boda I, minerii Va-

sile Postolache, Vasile 
Boda II, Mihai Boda, Mi
hai Pusok, Francîsc Boda, 
Simion Cioară, Ion Căpriță 
și toți ceilalți confirmă a- 
cest lucru. „Unitatea" mul
tora prin același nume nu 
este întîmplătoare. Ade
vărata familie a brigăzii 
este constituită din frații 
și rudele multora din cei 
ce lucrează în brigadă. Or, 
asta explică suficient omo
genitatea brigăzii.

Că în primele rînduri 
ale bătăliei pentru mai 
mult cărbune îl vom găsi 
și de acum înainte pe co
munistul Andrei Antal, 
e o certitudine de necon
testat. Pentru că, în gale
ria marilor bărbați ai a- 
dîncurilor noastre milena
re din care răzbate lumi
na adevărurilor faptelor 
minerești, el ocupă un loc 
de frunte.

că în picioare legănîn- 
duhse ea o unduire 
spice din Bărăgan 
tînd melodia. Este 
sionant cînd vezi 
într-un întuneric i 
se aprind torțe, sute 
torțe și se recită în șoap
tă, o șoaptă de mai mult 
de 10 000 de șoapte, ver
suri pentru țară, 
istoria sa, pentru 
neamului care au 
pentru neatîrnare, 
Unirea cea mare,

de 
cîn- 

impre- 
cum, 

deplin, 
de

pentru 
eroii 

luptat 
pentru 
pentru 

batalioanele române, pen
tru tot ce-avem mai 
scump noi toți românii, 
pămîntul strămoșesc. Am 
văzut oameni fericiți, cu 
fețele luminate de zîm- 
betul optimist, dar și o 
tristețe nedisimulată a- 
tunci cind se cînta des
pre război, despre con
diția noastră de muritori, 
despre iubiri pierdute 
sau iluzii împrăștiate ca 
puful păpădiilor. „Sîn- 
tem fericiți că vă avem 
în mijlocul nostru. Mina, 
preocuparea noastră co
tidiană, munca noastră 
ne vor fi și mai dragi, 
pentru că astă-Seară am

devenit mai 
curați", scria 
tan Petru din Petrila. 
„Este nemaipomenit. A- 
cesta este genul de spec
tacol care se potrivește 
cel mai bine generației 
mele", se destăinuia tî
nărul miner Nicolae Te- 
rentică, tot din Petrila. 
De nenumărate ori în
tregul Stadion a scandat 
..Pace", exprimîndu-se 
dorința vie a tineretului, 
a tuturor oamenilor de 

nă credință de a trăi 
sub un cer 
de spectrul 
al războiului. La 
21,00 spectacolul a 
cota maximă prin 
pietatea cintecului 
șansă păcii". Au

senin, lipsit 
înfricoșător 

ora 
atins 

inter- 
„O 

urmat 
„A treia pace mondială". 
Apoi cîntecul minerilor 
— „Floare albă și stela- 
ră/De agată și smarald / 
Scoatem noi cărbune-afa- 
ră /Pentru tine 
țară/Ca să fie-n

mamă 
lume 

cald", ciuta tot stadionul. 
S-a urmărit apoi la tele
vizor înregistrarea spec
tacolului cu numărul 1000 
de la Galați, moment a- 
preciat ca unul dintre 
cele mai inedite din

I 
I
I
I

TRIBUNA IDEILOR a 
fost genericul sub care 
s-au făcut, în fața mem
brilor a două grupe sin
dicale din cadrul com
plexului comercial „Jiul" 
Petroșani, expunerile : 
„Dezarmarea, necesitate 
vitală a omenirii" și 
„Autoconducerea și auto- 
gcstihne« muncitorească--.

INIȚIATIVA RENTA- 
^BIL.A La încheierea pri-

produc- 
ciupercăriei 

Petroșani, 
experien- 

s-a 
kg

mului ciclu de 
ție al 
I.C.S.A.—A.P. 
considerat de 
ță, s-a tras linie și
adunat: peste 1000 
de ciuperci. Bun îndemn 
pentru trecerea la pregă
tirea celui de 
ciclu, ceea ce 
în aceste zile, 
gerea pe care 
țiativă rentabilă.

VIDEODISCOTECA. Zil
nic, între orele 18—22, la

stadionul „Jiul“ din 
troșani se organizează vi- 
dcodiscotecă color, în aer 
liber. Se prezintă 
și interpreți de 
ușoară, desene 
numere celebre < 
nele de circ și 
rie.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCâ

i piese 
muzică 

animate, 
din are- 
cascado-

nu dă semne de obosea
lă. Sînt primiți să intre 
în cenaclu tinerii Floren
tin Budea, Virgil Stratu- 
lat și Ileana Berchi din 
Valea Jiului. La ora 2,15 
se cere încă o dată cîn
tecul „Trăiască România--. 
Se aprind torțe, „lancu i 
la Țebea", „Clopotul re- < 
întregirii"... Vasile Șei- > 
caru. Ștefan ITrușcă, Vali

Valeriu Penișoară, Mag
dalena Pinna, Tatiana 
Filîpoiu, Costas Cara- 
costas, Mihaela Popescu, 
grupurile „Poesis", „Pro 
musica", „Flapo", „To
tuși..." și „Mesaj", Majos 
Gyozo, Nicolae Cenan, 
Valeriu Gerea, Dinu O- 
lărașu și Adrian Pău- 
nescu, iată autorii aces
tei. seri minunate, oferite 1, 
unui public de nota 20, 
care are toate șansele să 
fie declarat campion. La 
ora 3,30 valuri-valuri, 
spectatorii se întorceau 
spre casele lor, mai buni, 
mai frumoși, mai curați.

