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în spiritul Indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

date la Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii

Producții sporite 
cu cheltuieli materiale minime!

înfăptuirea comanda
mentelor perfecționării 
vieții noastre economico- 
sociale incumbă cu ne
cesitate realizarea unor 
pași hotărîți și semnifica
tivi pe calea 
consumurilor 
și energetice 
subliniată cu tărie de se
cretarul general al parti
dului la recenta Plenară a 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Este 
un deziderat pe care îl im
pune cu necesitate orien
tarea fermă spre asigura
rea factorilor intensivi ai 
dezvoltării economice.

Așa cum s-a apreciat 
în dezbaterile acestui 
înalt for al democrației 
noastre muncitorești, în 
fiecare unitate economi
că există mari rezerve de 
reducere a consumurilor

reducerii 
materiale 

— cerință

energetice și materiale, 
care pot și trebuie valo
rificate neîntîrziat, 
respunzător sarcinilor 
prinse în programele 
doptate anul trecut 
conducerea partidului, 
perioada ce a trecut 
la începutul anului nu
meroase sectoare și uni
tăți au reușit nu numai 
să se încadreze în consu
murile planificate ci, mai 
mult, au obținut redu
ceri importante de con
sumuri, ceea ce denotă 
că există posibilități și 
că trebuie acționat cu 
hotărîre, prin măsuri ju
dicioase, întreprinse pe 
multiple planuri, pentru 
a asigura înfăptuirea pre
vederilor de 
consumurilor 
și materiale.
plenarei

co- 
cu- 
a- 

de 
. In 

de

reducere a 
energetice 
In cadrul

Consiliului Na-

încheierea vizitei oficiale

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, vi
neri după-amiază, în Ca
pitală, după vizitele efec
tuate în Republica 
mică Pakistan și în 
blica Arabă Siriană.

Secretarul general
partidului, președintele Re
publicii a fost însoțit în a- 
ceste vizite de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al guver-

Isla- 
Repu-

al

țional al Oamenilor Mun
cii s-a subliniat necesi
tatea de a se trece cu 
hotărîre la elaborarea în 
fiecare unitate econo
mică și sector de activi
tate, de către consiliile 
de conducere, cu 
nul institutelor de 
cetare a măsurilor 
nico-organizatorice, 
modernizărilor 
pentru a se asigura 
fiecare produs 
rea în normele de 
sum stabilite, pentru în
tronarea unui regim se
ver de economii.

Un loc deosebit ocupă 
în cuvîntarea secretaru
lui general acțiunea de 
recuperare, recondițio- 
nare și refolosire a sur
selor de energie, a ma
terialelor, pieselor și sub-

nului. Ion M. Nicolae, vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arbora
te drapelele partidului și 
statului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, de

con- 
de 
de 

or-

de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Arabă Siriană 
Ceremonia sosirii în Capitală

ceilalți tovarăși din 
ducerea de partid și 
stat, de conducători 
instituții centrale și 
ganizații obștești.

Pionieri, tineri și tinere, 
au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor en
tuziaste cu care au fost 
întîmpinați de numeroșii 
bucureșteni aflați pe 
roport.

ae-

CONVORBIRI OFICIALE
spriji- 

cer- 
teh- 

a
necesare 

la 
incadra- 

con-

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și Hafez Al-Assad, se
cretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siria, au continuat,

vineri dimineața, convor
birile oficiale.

în cadrul noii runde de 
convorbiri, reprezentanții 
celor două părți în Co
misia mixtă guvernamen- 

, talâ de colaborare econo
mică și tehnico-științifi-
că româno-siriană, au in
format pe președinții

Nicolae Ceaușcscu și 
fez Al-Assad despre 
cuțiile purtate și înțelege
rile convenite în aceste zi
le în vederea soluționării 
problemelor legate de dez
voltarea în continuare a

Ha- 
dis-

(Continuare în pag. a 4-a)
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CULTURA
ARTA

Rezultatele obținute în prima decadă de colectivele miniere impun

MAI MULTA FERMITATE
ÎN APLICAREA PROPRIILOR MĂSURI

(IN PROCENTE)
I.M. Paroșeni 124,6
I.M. Petrila 109,5
LM. Vulcan 106,5
I.M. Lupeni 101,0
I.M. Uricani 99,5
I.M. Lonea 99,3
I.M. Livezeni 98,9
I.M. Bărbăteni 87,9
LM. Dilja 82,0
I.M. Aninoasa 71,1
Exploatarea de ca-

riere Cîmpu 
lui Neag 47,2

C.M.V.J. 96,9

Prima decadă a lunii mai 
a fost încheiată de în
treprinderile' miniere Pa
roșeni, Petrila, Vulcan și 
Lupeni cu rezultate deo
sebite.

Plusul acumulat numai 
de aceste patru întreprin
deri miniere se ridică la a- 
proape 10 700 tone de căr
bune, dovadă elocventă a 
valorificării superioare a 
condițiilor create pentru 
îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan, a 
fermității și răspunderii cu 
care au fost aplicate pro
priile măsuri adoptate în 
adunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii.

Evidențiem în mod deo
sebit cu acest prilej, reve
nirea în rîndul întreprin- că din decada a doua,

Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și artistice

„Laudă omului muncii 
’ și creației sale**

In perioada 13 mai — 17 iunie 1984, în întrea- 
Vale a Jiului au Ioc ample acțiuni cuprinse în 

politico-ideologice, cultural- 
„Laudă omului muncii și cre-

ga
Luna manifestărilor 
educative și artistice 
ației sale", ediția a V-a. Despre semnificația și desfă
șurarea acestor tradiționale manifestări ne-a vorbit 
prof. Vasile CHIRCULESCU, președintele Comitetu
lui municipal de cultură și educație socialistă.

fruntașe a minei 
cea mai importan-

derilor 
Lupeni, 
tă furnizoare de cărbune 
pentru cocs. Sigur, o men
țiune specială trebuie fă
cută pentru colectivul mi
nei Paroșeni care, în peri
oada amintită, și-a îndepli
nit prevederile de plan în 
proporție de 124,6 la sută, 
cel mai ridicat nivel de 
realizare a sarcinilor pla
nificate în bazinul nostru 
pentru prima decadă a lu
nii mai.

Foarte aproape de în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan pentru 
această perioadă sînt și 
colectivele minelor Uri
cani, Lonea și Livezeni, 
colective care au certe po
sibilități de recuperare, în-

laminusului acumulat de 
începutul lunii.