; Intr-una din zile au i 
, fost opriți doi șoferi, î 
1 Căldărar loan (2 HD i 

4848) din Petroșani, ;
î Muntean Viorel Ilie (2 > 
' IID 8537) din Petrila și 1 
; s-a făcut verificarea | 
i tehnică a mașinilor, i 
î Ambele aveau grave de- I 
: fecțiuni la sistemele de i 
'. frînare și direcție. Ce- i 
i lor doi le-au fost reținu- i 
i te permisele de condu- i 
î cere în vederea suspen- i 
î dării și Ii s-a aplicat ‘ 
i amenda legală. Cu de- i 
1 fecțiunile tehnice nu-i i 
| de glumit.
: — j

1.A VOLAN TREBl IE 
SA III ATENT

? Concepeți altfel un i 
î șofer instalat la volan, i 
I în mers, decît atent la i 
î conducere? Desigur că i 
| nu. Și totuși... Lui Paras- i 
i chiv loan (3 HD 2714) i 
i și lui Stoker Carol le-au , 
1 fost reținute permise- i 
i le în vederea suspendă- 1 
; rii pentru că n-au a- i 
i cordat prioritate ne- ; 
I fiind... atenți la '.olan. ! 
i Și cum neatenția nu-i i 
i pentru șoferi...

; UN OM... EXCEPȚIE i

î Așa crede despre el ■ 
; Vintan Gheorghe din 
î Petrila. El a refuzat să 
= oprească la semnul 
; agentului <Je circulație, 
i Dar pînă la urmă... tot 
i a trebuit să strunească 
; caii putere. De data as- 
i ta, însă, și-a... pierdut 
* permisul nefiind pen- 
1 tru prima dată cînd nu 
; oprește la semnul a- 
; gentului de circulație, 
i Purtarea lui de „excep- 
1 ție-- îl va excepta de Ia 
I traficul rutier o perioa- 
î dă în care va circula 
i ca... pieton sau călător 
î în autobuz. Cine caută... 
î găsește.

î VA RECOMANDĂM

i Zilele frumoase în- 
r deamnă la drum. Verî- 
i ficați-vă bine mașina î- 
i nainte de a porni la 
î drum. Sistemele de di- 
i recție-frînare, semna- 
j lizare opțică și sonoră, 
? luminile, ștergătoarele 
; de parbriz trebuie să 
:■ fie în perfectă stare. 
; Verificați-vă pneurile 
i să nu aibă uzură avan- 
: sată. Nu conduceți cu 
I viteză excesivă, e mai 
i bine să vă grăbiți.. în- 
i cet, ajungeți mai de- 
î parte.

Duminică, 31 iulie 
i a.c., au drept de circu- 
i lație autoturismele nro- 
; prietate personală pur- 
1 tind numere de inma- 
! triculare CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
i municipiului Petroșani

0 Depozitul de materiale de construc
ții din Petroșani, strada Fr. Engels nr. 5, 
este bine aprovizionat cu profile și țevi 
metalice, cherestea brad, ipsos, humă, 
parchet, țiglă, ciment și alte materiale. 
Depozitul este deschis zilnic între orele 
10—18.

0 I^a recepția hotelului din incinta 
complexului sportiv „Jiul" Petroșani, 
s-au pus în vînzare insigne și fanioane 
reprezentînd culorile clubului sportiv 
Jiul,

0 Unitatea de croitorie comandă pen
tru bărbați și femei a cooperativei „U- 
nirea" s-a mutat din Piața Victoriei — 
Petroșani în noul spațiu de la parterul 
blocului 1 A, Bulevardul Republicii. 
Programul de lucru al unității este în
tre orele 7—13 și 17—20, vineri 7—15.

0 Duminică, 31 iulie ac., este de ser
viciu între orele 8—20, pentru servirea 
publicului, farmacia nr. 14 din cartierul 
„Carpați" — Petroșani.



SÎMBÂTA, 30 IULIE 108: Steagul roșu 3

Dialogul sobru, calm 
și, de regulă, cursiv, din
tre sutele de audiați și 
reprezentanții organelor 
de partid și de stat lo
cale se concretizează a- 
tit In rezolvarea diverse
lor probleme ridicate, cit 
și în edificarea cetățe
nilor asupra unor drep
turi, obligații și regle
mentări legale. O altă 
trăsătură caracteristică 
acestui dialog este pro
movarea respectului față 
de lege, a eticii și echi
tății în fața tendințelor 
pornite din interese în
guste, personale. aflate 
in discordanță cu etica 
și posibilitățile peste 
care nu se poate trece cu 
ușurință.