Intr-o situație mai difi
cilă se află întreprinderi
le miniere Bărbăteni, Dîl- 
ja și mai ales Aninoasa, 
care au înregistrat minu
suri importante, minusuri 
ce pot fi recuperate doar, 
prin eforturi susținute, de 
zi cu zi, din partea tuturor 
oamenilor muncii. La aces-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

„Cine știe; 
‘, sub genericul 

„Ani de glorii, ani de tu
se 

vor desfășura dezbateri 
pe teme politice, ideologi
ce, economice, expuneri; 
mese rotunde, consfătuiri, 
acțiuni ale brigăzilor ști
ințifice în întreprinderi 
și instituții, simpozioane. 
Asemenea acțiuni vor a- 
vea loc la Consiliul pdpu- 

Uricani (16 mai), 
I structurează pe două ge- S.S.H. Vulcan (17 mai), 
I nuri de acțiuni — cele comuna Bănița (20 mai), 

politico-ideologice și cele ” ' “.......... ..
I cultural-educative și ar- 
r tistice.

— Care sînt principa
lele acțiuni politico-ide
ologice ?

I — Manifestările vor de- 
I buta cu faza municipală (Continuare în pag. a 3-a)

— Actuala ediție se a concursului 
desfășoară în atmosfera cîștigă", 
de efervescență creatoa
re din toate domeniile de mină". In continuare 
activitate, prilejuită de 
întîmpinarea celor două 
mari evenimente ale anu
lui, a 40-a aniversare a 
Revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist

1 Român. Manifestările se Iar

C.M.V.J., C.C.S.M.,
I.C.P.M.C. (21 mai), Co
mitetul orășenesc de par-

Ințerviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

Deși are doar 25 de ani, Florentin Encuîescu se dovedește a fi un destoinic 
brigadier care conduce o brigadă de tineret din cadrul sectorului II B de 
la mina Uricani. Tinerii din această formație de lucru evidențiată în întrece
re lucrează cu bune rezultate la săparea unei galerii de aeraj la orizontul 400 
al minei. In imagine, brigadierul Florentin Encuîescu (al doilea din dreapta), 
alături de ortacii Nedelcu Muntean, Silviu Simion și loan Văcărcanu.

Foto: N. STEFAN

plus 66 tone; lucrări de 
Francisc Kovacs; lucrări 
— Nicolae Troană.

1. M. Vulcan

CLASAMENTUL
hărniciei minerești

la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor la șfîrșitul 
decadei I a lunii mai, arătă astfel:

LM. Paroșeni
Sectorul I — plus 2793 tone; abataje 

frontale — Gavrilă Mesaroș — plus 
1602 tone; abataje cameră ( ); lucrări
de pregătiri —■ Dumitru Darabă; lucrări 
de investiții-— Alexandru Laszlo.

1. M. Petrila
Sectorul IV — plus 2065 tone; abata

je frontale — Ștefan Alba — plus 710 
tone; abataje cameră — Iacob Baltag

pregătiri
de investiți:

tone; abatajeSectorul II — plus 1173
frontale — Ion Calotă — plus 560 tone; 
abataje cameră — Mihai Dudescu — 
plus 427 tone; lucrări de pregătiri — 
Constantin Purcariu; lucrări de inves
tiții — Constantin Niță.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Aspecte încă deficitare 
in serviciile către populația Văii Jiului

*N

de lei — este planificat 
în acest an la aproape 2 
miliarde Ici.

Același proces înnoitor 
îl evidențiază și celelal
te unități prestatoare de 
servicii: s-au înființat
multe servicii noi, peste

In condițiile societății 
contemporane, ale specia
lizării profesionale a oa
menilor muncii, sfera 
serviciilor — diversă și 
diferențiată ■— are con
tribuții semnificative la 
creșterea calității vieții. , .. . ... . .
Serviciile pentru populație 30, cerute și așteptate de
se află într-o continuă 
perfecționare, ponderea 
avînd-o, se remarca în 
Ultima sesiune a Consi
liului popular municipal, 
cele două cooperative 
meșteșugărești din Petro
șani și Lupeni, eu peste 
Î90 secții, I.G.C.L., acti
vitatea comercială cu
prinsă în 305 unități, ca 
și alte instituții (spitale, 
policlinici și dispensare 
etc) din Valea Jiului. 
Odată cu profundele- pre
faceri urbanistice ale mu
nicipiului, s-a perfecți
onat și baza tehnico-ma- 
țerială din domeniul ser
viciilor. In ultimii trei 
ani, de pildă, numărul 
unităților comerciale, în 
condițiile dezafectării 
spațiilor vechi, a crescut 
cu 30, printre care can- 
tine-restaurant, magazi
ne cu diverse profiluri. 
Suprafața comercială u- 
tilă a crescut cu 14 348 
mp, iar volumul desface
rilor de mărfuri — caip 
în 1980 era de 1,4 miliar

's______ __________

populație (curățătorii chi
mice, reparații rădio-tv 
și mașini de calcul, re
condiționat pălării, înre
gistrări magnetice etc) 
consiliile populare mani- 
festînd o continuă a- 
tenție pentru; 'diversifi-. 
carea serviciilor, și cali
tatea lor, valoarea lor fa
ță de anul trecut înregis- 
trînd o creștere de 13 la 
sută în acest an. ~ 
această realitate 
evidentă pentru toți 
tățenii, tot atît de

Dacă 
este 
ce- 

....___ r...... evi
dente sînt și deficiențe
le din aceste activități, 
determinate, așa cum re
marca deputata Marga
reta Zeides, de indisci
plină și atitudini uneori 
lipsite de politețe ale unor 
lucrători din domeniul 
serviciilor. Sînt prea mul
te situații cînd cetățenii 
sînt purtați pe drumuri 
pentru o reparație mă
runtă (încălțăminte sau 
obiecte de îmbrăcămin
te), determinîndu-i să 
renunțe Ia aceste servicii.