In cadrul unei recente 
audiențe a fost ascultată 
soția minerului Constan
tin David, de la sectorul 
III al I.M. Lonea. „Pen
tru butelie și o altă lo
cuință, mai confortabilă, 
am venit la dumneavoas
tră", insista Adriana Da- 
\ id. Corespunzător nu
mărului de membri ai 
familiei, minerul C. Da
vid ar avea dreptul la o 
locuință mai confortabi
lă decît cea pe care o 
are în blocul nr. 27 din 
cartierul 8 Martie al Pe- 
trilei. De asemenea, ar 
trebui să beneficieze și 
de butelie de aragaz. Dar, 
conducerea sectorului în 
care lucrează și cea a 
minei ii amină satisface
rea acestor condiții, pen
tru că, la rîndul său, C. 
David are un comporta
ment reproșabil în mun
că. Pentru repetate și 
numeroase absențe nemo
tivate de la lucru, i s-a

desfăcut contractul de 
muncă, fiind reîncadrat 
după promisiuni de în
dreptare, pe care uită re
pede să le respecte. Este 
vorba deci de o încerca
re din partea colectivu
lui în mijlocul căruia 
C. David lucrează de a-1 
aduce pe calea cea bună, 
în mod firesc, finalul 
dialogului din audiență a

doi. Ion Todcrașcu, Ma
rin Leucă din Petroșani 
și mulți alții.

în flagrant contrast cu 
normele de corectitudi
ne, ale eticii și echității 
socialiste s-au situat așa- 
zisele probleme cu care 
s-au prezentat în ultima 
audiență Elena Mag, ca
re a solicitat un alt a- 
partament, nou, din cen-

Pe marginea audienfeîor 
de la Consiliu! popular municipal

fost : minerul să ofere 
conducerii sectorului te
meiuri pentru o altă pă
rere despre el, părere 
care să se materializeze, 
pe lingă alte recompen
se, și în satisfacerea ce
rințelor de confort mai 
ridicat, la care arc de 
altfel dreptul.

Ca urmare a argumen
telor întemeiate pe care 
le-au adus în audiență, 
pensionarul Grigore Schi- 
ler din Petrila și Deneș 
Blaga, încadrat la 
X.C.P.M.C., voi' benefi
cia de efectul unor mă
suri eficiente pentru li
niștirea unor vecini de 
locuință turbulenți, în 
primul caz, pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
locuit, prin efectuarea U- 
nor reparații, în cel de-al 
doilea. Rezolvări favora
bile în problemele cu 
care s-au prezentat în 
audiență au obținut Dom- 
nica Popescu din Lupeni 
și Iosif Csenteri, Paras- 
ca Chiș, Paraschiva Ră-

tru, în locul celui ce-1 
deține în blocul nr. 11 
din strada Aviatorilor, 
cartierul Aeroport, în 
care a apărut igrasie ; 
Olga Cor, contabilă la 
Fabrica de mobilă Live- 
zeni, care a solicitat, de 
asemenea. un aparta
ment nou, în centru, 
pentru că în cel pe care-1 
ocupă în blocul 1 din 
strada Unirii (Aeroport), 
nu are intrări separate 
în camere și pentru că, 
după părerea proprie, are 
dreptul la un confort 
mai ridicat ; Ileana Leț, 
de la aceeași unitate, a- 
vînd b pretenție simila
ră, cu deosebirea că nu 
considera prea mult 
chiar un apartament nou 
cu trei camere pentru 
patru persoane, în locul 
celui cu două camere, pe 
care-1 are în blocul 10, 
din strada Păcii, Vasile 
Hoțea, a solicitat, evi
dent fără succes, îngă
duință și înțelegere față

de încălcarea pe care a 
săvîrșit-o, construind, 
fără autorizarea necesară, 
o casă de odihnă ; Elena 
Nițu, condamnată la șa
se luni închisoare pentru 
introducerea de băuturi 
alcoolice în întreprinde
re, llodor Ionici, care 
și-a vîndut butelia de 
aragaz, iar acum solicita 
alta.

Nu avem posibilitatea 
să facem comentariile 
necesare la fiecare din a- 
ceste cazuri. Totuși, a pre
tinde o altă casă numai 
pentru că în cea în care 
locuiești de mai mult 
timp s-a umezit un pe
rete, nu ai intrări sepa
rate în fiecare cameră, 
nu bate soarele pe direc
ția recamierului etc, în
seamnă, cel puțin pentru 
momentul actual, a emi
te niște pretenții exage
rate. Apoi, să eludezi cu 
iresponsabilitate norma 
legală și disciplinară, iar 
ajuns în fața consecințe
lor implicate de aceste 
încălcări să ceri înțele
gere și îngăduință, ni se 
pare, la fel, inadmisibil.

Firesc, în spiritul co
rectitudinii și respectu
lui pentru echitate și 
pentru estomparea proli
ferării unor astfel de a- 
titudini și orientarea ce
rințelor cetățenilor în ra
port cu posibilitățile, ase
menea „probleme" nu au 
primit și nu trebuiau să 
primească o apreciere fa
vorabilă pentru cei care 
le-au ridicat, pentru siîn- 
plul motiv, că nu este e- 
chitabil și legal.