Producții sporite
(Urmare din pagina 1} și în alte unități indus

triale ale Văii Jiului am 
ansamblelor. S-a menți- obținut și în perioada 
onat că prin atenția a- primelor 4 luni ale anu- 
cordată acestei acțiuni 
de către organele și or
ganizațiile de partid și 
consiliile de conducere, 
s-a ajuns în unele sec
toare să se asigure pe a- 
ceastă cale peste 50 la prin intensificarea 
sută din necesarul de 
materii prime. Reduce
rea consumurilor, recu
perarea și refolosirea are, 
așadar, o pondere de im
portanță hotărîtoare în 
buna desfășurare a activi
tății de producție. 
In această privință, s-a 
subliniat, totodată, că e- 
xistă și rezerve foarte 
mari și trebuie să acțio
năm cu și mai multă ho- 
tărîre în direcția iden
tificării-căilor pentru noi toate planurile, pentru a 
reduceri a normelor de 
consum.

In întreprinderile car
bonifere, Ia preparații, ca ență cit mai ridicată.

lui rezultate însemnate in 
reducerea consumurilor 
energetice și materiale, 
datorate promovării unui 
regim sever de economii, 
combaterii risipei, dar. și 

acți
unii de recuperare, re- 
eondiționare și refolosire 
a energiei, pieselor și a 
subanșamblelor. Sînt în
să și unități și sectoare 
care nu numai că nu au 
reușit să reducă consumu
rile, dar nu s-au înca
drat nici în normele pre
văzute. Se impun, așa
dar, și în unitățile din 
Valea Jiului, în fiecare 
colectiv de muncă, stră
danii consecvente, pe

realiza producția planifi
cată cu cheltuieli mini
me, în condiții de efici-

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE 
ȘI DE CONDUCERE

— FILIALA PETROȘANI —

Cursurile universității se desfășoară du
pă cum urmează:

— Anii I, III și IV în ziua de luni, 14 
mai, ora 17, în sălile Casei de cultură.

— Anul II în ziua de marți, 15 mai, ora
8, în sala c.o.m. a Combinatului minier Va
lea Jiului. * ■ "

bpmflm

I 
I
II
l

CONCURS. Astăzi, de la 
ora 9, se desfășoară faza 
municipală a complexului 
aplicativ PAP, organizată 
Ia Școala generală nr. 6 
din Petrila. La această 
manifestare de educație 
patriotică participă echi
paje ale elevilor din școli
le municipiului, cîștigă- 
toare ale etapelor concur
sului pe localități. (T.S.)

din PetroșaniLocuitorii
ne-au semnalat, de exem
plu, că în oraș, care s-a 
dezvoltat mult în ulti
mii ani, nu sînt decît do
uă frizerii. Deficiențe ca- 
re-și au originea în conș
tiința lucrătorilor sînt și 
în activitățile — peste 52 
(chiar și lucrări de proiec
tare pentru populație) — 
unităților I.G.C.L. Pe
troșani. Sînt multe ne
mulțumirile cetățenilor 
despre modul cum se 
transportă gunoiul mena
jer ori se efectuează di
verse reparații, cit de 
..prompt" se acționează 
cînd sînt semnalate pier
deri de apă potabilă etc., 
etc. Toate aceste aspec
te (la care s-ar putea a- 
dăuga multe altele) per
sistă datorită insuficien
tei griji ce se manifestă 
în unitățile I.G.C.L. și 
cooperativelor pentru pro
cesul de educație mora
lă, cetățenească, chiar și 
profesională a oameni
lor muncii care nu înțe
leg valoarea socială a 
muncii lor. Iată de ce ca
litatea activității în pres
tările de servicii este în
că deficitară, sintetizînd 
ceea ce trebuie făcut ne- 
întîrziat încă din aceste 
zile de primăvară.

Tiberiu SPĂTARU

PRILEJ DE RETROS
PECTIVA, de amintiri, de 
nostalgie, dar mai ales de 
bucurie — 
derii oferă 

i are loc azi 
ții fostului 
din Petroșani (clasele a 
Xl-a), promoția 1954. Fes
tivitatea întîlnirii, cum e 
și firesc, se va desfășura 
în localul fostului liceu.

-------OA
IN CURSUL SAPTAMÎ- 

NII au demarat lucrările 
de amenajare și reparații 
la ștrandul termoficat din

bucuria reve- 
reîntîlnirea ce 
între absolven- 
Liceu teoretic

Instantaneu din 
drul alimentarei din 
mai populat cartier 
orașului Petrila — 
Martie (șef unitate 
tru Satmari).

Foto: N. ȘTEFAN

Agenda 
pioniereasca
In cadrul manifestărilor 

politico-educative dedica
te aniversării Organiza- 
ției-. Pionierilor, Consiliul 
orășenesc Lupeni a orga
nizat zilele trecute un 
concurs între unitățile de 
pionieri, sub genericul „35 
de ani de la crearea Or
ganizației Pionierilor". 
Concursul a constat în ur
mătoarele probe: istorie, 
creație tehnică, creație li
terară, creație plastică și 
probă sportivă.

Clasamentul: locul I — 
Școala gen. nr. 1, locul 
II— Școala gen. nr. 3, lo
cul III — Școala generală 
nr. 2, locul 
gen, nr. 5, 
Școala gen.

Echipajul 
participa la 
pală a acestui, concurs ca
re se va desfășura la Pe
troșani, în data de 13 mai 
1984. , . .. _
Subredacția „Cutezătorii"

Lupeni

IV — Școala 
locul V —
nr. 6. 
cîștigător 
faza munici-

va

I

Consfătuire pe tema calității cărbunelui
Ieri, la clubul sindicate

lor din Vulcan, din iniția
tiva Comitetului munici
pal de partid, Consiliului 
municipal al sindicatelor și 
C.M.V.J. a avut loc o 
consfătuire de lucru pe te
ma „Calitatea cărbunelui 
brut extras — factor im
portant în realizarea pla
nului și a eficienței eco
nomice". Au participat la 

. consfătuire mineri, prepa
ratori, maiștri, responsa
bili cu calitatea cărbune
lui, ingineri șefi și direc
tori tehnici, secretari ai 
comitetelor de partid și 
președinții comitetelor de 
sindicat de Ia întreprin-

derile miniere și de pre
parare a cărbunelui din 
Valea Jiului, precum si spe
cialiști al combinatului 
minier. S-au pre
zentat expuneri pe te
ma calității cărbunelui, du
pă care au urmat discuții 
și dezbateri pe această 
temă unde și-au exprimat 
punctul de vedere o par
te dintre cei prezenți. In 
încheiere au fost stabilite 
sarcini concrete ce revin 
organizațiilor de partid 
și sindicat, c.o.m. de la 
întreprinderile miniere șl 
de preparare a cărbunelui 
din Valea Jiului pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui.

ȘTR AND
Astăzi, după cum 

informat tovarășul Fran- 
eisc Nemeth, președintele 
comitetului sindicatului de 
la Uzina electrică Paro- 
șeni, se inaugurează sezo
nul estival la ștrandul ter
moficat „Energia" Paro-

ne-a șeni. Amatorilor li se ofe
ră, pe lîngă apă și soare, 
vestiare igienizate, un 
chioșc cu dulciuri și răco
ritoare, teren de volei și 
trei terenuri pentru tenis 
de cîmp. (T.Ț.)

(Urmare din pag, l)
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CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

(Urmare din pag. I)

I. M. Lupeni
Sectorul III .

je frontale — Paul Grasu — plus 521 
tone; abataje cameră — Victor Butna- 
ru — plus 43 tone; lucrări de pregătiri
— Nicolae Kalman; lucrări de investiții
— Gheorghe Toma. /

- plus .2825 tone; abata-

I. M. Uricani
Sectorul III — plus 842 tone; abataje 

frontale — Ștefan Cârti — plus 354 tone; 
abataje cameră — Traian Pop — plus 282 
tone; lucrări de pregătiri (—); lucrări de 
investiții (—).

I. M. Lonea
Sectorul II — plus 1333 tone; abataje 

frontale — Grigore Mîndruț — plus 550 
tone; abataje cameră (—); lucrări de 
pregătiri — Traian Botar; lucrări de 
investiții — Mihai Anton. '■?;

1. M. Livezeni
Sectorul II — plus 1289 tone;'abataje 

frontale — Valache Cristea — plus 1215 
tone; abataje cameră (—); lucrări de pre-

gătiri — Gheorghe Lițcan; lucrăr’ de 
investiții — Mircea Secrieru.

I. M. Bărbăteni
Sectorul II — plus 101 tone; abataje 

frontale (—); abataje cameră — Zaha- 
ria Ciuiue — plus 65 tone; lucrări de 
pregătiri — Carol Marton; lucrări de in
vestiții (—).

1. M. Dîlja
Sectorul III —■ plus 115 tone; abataje 

frontale (—); abataje cameră — Valeri
an Maxim — plus 60 tone; lucrări de 
pregătiri 
investiții

- Alexandru Levay; lucrări de
— David Laszlo.

I. M. Aninoasa
Sectorul

Pavel Dediu — plus 30 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri (—); 
lucrări de investiții (—).

(—); abataje frontale

Exploatarea de cariere
Cîmptt lui Neag

șovia — București. Excursia 
va avea loc între 1—10 iu
lie a.c.
♦--------- -- ------------- ' '

TIMP DE DOUA ZILE, 
adică azi și mîine, în sala 
sportivă a Liceului indus
trial din Vulcan se va des
fășura turneul interjudețean 
de volei băieți dotat cu 
cupa „Decebal". Partici
pă campionii județelor 

Pe- Timiș, Mureș, Alba și Hu-

Lupeni. După cum ne asi
gură conducerea A.S. „Pre
paratorul", se preconizea
ză ca lucrările să fie ter
minate în cursul acestei 
luni, astfel ca începînd din 
iunie, această mult căuta
tă bază sportivă și de 
grement să-și deschidă 
țile pentru amatorii 
înot.

♦------- —
EXCURSIE. Filiala

troșani a O.J.T. primește nedoara. Județul nostru 
înscrieri pentru o excursie este reprezentat de 
de 10 zile pe traseul Praga pa „Preparatorul" 
— Karlovy-Vary — War- ești.

a-
por- 

de

echi-
Coro-

AR FI BINE dacă, ur
gent, conducerea coopera
tivei meșteșugărești „Uni
rea" din Petroșani ar da o 
dispoziție prin care să se 
ia măsuri de amortiza
re a zgomotelor pe care 
le produc mașinile de tri
cotat de la parterul blocu
lui 1B. Locatarii care lo
cuiesc în apartamentele de 
deasupra unității ar putea 
astfel beneficia, în sfîrșit, 
de liniștea de care au atî- 
ta nevoie. (C.N.)

♦------
TINERII DIN ORGANI 

ZAȚIA 7 Ga sectorului X

te unități se impune mai 
mult ca la oricare altele, 
fermitate și răspundere în 
îndeplinirea, în aplicarea 
măsurilor pe care și le-au 
propus și au fost aprobate 
de adunările generale ale 
reprezentanților oamenilor 
muncii. Trebuie depuse t 
forturi stăruitoare pentru 
valorificarea condițiilor 
create, pentru folosirea e- 
ficientă a timpului de lu
cru, a tuturor rezervelor 
de care dispun.

Despre rezultatele 
gistrate de colectivul 
ploatării de cariere 
pu lui Neag nu mai
tăm, unitatea menținîn- 
du-se în continuare pe ul
timul Ioc, 
procentul 
sarcinilor 
te pentru 
tei luni.

Situația 
registrate 
decadă a 
admisă, nu poate fi tolera
tă.

Fermitate și răspunde
re, angajare plenară, mo
bilizare de excepție, aces
tea sînt comandamentele 
majore ale lunii mai, co
mandamente care stau în 
fața tuturor colectivelor 
miniere din Valea Jiului.

înre-
Ex- 

Cîm- 
insis-

avînd doar 47,2 
de îndeplinire a 
de plan stabili- 
decada I a aces-

realizărilor în- 
în această primă 
lunii nu poate fi

Ioan
Dăian

(Gh.B.)Și

de la I.M. Lonea au orga
nizat în această săptămînă 
mai multe acțiuni de mun
că patriotică, prilej eu ca
re au recuperat 1570 Kg de 
cupru și 700 kg de plumb. 
In această acțiune s-au re
marcat loan Ancău, 
Komeninsky, Lazăr

Francisc Vincze,

Rubrică realizată 
Dan STEJARU
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„Laudă omului muncii
si creației sale*

(Urmare din pag. I) pionie- 
munțiior". 
Jiului, la 

organizate 
„Zilei 
colec- 

mi- 
______ __ _____ , cel 
al Teatrului de Comedie 
din București își începe 
turneul în 4 iunie. Edi
ția XIII-a a tradiționalu- 

Festival al cîntecu- 
lui și portului popular 
„Nedeia vuicăneană" se 
va desfășura în perioada 
4—10 iunie. Intre 7—10 
iunie, în întreaga Vale, 
„Zilele revistei Transil
vania", CU participarea 
unor cunoscuți scriitori. 
In sfîrșit, între 11—17 iu- 

_ nie, la Petrila va avea 
«v loc ° săptămînă de mani- 

așezămintele testări, sub genericul
— - -- „Freamătul adîncului".