La Lupeni

0 rețea comercială nouă, modernă
în orașul Lupeni, ca 

in întreaga țară, se cons
truiește mult și frumos. 
Practic, sînt pe cale de 
dispariție unele cartiere 
vechi și se construiesc 
altele moderne, dintre 
care cel mareînd viitorul 
centru civic al orașului e 
pe punctul de finalizare. 
La parterul a zeci de 
blocuri s-au construit și 
se construiesc noi spații 
comerciale, dotate cu a- 
paratură și mobilier mo
dern.

— întreprinderea noas
tră — relata Pavel Ivaș- 
cu, șeful biroului admi
nistrativ al l.C.S. Mixte 
— Lupeni —, se bucură 
de multă atenție și grijă 
din partea organelor de 
partid și de' stat, pentru 
amenajarea întregii rețe
le de unități comerciale 
puse în serviciul aprovi
zionării populației. Pe 
raza noastră de activita
te — Lupeni. Uricani, 
Cîmpu lui Neag —, func
ționează 96 dc unități, co
merciale — alimentare, 
de alimentație publică, 
cantine și industriale. 
Pînă la finele anului cu
rent, peste 80 de unități 
vor funcționa în localuri 
noi și spațioase. în noul 
centru civic al orașului 
sînt în curs de finisare 
și mobilare alte cinci noi 
spații comerciale. în cu- 
rînd, aici se vor muta 
din vechiul centru maga
zinele fcro-metal, de chi
micale, cel de textile, de 
tricotaje și cel de jucării. 
Tot aici, de cîteva zile, 
s-a deschis un frumos și 
spațios magazin pentru 
desfacerea legumelor șl

fructelor. Deci, practic, 
pînă la sfîrșitul anului, 
90 la sută din unitățile 
noastre vor funcționa în 
localuri noi, urmînd ca 
în anul viitor, cu excep
ția cîtorva unități din 
cartierul „Ștefan", din 
piața nouă, toate maga
zinele șă funcționeze în 
localuri noi. în aceeași 
măsură ue-ani preocupat 
de modernizarea rețelei 
comerciale din orașul 
Uricani și Cîmpu iui 
Neag. La Uricani, toate 
unitățile comerciale func
ționează în localuri noi, 
la parterul unor blocuri, 
iar la Cîmpu lui Neag, 
în curînd, toate cele trei 
unități își vor desfășura 
activitatea in localuri re- 
amenajate și dotate co
respunzător. Odată cu 
deschiderea de noi uni
tăți, se realizează și 
dotarea acestora cu apa
ratură și mobilier noi, 
fără a neglija pe cele 
cîteva unități care mai 
rămîn încă în localuri ce
va mai vechi.

în încheierea discu
ției noastre, tovarășa 
Ileana Morarii, secreta
ra comitetului de partid 
pe întreprindere a ținut 
să adauge că în paralel 
cu modernizarea unități
lor comerciale, în aten
ția comitetului de partid, 
a conducerii întreprin
derii se află buna apro
vizionare a unităților și 
calitatea servirii popu
lației — cerințe fără de 
care nu putem vorbi de 
un comerț modern și ci
vilizat

I ram MICA

[lin scrisorile sosite la redacție
AȘTEPT DE ȘASE LUNI

încă din luna februarie 
am dus la atelierul din 
Petrila al Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea", 
un frigider „Fram" pentru 
înlocuirea agregatului. De
panatorul mi-a promis că 
face tot ce-i stă în putin
ță ca să mă servească și 
nu-i pun la îndoială buna 
intenție. însă frigiderul, 
primit la atelier în fe
bruarie a.c., nu este repa
rat nici în prezent. Mi s-a 
spus mereu că nu au piese 
de schimb, ultima dată, că 
nu obțin o mașină ca să 
aducă agregate frigorifice 
de la Tg. Jiu. Poate e a- 
devărat. Dar și șase luni 
de așteptare nu-i chiar pu
țin. Vremea frigiderelor 
e în toi. De aceea, zic că, 
dacă nu-mi înlocuiesc agre
gatul mai repede, mai 
tîrziu nu-mi mai lipsește 
chiar atît de mult frigide
rul Rog conducerea co
operativei „Unirea" . să mă 
ajute să obțin frigiderul 
reparat cit mai este nevo
ie de el, că mai tîrziu...