— Cînd și cum se vor 
încheia manifestările din 
cadrul lunii „Laudă o- 
mului muncii Și creați
ei sale” ?
— Duminică, 17 iunie, 

pe stadioul „Jiul" din 
se va organiza 

un mare spectacol tema
tic dedicat celor două 
mari evenimente ale anu
lui, cu participarea unor 
formații artistice de a- 

______ maiori laureate ale Fes- 
sînt programate seri de tivaluliii național 
muzică și poezie patrio- tarea României", 
tică. Paleta acțiunilor ții muzicale de 
cultflrale este întregită sioniști, actori de 
de turneul de o săptămî- re ai scenei 1 
nă în mijlocul mineri
lor, întreprins, incepînd 
cu 25 mai, de Ansamblul 
artistic „Rapsodia româ
nă".

La Petrila, între 28 mai 
și 3 iunie, se desfășoară 
săptămînă acțiunilor po-

tid Petrila (22 mai), că
minul cultural Cimpa (27 
mai), clubul muncitoresc 
Aninoasa și I.M. Dîlja (30 
mai), I.M. Petrila (8 iu
nie). I.M. Lonea (11 iunie), 
Casa de cultură Petro
șani (15 iunie). Practic, 
în toate localitățile mu
nicipiului vor fi organi
zate acțiuni politico-ide- 
ologice, la care vor par- lui 
ticipa oameni ai muncii, 
făuritorii bunurilor ma
teriale.

— Să evidențiem, pen
tru cititorii noștri, cîte- 
va dintre cele mai im
portante acțiuni cultu
ral-educative și artistice.
— ...Care sînt foarte di

verse și deosebit de a- 
tractive. Incepînd de joi, 
17 mai, în ;___ '
culturale din Valea Jiu
lui, Teatrul de stat din 
Reșița va întreprinde un 
turneu cu piesa „Bădăra
nii" de Carlo Goldoni. 
In perioada 21—27 mai, 
în toate localitățile 
municipiu va avea __  ,
„Săptămînă teatrului pe- Petroșani 
troșănean", în cadrul că
reia se vor prezenta spec
tacole dedicate fruntași
lor în producție. In zilele 
de 22 și 24 mai în clu
buri și case de cultură

litico-educative 
vești „Balada 
In toată Valea
1 iunie sînt 
acțiuni dedicate 
copilului". Un alt 
tiv artistic de prestigiu, 
prieten statornic al 
nerilor Văii Jiului,

Cenaclul liferar „Orfeu", Vulcan Repere la sfîrșit de săptămînă

ș

b

j

Manifestările din cadrul „Săptăminii pionieriei 
vulcănene** se află în plină desfășurare. Au loc nume
roase concursuri gen „Cine știe, cîștigă", sint susținu
te atractive programe culturâl-artistice Ia nivel de 
fiecare școală și clubul sindicatelor din localitate. In 
imagine evoluează pe scenă în fața a sute de colegi, 
cadre didactice și părinți corul claselor V-VIII de Ia 
Școala generală nr. 4.

din 
loc

PEISAJ INTERIOR
Sub albe umbre de

mesteceni
Mai dăinuie un colț 

de cer; — 
Mă cheamă horbote

de stele 
Din ani prelinși în vag 

mister. 
Miros d.e iarbă din poiene 
Mi-e sufletul pribeag 

spre ieri;
Lumini apuse prind

a cerne
Zvon vioriu, 

de primăveri.

Evenimentul cultural care polarizează aten
ția în acest sfîrșit de săptămînă este faza municipală 
a concursului „Cine știe, cîștigă", sub genericul „Ani 
de glorii, ani de lumină", care se va desfășura dumi

nică dimineața la ora 10,30, în sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului". Concursul, organizat în cinstea mari
lor evenimente ale anului, a 40-a aniversare a Revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XlII-lea al partidu
lui, are menirea de a contribui la cunoașterea tradi
țiilor de luptă ale poporului român pentru libertate, 
unitate și independență, precum și a realităților noi, 
socialiste.

Duminică dimineața echipaje calificate în fazele 
orășenești din întreprinderi, școli generale și licee se 
vor întrece în cunoștințe, după care se va desfășura 
un spectacol susținut de grupul folk „Filigran" (Pe
trila), trio-ul vocal „Telex" și grupul vocal instrumen
tal „Acustic", ale Casei de
H Alte manifestări. AS

TĂZI, la ora 9,30 la casa 
de cultură, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" prezintă pie
sa pentru copii „Clinele și 
lupul” de Nicolae Gher- 
ghe. Seara, casa de cultu
ră aparține elevilor din li
cee. La ora 18, la clubul 
sindicatelor din Lupeni, 
Teatrul de stat prezintă un

Spuzesc cuvinte !
stînse-n ruguri

Nutrind speranțe i
de nou zbor;?

De-âtîta muzică ‘
din muguri, ț 

In gînduri, clipe arse dori 
Și visele-mi, fuioare ’ 

de mesteceni. ) 
In cer făclii de gînd I

aprins; ?
In mine sună orga ?

plăsmuirii.
Și-n risipire de colind. < 

George HOLOBÎCA ’

pâmîntul să ridice ț
intru înălțare... I 

Macarale )
mari cumpene de fîntînă i 
ce-si caută apa ! z

Maria NIȚU J

Foto: N. MANOLESCU

oferi 
din

teatrul 
adepți. 

de către 
română

ȘANTIER

„Cîn- 
forma- 
profe- 

__ valoa- 
românești, 

spectacol care va încu
nuna eforturile organi
zatorilor pentru a 
oamenilor muncii 
Valea Jiului cadrul afir
mării plenare a persona
lității, al deschiderii spre 
valorile artei.

Macarale — 
preoți antici, 
ori statui de zei — 
așteaptă 
să-și plece brațul 
a binecuvîntare —

In orașul Luperii 
-a găsit numeroși 

Piesele puse în scenă 
componenții secțiilor 
și maghiară de la clubul sin
dicatelor din localitate au 
scos în evidență calitățile de
osebite ale artiștilor amatori, 
evoluția lor fiind aplaudată 
la scenă deschisă în nume
roasele săli de spectacole nu 
numai în municipiul nostru 
ci și în alte localități ale ju
dețului. In imagine — aspect 
din timpul unei repetiții.

cultură din Petroșani.

spectacol cu piesa „Dom
nișoara Julie" de August 
Strindberg.

■ Mii NE, la orele 9,30, 
11,30 și 13,00 tot la casa 
de cultură, „Clinele și 
lupul". La ora 18.00, la clu
bul sindicatelor din Uri
cani, „Domnișoara Julie".

Bujor MIRCESCU

!I REVERBERAȚII
generai nu ne inhibă 
trofeele cucerite în dife
rite concursuri de poe
zie. Totuși ele, în sine, 
nu ne pot dicta hotărîrea 
de a publica sau nu un 
poet, ci calitatea versuri- 

„O- 
ceane de piatră" și poe
zia fără titlu. De regulă 
însă, pe adresa unei re
dacții, se trimit măi mult 
de trei creații în versuri. 
Bănuți de ce.

GH. BOZU, Petroșani: 
Metafora este frumoasă, 
dar microschița este ne
realizată artistic. Anu
mite diminutive gen „to- 
vărășica”, „tovărășeii", 
puse în seama povestito
rului, supără. Aveți însă lor sale. Am ireținut, 
vioiciune în dialog, lată 
de ce vă îndemnăm să 
vă inspirați în continua
re dîn lumea subteranu
lui.

SEVER CONSTANTIN 
RADUICA. Uricani: In

Viața marilor creatori a 
trezit întotdeauna intere
sul și curiozitatea, de ce
le mai multe ori proporți
onale cu valoarea operei 
lor, iar cum cantitatea in
formațiilor, a 
despre ei nu

Un impresionant document literar și uman
de ani de la moar- cele două măceluri mondi- 
Și iată, primul vo- ale.
confesiunilor, păs- 

mărturiilor tr.®te aproape patru dece- 
presupune 

implicit și o doză egală de 
adevăr, pe spațiile ambi
gui sau albe se exersează 
imaginația iscătoare de 
legende, de aceea confesi
unile, dezvăluirile-de sine 
ale lor sînt așteptate ca o 
revelație. Astfel a fost 
așteptată și apariția jurna
lului ținut de Liviu Re
breanu, acest mare clasic 
al literaturii românești, 
întîrzierea publicării lui

» datorîndu-se, în primul 
rînd, legatului testamen
tar al scriitorului, care a 
cerut ca el să nu fie tipă
rit decît după scurgerea a

treizeci 
tea sa. 
lum al

nii sub pecetea tainei. 
Jurnal I (Editura Minerva, 
1984), apărut sub îngrijirea 
de excepție a fiicei scri
itorului, Puia Florica Re
breanu, și a cercetătorului 
literar Nicolae Gheran, ni 
se prezintă ca un monu
mental document de exis
tență a marelui romancier 
și, în același timp, ca un 
impresionant depozit de 
informații despre viața li
terară și culturală, despre 
ciocnirile de tendințe, idei, 
interese, vanități și mo
ravuri într-o perioadă 
contradictorie și fluctuan
tă, cum a fost cea dintre

familiale și, mai ales, tor
turat de faptul că nu se 
poate dedica în întregime 
creației, sensul suprem al 
existenței sale, Rebreanu

Incepîndu-și jurnalul la
24 iunie 1927, Liviu Rebrea
nu își dorea ca el „să fie 
o încercare de pătrundere nu va găsi întotdeauna ră-
în mine însumi, lentă, ne- gaz pentru reflecție, sînt

X

JlJRNALLl lui Litiu Rebreaau

cruțătoare, francă și . de 
absolută sinceritate". Pre
sat de îndatoririle publice 
(a deținut în această pe
rioadă, funcțiile de preșe
dinte al Societății. Scri
itorilor Români, director 
al Teatrului Național și 
altele, a inițiat și condus 
reviste literare), de cele

zile în care notează eliptic, 
telegrafic, dar personalita
tea sa emană din fiecare 
rînd scris. „Numai să mă 
pot lichida cît mai curind 
de toate, să mă apuc de 
meseria mea, singura care 
mi-e dragă, singura care 
dă cu adevărat rost vieții", 
notează el. Era, Ia acea 
dată, autorul unor mari

opere, romanele Ion (1929), 
Pădurea Spînzuraților 
(1922), Adam și Eva (1925), 
Ciuleandra (1927), și avea 
conștiința deplină 
priei valori, dar 
nu-1 împiedică să 
reu nemulțumit, 
tulat de sine, 
de îndatoriri și griji (ne- 
sfîrșitele conflicte cu nu
meroșii săi dușmani și de
tractori), el a fost frâmîn- 
tat în primul rînd de în
doielile inerente creați
ei: „..mă lupt mereu cu 
Răscoala", „am transcris 

azi-noapte. de la 10 seara 
pînă la 4 dimineața, 
șapte pagini", „mi se pare Rebreanu 
că toi. ce am scris 
Răscoala nu e bine", 
tru ca la 22 decembrie 
1932 să poată exclama: „In 
sfîrșit, liber... A fost o 
sforțare grea și îndeiunga-

a pro- 
aceasta 
fie me- 
neîndes- 

Impresurat

vreo

din
pen-

tă. Dacă numai anul aces
ta, de la sfîrșitul lui apri
lie pînă azi..., am stat nop
țile întregi la masa de 
scris, deseori cite 12—14 
ore în șir !... Dar în sfîrșit 
e gata I... Am impresia că 
a ieșit ceva masiv și in
teresant”.

Și astfel, Jurnalul lui 
Liviu Rebreanu e, în pri
mul rînd, un document al 
creației, o mărturie asupra 
dăruirii exemplare a scri
itorului artei sale, iar no
tațiile care nu privesc di
rect lupta sa . cu cuvîntul 
vin să întregească uman 
copleșitoarea lui persona
litate, Jurnalul lui Liviu' 

nu -constituie
numai un documenl-eveni
ment literar, ci și unul re
velator pentru spiritualita
tea românească.