Tudor DIȚA,
Petrila

juns, și dezordine, există 
însă o mare deosebire. Nu
voi înțelege și aproba ni
ciodată dezordinea. Dar, să
mă explic. Sînt de acord 
cu joaca nevinovată a co
piilor copii. La blocul nos
tru, nr. 103, tineri în în
țelesul deplin al cuvîntului, 
fac în preajma blocului 
antrenamente de tenis
foarte zgomotoase și pre
lungite pînă la ore tîrzii 
din noapte. De obicei
„meciurile" sînt 
de tabere, intre

susținute 
care își

fac loc rivalitatea, în
demnurile zgomotoase, în
jurăturile, în ciuda faptu
lui că regulamentul teni
sului prevede desfășura
rea întrecerilor în liniște. 
Cînd se prelungesc pînă 
la ora 0 — și în primele
zile de vacanță tot așa
s-au petrecut lucrurile —, 
meciurile de tenis și alte 
jocuri C"nturl:ă serios li
niștea locatarilor blocului. 
Nu se poate accepta o 
astfel de joacă, pentru că 
ea este dăunătoare, encr- 
vînd și obosind oamenii, 
care trebuie să meargă

ritatea consumatorilor de 
dulciuri din oraș. Buna a- 
provizionare și servirea 
ireproșabilă asigurate de 
colectivul format din vân
zătoarele Nela Albesc, Vio
rica Muraru și gestionara 
Elena Latrina, sînt atribu
tele care au adus unității 
un bun renume. Amatorii 
de dulciuri găsesc aici
o gamă bogată de produse 
specifice. Pentru a face 
față solicitărilor crescîn- 
de, în fața cofetăriei s-a 
amenajat o mică terasă. 
Nu întîmplător colectivul 
acestei unități a reușit 
să-și realizeze planul pe 
primul semestru al anului 
și să-l depășească cu vîn- 
zări valorînd peste 40 000 
lei.

V. HOINOIU, 
coresp.

Turna ȚATARCA

Magazinul cu articole de menaj, porțelanuri și cristaluri, din noul centru 
civic al orașului Lupeni, unitate reprezentativă a l.C.S. Mixte din localitate. 

Foto : Șt. NEMECSEK

C1ND ȘI CUM SE JOACA 
COPIII ÎNTRE BLOCURI

Am ajuns la bătrînețe 
trecînd prin copilărie și 
tinerețe, așa că înțeleg 
foarte bine neastîmpărul 
și dorința de afirmare, in
clusiv prin joacă, a copi
ilor din blocul nostru, 103 
din strada Republicii — 
Petroșani. între joaca co
pilărească, poate uneori 
nesupravegheată îndea

dimineața la lucru. Mă a- 
dresez. deci, părinților, ru- 
gîndu-i să fie de acord cu 
mine și să permitem joaca 
copiilor, chiar mai gălă
gioasă, pe tot parcursul 
zilei, nu insă și noaptea, 
cînd atît oamenii maturi 
cît și copiii trebuie să 
doarmă.

Magda VASILESCU, 
Petroșani

ATRIBUTELE 
POPULARITĂȚII

Cofetăria nr. 21 din" ora
șul Vulcan este bine cunos
cută și apreciată de majo

Opinii
în ultimii ani numărul 

lăcașurilor de cultură din 
Valea Jiului a sporit și 
multe dintre cele existen
te au fost renovate și mo
dernizate. Admirăm cu le
gitimă mîndrie aspectul 
Teatrului de stat Valea 
Jiului din Petroșani, ale 
cărui lucrări de renovare 
și modernizare s-au ter
minat de curînd, ale clu
bului sindicatelor din Pe
trila și numărul lor ar 
mai putea continua. Dar 
în rind urile ce urmează 
doresc să mă refer la cîte
va aspecte pozitive și une- 
le deficiențe pe care le-am 
remarcat ca iubitor al ce
lei de-a șaptea arte.

Personal am cuvinte de 
L.udă pentru modul res

le unui cinefil
ponsabil în care-și f,ac da
toria operatorii de la ci
nematografele „Luceafă
rul" din Vulcan și „Cultu
ral" din Lupeni. Aici ru
larea filmelor se desfășoa

ră fără întreruperi supă
rătoare, sonorizări striden
te sau tăceri de parcă ai 
viziona un film mut de 
altădată. Respectarea cu 
strictețe a orei de începere 
a spectacolelor, prezenta
rea zilnică a filmelor de 
scurt metraj înaintea spec
tacolului propriu-zis, ordi
nea și curățenia din sălile 
respective și un amănunt

nu lipsit de Importanță 
spectatorii ce ap anumite 
bagaje, au posibilitatea 
să-și depoziteze obiectele 
într-un Ioc anume rezer
vat acestui scop înainte 
de intrarea în sală. Nu a- 
eelași lucru se poate spu 
ne despre cinematografe 
le „Unirea" și „7 Noiem 
brie" din Petroșani. In pri 
mul rînd nu se respectă 
cu strictețe timpul de des 
fășurare a spectacolelor 
Lipsesc adeseori filmele 
de scurt metraj, iar din 
cauză că se vînd bilete 
după începerea i’ulării 
filmului, se intră în sală 
cînd și cum se vrea, de
rail jîndu-se astfel specta 
lorii ce au venit la timp. 
Cît despre ronțăitul se

mințelor, ce să mai vor
bim !

Acum, xînd elevii se a- 
flă în vacanță, iar afluen
ța lor spre cinematografe 
este mai mare, sugerăm 
să fie luate măsuri de re
mediere a acestor deficien
țe, mai ales că un impor
tant rol educativ îl au nu 
numai filmele, ci și modul 
civilizat în care ele pot fi 
vizionate. Consider că ar 
fi binevenită sancționa
rea celor ce, prin compor- 
tarca lor degradează bu
nurile din sălile de cine
matograf, sau poluează 5n 
jurul lor cu coji de se
mințe. Un cuvînt în com
baterea acestora îl are fie
care spectator, deci și a- 
pinia publică să-și spună 
■uvîntul.