Cornelia RADULESCU
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încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
CONVORBIRI OFICIALE I

(Urmare din pag. I)

colaborării șși cooperării 
economice, precum și în 
legătură cu inițierea a noi 
acțiuni privind amplifica
rea cooperării și creșterii 

i volumului schimburilor 
comerciale.

Cei doi șefi de partid și 
f de stat au cerut comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mâno-siriană să depună în 
continuare eforturi pen
tru a găsi formele și căi
le cele mai corespunzătoa
re pentru promovarea sus- 

' ținută a colaborării și co
operării româno-siriene, 
pe baze reciproc avanta
joase, în spiritul înțelege
rilor și orientărilor stabi- 

■ lite la nivel înalt. S-a sub
liniat că aceasta este în 
folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

In cadrul convorbirilor 
a continuat schimbul de 
păreri în legătură cu une
le probleme actuale ale vie
ții internaționale.

In cadrul schimbului de 
păreri, cei doi președinți 
au subliniat că în proble
mele principale, 
mentale, pozițiile Români
ei și Siriei sînt 
toare sau foarte apropia
te — ceea ce creează toate 
condițiile pentru intensifi
carea conlucrării 
dintre cele două țări 
arena internațională.

Cei doi președinți au ho- 
tărît să continue consultă
rile și schimbul de vederi 
în vederea întăririi con
tinue a bunelor relații ro- 
mâno-siriene, în interesul 
celor două țări și popoare, 
al cauzei destinderii, 
laborării și păcii în 
entul Mijlociu și în 
treaga lume.

funda-

asemănă-

active 
pe

co-
Ori-
în-

Plecarea
Vineri la amiază s-a 

încheiat vizita de priete
nie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 

■ Comunist Român, pre-
, ședințele Republicii Soci
aliste România, împreu
nă cu tovarășa, Elena

13,30 Telex. 13,35 La 
sfîrșit de săptămînă (par- 

PETROȘANI — 7 No- țial color). 16,45 Săptămî- 
iembrie : Drumul spre 
victorie, I-II ; Unirea: Că
ruța cu mere; Parîngul : 
Dragostea și revoluția.

LONEA : O lebădă iar
na.

ANINOASA : Răzbu
narea haiducilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Comisarul Maigret se în
furie.

LUPENI — T - 
De dragul tău, Anca,

URICANI : Elvis.

na politică. 17,00 închi
derea programului. 19,00 
Telejurnal (parțial co
lor). Sport. 19,20 Copiii 
din 1984. 19,35 Cascado
rii rîșului. 19,55 Teleen- 
ciclopedia. 20,25 Film se
rial: „Un August în flă
cări" — episodul 7. 21,15 
Varietățile pe urmele 
primăverii (color). 22,00 
Telejurnal. Sport. (par- 

Cultural : ția( color). 22,15 Frumoa- 
- sa lună mai (color). 23.00 

închiderea programului.

I
1
I
I 
I
I

1 
i
I6-luționarea situației din 

rientul Mijlociu, s-a pro
nunțat pentru intensifica
rea eforturilor în direcția 
realizării, pe cale politică, 
a unei păci globale, trai
nice și juste în regiune, 

__  . subliniind necesitatea în
tru întrevederea acordată tăririi unității O.E.P.. a co- 

_ laborării dintre țările ara
be, în interesul dezvoltă
rii libere,; independente a 
tuturor popoarelor din zo
nă, inclusiv a poporului pa
lestinian, al păcii și securi
tății în această regiune a 
lumii.

Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, la Damasc, pe Kha
led Al-Fahhoum, președin
tele Consiliului Național 
Palestinian.

Mulțumind călduros pen-

Khaled Al-Fahhoum a ex
primat recunoștința pen
tru sprijinul constant, per
manent, acordat de Româ
nia, personal de președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
cauzei poporului palestini
an, afirmării dreptului său 
de a avea un stat propriu, 
independent.

Președintele ; Nicolae 
Ceaușescu, reafirmînd po
ziția României privind so-

d in Da m ase
Ceaușescu, a efectuat-o în 
Siria, la invitația secreta
rului general al 
lui Baas Arab Socialist, 
Hafez Al-Assad, președin
tele Republicii Arabe Si
riene, și a doamnei Anisse 
Al-Assad.

Președinții

Ceaușescu și Hafez Al- poi un 
Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ani
sse Al-Assad au sosit îm
preună la aeroport.

Președintele
Ceaușescu și

Nicolae Elena Ceaușescu își iau a-

Partidu-

Nicolae 
tovarășa

călduros și cordial 
bun de la preșe- 

Hafez Al-Assad și
rămas 
dintele 
doamna Anisse Al-Assad.

La 16,55, ora locală, ae
ronava prezidențială a 
decolat îndreptîndu-se spre 
patrie. r .

zicru^LiT/arEzi în lu/mf
Schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu

și președintele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia
ATENA 11 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român și a to

varășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise tovarășului 
Ilias Iliou, președintele U- 
niunii Democratice de Stîn-

ga din Grecia (E.D.A.). un 
salut călduros și cele mai 
calde Urări de sănătate și 
de succes în activitatea sa 
și a E.D.A. Mulțumind, 
ilias Iliou a- rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu

un cald salut prietenesc, sen
timentele sale de profund 
respect și înaltă con
siderație, împreună cu ce
le mai bune urări de suc
ces, de noi realizări po
porului român în construc
ția socialistă.

Schimbul 
avut loc cu 
rii de către președintele 
E.D.A. a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

de mesaje 
ocazia

a
primi-

Concepția și propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind imperativul opririi cursei înarmărilor — prezentate 

la sesiunea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 11 

(Agerpres). — La sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite au continuat lu
crările sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, 
care examinează proble
me referitoare la dezarma
rea nucleară, reducerea 

. bugetelor militare, relația 
dintre? dezarmare și dez
voltare, sporirea încrede
rii între state.

Aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
situația internațională ac
tuală, concepția și propu
nerile președintelui Româ
niei cu privire la impera-

tivul opririi cursei înar
mărilor, îndepărtării peri
colului de război și în
făptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare, ca problemă fun
damentală a epocii noas
tre, au fost prezentate co
misiei de către reprezen
tantul permanent al ță
rii noastre la O.N.U., am
basadorul Teodor Marines
cu.

Reprezentantul român a 
insistat asupra necesității 
reluării dialogului inter
național și trecerii la ne
gocieri și a cerut Comi
siei să contribuie, prin re-

comandările pe care le va 
adopta, la depășirea impa
sului existent în domeniul 
tratativelor de dezarma
re.