Ion GLUGA, 
student
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Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceausescu* 9

și tovarășul Fidel Castro Ruz
HAVANA 29 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii . Socialiste 
România, au fost transmise 
tovarășului Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, 
președintele Consiliului de 
Stat șl al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, un cald salut tovără
șesc, împreună cu urări 
de prosperitate poporului 
cubanez prieten.

Mulțumind, tovarășul Fi
del Castro Ruz a transmis 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănă
tate și fericire personală, 
de noi succese în activita
tea consacrată edificării 
socialismului în România,

Acțiuni în favoarea păcii
TOKIO 29 (Agerpres). în- 

cepînd .de joi, la Hiroșima 
se desfășoară o reuniune 
de trei zile a oamenilor 
de litere din Japonia și 
din alte 11 țări care mili
tează împotriva armelor 
nucleare, pentru dezarma
re și pace. Participanții la 
reuniune vor examina, de 
asemenea, problema sără
ciei în țările în curs de 
dezvoltare.

Reuniunea a fost iniția
tă de „Grupul scriitorilor 
niponi împotriva armelor 
nucleare".

*
BRUXELLES 29 (Ager

pres). Doi senatori bel
gieni, reprezentînd Mișca
rea ecologiștilor, au supus 
Senatului Un proiect de 
lege care prevede, printre 
altele, refuzul de a se 
amplasa pe teritoriul Bel
giei rachete nucleare ame

de bunăstare pentru popo
rul român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Fidel 
Castro Ruz a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consi
liului de Stat, șeful delega
ției de partid și de stat 
române care a participat 
la festivitățile din Cuba 
dedicate celei de-a XXX-a 
aniversări a Asaltului a- 
supra cazărmii Moncada 
— Ziua insurecției naționa
le cubaneze.

In cui-sul întrevederii, 
desfășurată într-o atmosfe
ră cordială, au fost abor
date aspecte ale relațiilor 
bilaterale româno-cubane- 
ze, precum și ale situației 
internaționale actuale.

ricane cu rază medie de 
acțiune, interzicerea pro
ducției și transportului 
de arme nucleare pe te
ritoriul țării — relatează 
agenția TASS. In docu
ment se subliniază necesi
tatea desfășurării unor 
intense negocieri de dez
armare.

'Ar
OSLO 29 (Agerpres). Lo

cuitorii orașului Oslo au 
primit cu căldură pe par
ticipanții la „Cursa ciclis- 
tă a păcii ’83", ajunși pe 
teritoriul Norvegiei. în 
cinstea mesagerilor păcii 
a fost organizat un mare 
mitâng în cadrul căruia 
vorbitorii au evidențiat ne
cesitatea intensificării ac
țiunilor de pe toate conti
nentele în lupta împotriva 
pericolului de război, pen
tru dezarmare.

Lucrările comitetului pentru
■ tervenția reprezentantului

GENEX .x (Agerpres). 
Proliferarea și dezvolta
rea unor noi tipuri de ar
me de distrugere în masă 
și a unor sisteme de ase
menea arme, determinate 
de cercetarea în scopuri 
militare, a constituit su
biectul noii intervenții a 
delegației române în Co
mitetul de dezarmare de 
la Geneva.

Pornind de la concepția 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conform căreia 
demilitarizarea științei re
prezintă o parte integran
tă a eforturilor pentru 
dezarmare, delegația ro
mână a formulat o serie 
de propuneri concrete des
tinate negocierii unor mă
suri de interzicere globală 
a tuturor cercetărilor mi
litare desfășurate în vede
rea producerii de . noi ti

LA VARȘOVIA s-au 
încheiat lucrările ședinței 
Seimului, ultima din se
siunea de vară a organu
lui legislativ suprem al 
R.P. Polone. Au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și alți conducători de 
partid și de stat polonezi. 
Seimul a adoptat mai mul
te proiecte de legi printre 
care cele privind noi re
glementări fiscale.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Buenos Aires, 
candidatul Uniunii Civice 
Radicale (UCR) la funcția 
supremă în alegerile de la 
30 octombrie din Argenti
na, Râul Alfonsin, s-a 
pronunțat pentru consoli
darea poziției Argentinei 
ca țară membră a mișcă
rii de nealiniere — trans
mite agenția IPS. El a e- 
vidențiat în acest context 
necesitatea ca țara sa să 
depună eforturi sporite și 
să-și aducă o contribuție 
mai mare în cadrul pro
cesului de cooperare din
tre țările în curs de dez
voltare, precizează agenția.