Delegația română s-a 
pronunțat în favoarea cre
ării unui fond de dezvol
tare, realizat prin reduce
rea cheltuielilor militare, 
în special ale țărilor cel 
mai puternic înarmate, 
urmînd ca acesta să fie 
folosit pentru realizarea 
proiectelor economice și 
sociale ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

A fost reliefată, de ase
menea, poziția țării noas
tre privind măsurile de 
încredere, potrivit concep
ției și propunerilor' Româ
niei, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prezentate la 
Conferința pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa.

Examinarea problemelor 
ordinii de zi va continua 
în grupuri de lucru.

Grupul pentru reduce
rea bugetelor militare va 
fi prezidat de reprezentan
tul țării noastre.

MAȘINI NEASIGURATE 
— CONDUCĂTORI AUTO 

„DISTRAȚI"
In noaptea de 6 spre 7 

mai, lucrătorii miliției din 
pază au efectuat un 
control la autoturismele 
proprietate personală pen
tru a vedea cum sînt asi
gurate pe timpul nopții. 
Majoritatea conducătorilor 
auto aveau ușile și portba
gajele închise, dar din pă
cate mai sînt și linii . con
ducători auto „distrați" 
care își lasă mașinile în 
voia soartei, cum sînt pro
prietarii autoturismelor 
2 HD 8737, 3 HD 608, 2 HD 
1980, 2 HD 5079, 2 HD 800 
și 3 HD 223. De această 
dată mașinile au fost în
cercate de oamenii 
dar altădată nu se 
cine își va încerca... 
rocul. , :

NEATENȚIA
SE PLĂTEȘTE SCUMP
Articolul 36 din regula

mentul pentru 
Decretului 328 
prevede obligația conducă
torilor auto ca, la treceri
le de nivel peste calea fe
rată, acolo unde nu exis
tă barieră, să oprească au
tovehiculul, să se asigu
re, fără să depășească „Cru
cea sf. Andrei", Această

legii, 
știe 
no-

aplicarea 
din 1966,

prevedere se pare că a ui
tat-o Nicolae lanciu. 
Cînd circula prin orașul 
Lupeni, la trecerea de ni
vel peste calea ferată nti 
s-a oprit să se asigure și a 
intrat într-o locomotivă. 
Consecințele sînt ușor de 
dedus: autoturismul ava
riat și permisul de condu
cere reținut în vederea 
suspendării. Neatenția se 
plătește scump.

AMATORI
de aventură

Conducătorii auto pro
fesioniști să fi Uitat că nu 
au voie să se urce la vo
lanul autovehiculelor du
pă ce au consumat bău
turi alcoolice 7 Așa se pa
re din moment ce Gheor- 
ghe Coman (3 HD 992) și 
Vasile Florea (31 HD 8023) 
au plecat în cursă înainte 
de a se gîndi la consecin
țele ce pot avea loc. CUm 
agenții de circulație ve- ... 
ghează pentru desfășura^ 
rea normală a traficului 
rutier, cei doi „amatori de 
aventură" au fost opriți 
la timp din cursă.

★ ■

Duminică, 13 mai a.c„ 
au drept de circulație au
toturismele «■ proprietate 
personală înmatriculate sub ~ 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrica realizată 
cu sprijinul Biroului 

circulație al 
Miliției municipiului 

Petroșani -

SPITALUL MUNICIPAL 
PETROȘANI

încadrează prin transfer sau direct
— fochist de medie presiune, cu autofi- ■

zație I.S.C.I.R, ’
•— tîmplar

e —zidar, zugrav
încadrarea și retribuirea se fac în baza ' 

prevederilor legilor nr. 12/1971 si nr, 
57/1974. -

Relații suplimentare se pot obține la se
diul spitalului, strada Republicii nr. 137 A, 
biroul personal.

nr.

Mica publicitate
VÎND Fiat 125. Stare ex

cepțională, Lupeni, Calea 
Brăii 57, telefon 60352.

PIERDUT legitimație de
DEC

4

serviciu pe numele Oprea 
Magdalena, eliberată de 
Țesătoria de mătase Lu
peni. O declar nulă. (1938)

E S E

VIENA 11 (Agerpres). — 
In ultimele ședințe ale 
Consiliului pentru dezvol
tare Industrială, organism 
permanent al ONUDI, din 
care fac parte 45 de _ state, 
între care șî România, au 
fost examinate probleme
le privind contribuția 
O.N.U., a organismelor din 
sistemul său la sprijinirea 
eforturilor economice ale 
țărilor; în curs de dezvolta
re în vederea creșterii pon-

programe și proiecte in
dustriale în favoarea țări
lor în curs de dezvoltare. 
In acest context s-a subli
niat utilitatea. realizării 
unor obiective industriale 
majore în sectoare cum

derii lor în producția in
dustrială mondială a re
distribuirii capacităților de 
producție între statele dez
voltate și cele în curs de 
dezvoltare, în favoarea a- 
cestora din urmă.

Luînd cuvîntul în cadrul construcția de mașini, 
dezbaterilor, reprezentan
tul țării noastre a arătat că 
ONUDI, forum central al 
cooperării industriale 
sistemul O.N.U., are misiu
nea de a realiza anrple

sînt 
me- 
chi- 

la 
sînt 

în de natură să impulsioneze 
creșterea economică gene
rală a țărilor respective.

talurgia, electronica, 
mia, care, pornind de 
experiența altor țări,

Raportul directorului e- 
xecutiv al ONUDI 
nează contribuția 
niei la înfăptuirea 
melor organizației, 
ferire la reuniunile

. țara noastră ale organiza
ției in domeniul pregătirii 
de cadre și la participarea 
experților români la rea-, 
lizarea de proiecte în țări 
africane.

mențio- 
Româ- 

progra- 
cu re

diu

CONDUCERILE Institutului de mine, ale facul
tăților, întregul colectiv de cadre didactice și studenți 
aduc un ultim omagiu celui care a fost

t BIRO MARTIN
unul din primii conducători ai Școlii superioare mi
niere din Petroșani. (1940)

COLECTIVUL Liceului industrial Petroșani a- 
nunță cu durere dispariția, după o grea suferință a 
celui care a fost

BIRO MARTIN
fost director al Grupului școlar minier. Sincere con
doleanțe familiei. (1941)
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