YASSER ARAFAT, pre
ședintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Pales
tinei, și-a încheiat vizita 
oficială în R.S.F. Iugosla
via, anunță agenția Taniug. 

puri de arme de distruge
re în masă sau sisteme de 
asemenea arme. în inter
venția sa, reprezentantul 
țării noastre, Teodor Me. 
leșcanu, a reamintit pro
punerile Comitetului na
țional român „Oamenii de 
știință și pacea" privind a- 
socierea savanților, a cer
cetătorilor la eforturile Co
mitetului de dezarmare în 
vederea negocierii unor 
acorduri de limitare și re
ducere a cercetărilor în 
scopuri militare, în special 
în acele domenii în care 
sînt în curs de perfectare 
noi tipuri de arme de dis
trugere. Delegația română 
a propus și la această se
siune crearea pe lingă Co
mitetul de la Geneva a 
unui organism ad-hoc al 
oamenilor de știință, care 
ar avea mandatul să ana-

El a avut convorbiri cu 
Mika Spiliak, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, și alți conducători 
de partid și de stat ai 
Iugoslaviei în probleme 
ale situației internaționa
le și în special în cele le
gate de problema palesti
niană și de evoluțiile din 
Orientul Mijlociu.

ÎN GUATEMALA vor fi 
organizate alegeri legis
lative la începutul lunii 
iulie 1984, afirmă un co
municat guvernamental 
dat publicității la Ciudad 
de Guatemala în urma u- 
nei reuniuni la care au 
participat președintele ță
rii, generalul Efrain Rios 
Mont, și lideri politici gua- 
temal zi. Campania elec
torală va începe la 23 
martie 1984, iar parlamen
tul va avea prima sa reu
niune în luna septembrie 
a aceluiași an, precizează 
comunicatul.

GUVERNUL PERUAN 
a prelungit pentru o nouă 
perioadă de 60 de zile sta
rea de urgență decretată 
în urmă cu două luni, res
pectiv la 30 mai a.c., pe

dszariwg
României
lizeze aspecte ale disocie
rii cercetării științifice 
.de scopurile' militare și ale 
asocierii sale cu utilizări 
exclusiv pașnice, în slujba 
umanității și civilizației, 
nu a distrugerii lor.

★
Delegația țării noastre în 

Comitetul pentru dezar
mare de la Geneva a avut 
o întîlnire cu participanții 
Ia programul special al 
Națiunilor Unite pentru 
problemele dezarmării.

Cu această ocazie au 
fost prezentate inițiative» 
ale României în organizați
ile internaționale, contri
buția țării noastre în fo
rurile de specialitate pen
tru declanșarea unui au
tentic proces de dezarma
re, în primul rînd în do
meniul nuclear.

întreg teritoriul național, 
s-a anunțat oficial la Lima, 
conform agenției France 
Presse. Această măsură a 
fost decisă în cursul unei 
reuniuni a Consiliului de 
Miniștri prezidată de că
tre șeful statului Fernando 
Belaunde Terry. Potrivit 
autorităților peruane, pre
lungirea stării de urgență 
se datorează persistenței 
unor acte comise de ele
mente extremiste.
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Fabrica de mătase Lupeni
RECRUTEAZĂ

absolvenți ai treptei I de liceu, băieți și fete, 
pentru meseria de mecanic-țesător la Școlile 
profesionale Hunedoara și Tg. Mureș. Se asi
gură cazare și masă pe timpul școlarizării.

De asemenea, încadrează absolvenți ai 
liceului pentru meseria de ajutor maistru 
mecanic-țesător.

Relații suplimentare se dau zilnic la se
diul întreprinderii, telefon 501. între orele 
7—15.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

1 iembrie: întunericul alb) 
1 Unirea : Imperiul contra- 

■ atacă, I-II.
| LONEA : Plecarea Vla- 

șinilor.
ANINOASA : Piedone 

Africanul, I-II.
VULCAN — Luceafărul} 

Țapinarii.
LUPENI — Cultural i

B.D. intră în acțiune.
URICANI : Profetul,

aurul și ardelenii.

TV.
• 11,00 Telex. 11,05 Din
I marea carte a patriei.

11,25 Cinci miliarde de 
| oameni. Documentar. 11,45 
INoi în anul 2000. 12,00

Ora de muzică. 12,50 Tra- 
gerea de amortizare 

I ADAS. 13,00 La sfîrșit de 
Isăptămînă. 17,55 Repor

taj TV. 18,10 Serial ști» 
■ ințific. „Spre anul 2000“ 
* 18,30 Iulie. Cronica eve- 
Inimentelor politice. 18,50

1001 de seri. 19,00 Tele- 
| jurnal. 19,15 Strălucită so- 
Ilie de pace și colaborare.

Vizita președintelui
| Nicolae Ceaușescu, îm- 
Ipreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, în țări africa- 
I ne (II). 20,15 Estrada esti- 
I vală. 20,25 Teleenciclope- 
• dia. 20,45 Bulevardul Pau- 
| lista. Ultimul episod. 21,30 
■ Fantezii... fantezii. 22,15 
I Telejurnal. Sport. 22,30 
I Emisiune muzical-dis-

tractivă.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA (Agerpres). 

în regiunea Angara-Enisei, 
din Siberia, constructorii 
edifică pe o suprafață de 
peste 3000 de kilometri 
pătrați, numeroase com
plexe industriale, dintre 
care cel mai mare este 
complexul Saiansk, în 
componența căruia intră 
120 de fabrici și uzine.

Un prim pas spre edifi
carea Complexului, a fost 
construcția căii ferate A- 
bakan-Taiset, care leagă 
regiunea cu magistrala 
transiberiană și cu celelal
te centre industriale din 
zonă.

Dar inima complexului 
este hidrocentrala Saiano-

Pusenskaia, care se cons
truiește pe Enisei.

Barajul ei depășește de
ja 200 de metri, fiind a- 
proape de cota finală.

Demn de semnalat este 
faptul că hidrocentrala a 
început să producă încă 
din 1978, cînd barajul a- 
vea doar o treime din î- 
nălțimea proiectată. Ea a 
furnizat pînă acum econo
miei naționale peste 22 de 
miliarde de kilowați oră.

La 45 de kilometri de 
Saiano—Pusenskaia se 
construiește uzina de alu
mină, unul dintre benefi
ciarii kilowaților ' smulși 
Eniseiului. Un alt obiectiv 
— uzina de vagoane și

containere „Abakanvagon- 
maș“. ★

VARȘOVIA (Agerpres). 
în cadrul laboratorului de 
cibernetică și electronică 
al Institutului politehnic 
din Szczecin a fost reali
zat, în colaborare cu spe
cialiștii Academiei de me
dicină, un sistem de apa
rate automate pentru de
terminarea acuității vi
zuale. Sistemul este desti 
nat atît realizării unor 
controale de masă, cît și 
pentru studii clinice

Aparatele au fost testate 
in laboratoare și clinici 
și s-au bucurat de o înal

tă apreciere din partea 
specialiștilor.

★
BUDAPESTA (Ager

pres). La Szentendre, Un
garia, s-a încheiat Festiva
lul de vară al artelor. în 
cadrul acestei manifesta
ții, care s-a încheiat cu 
spectacolul festival al u- 
nor cunoscute ansambluri 
folclorice, au fost prezen
tate concerte, spectacole 
de balet și de artă teatra
lă, expoziții de artă plas
tică.

Pentru zecii • de mii de 
spectatori din țară și de 
peste hotare au fost orga
nizate prezentări de pro
duse artizanale din diferi
te regiuni ale Ungariei.

ÎMREPRNOEREU DE REȚELE 
ELECTRICE DEVA

RECRUTEAZĂ:
absolvenți treapta I, pentru școlarizarea ca „e- 
lectrician energetic" prin școala profesională 
din cadrul Grupului școlar Lupeni.

Se pot înscrie numai băieți, cu domiciliul 
în municipiul Petroșani sau localitățile limitro
fe. Dosarele se depun la secretariatul Grupu
lui școlar Lupeni. Informații suplimentare se 
pot obține de la Grupul școlar Lupeni și Sec
ția de Distribuție Energie Electrică Petroșani, 
telefon 42784.

Mica publicitate

CARACAS (Agerpres). 
Pînă la sfîrșitul acestui 
deceniu, America Latină 
își va dubla necesitățile 
de energie, ridicînd cota 
necesară de petrol de la 
10 miliarde dolari în 197f 
la aproximativ 23 miliard» 
dolari în 1990 — relevă ex 
perți mexicani, citați d' 
agenția IPS ★

DOUA (Agerpres). 
tarul urmează să
o companie in vederea ex
ploatării rezervelor de ga-

Agendă energetică 
si tehnico-stiintifică 
, i i

Qa- 
creeze

; naturale din largul 
•oastelor sale de nord-est. 
informează agenția Reuter.

Compania respectivă 
colabora cu „British 
troleum și cu 
' rancaise 
care

va 
Pe- 

„Companic 
des Petroles", 

voi deține o mică 
parte din acțiuri. Este po
sibilă atragerea și a altor

parteneri, 
precizat 
străină 
iedului 
la sută 
lor.

s-adar oficial
că participarea 

la realizarea pro- 
nu va depăși 30 

din totalul acțiuni-

★
WELLINGTON (Ager

pres). !n încercarea de a 
opri scurgerea de devize.

Noua Zeelandă și-a propus 
-, pînă în 1987, să-și asi
gure din resurse proprii 50 

necesarul de 
trans- 

agenția 
obți- 
loc-a- 

din 
satis- 

din 
transport 

Pînă 
acest 

ajunge

ca, 
gu
ta sută din 
carburanți pentru 
port, informează 
Reuter. Carburanții 
nuți dii. zăcămintele 
le de petrol și gaze 
mare și de pe uscat 
fac numai 14 la sută 
necesitățile de 
ale Noii Zeelande. 
la sfîrșitul anului, 
procentaj ar putea 
pînă la 20 la sută

VIND Mercedes diesel, 
220 D, mască mică, preț 
convenabil. Informații, Pe
troșani, strada Nedeii nr. 
4. (825)

VÎND Skoda S. 100, Lu-

peni, strada Tudor Vladi- 
mirescu, nr. 15 A. (850)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Teodo- 
rovici luliu, eliberată de 
I.G.C.L Petroșani. O de
clar nulă. (849)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Irina, fiul Michi, nora și nepoțica amintesc 
cu adincă durere că se împlinește un an de la dis
pariția celui care a fost un bun soț, tată și bunic 

RACZEK NICOLAE
Mereu va fi în inimile și sufletele noastre. (829)
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