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Patru decenii ale devenirii noastre

TREI COLECTIVE 

MINIERE

11300 tone 
de cărbune 
peste plan
Colectivele de mineri 

din Valea Jiului se mo
bilizează plenar în în
trecerea socialistă în 
întîmpinarea celei de 
a 40-a aniversări a E- 
lilxrrării patriei și a 
Congresului al XIII-lea 
al partidului. Trei în
treprinderi miniere ra
portează față de planul 
lunii mai, la zi, 11 300 
tone de cărbune extras 
peste plan. Este vorba 
de colectivele între
prinderilor miniere Pa
roșeni, Petrila și Vul
can. După cum am a- 
flat de la dispeceratuL 
C.M.V.J., numai în ziua 
de 17 mai a.c. de la ce
le trei întreprinderi au 
fost extrase peste pre
liminar 520 tone de căr
bune.

Cele mai mari produc
ții peste plan sînt rea
lizate în abatajele me- 
anizate - ale minei Pa

roșeni. De la începutul 
lunii mai, mina Paro
șeni a raportat 8 115 to
ne de cărbune extrase 
peste sarcinile de plan.

SIMBATA, 19 MAI 1984

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
Sectorul I al I. M. Paroșeni
Prin telefon, de la ing. Maria Rujoi, șef birou planifica

re la mina Paroșeni, aflăm că sectorul I și-a realizat înain
te de termen sarcinile de plan pe primele cinci luni din a- 
cest an . _ ■ ■

Extragerea peste plan a celor 20 000 tone de cărbune es
te rodul muncii întregului colectiv care a pus accentul pe 
buna organizare a muncii și respectarea disciplinei tehnolo
gice la toate locurile de muncă Esențial pentru această pe
rioadă este faptul că toate brigăzile sectorului și-au reali
zat și depășit sarcinile de plan. Brigada lui Gavrilă Mesa- 
roș, care mînuiește două complexe cu tăiere și susținere 
mecanizată, a extras o producție suplimentară, față de plan, 
de . peste 11 000 tone de cărbune. Plusul acumulat este obți
nut pe baza depășirii productivității muncii în medie cu 
'2000 kg pe -post. Remarcabil pentru acești oameni este fap
tul că, la o lungime a frontului de 80 m, au realizat avan
sări medii zilnice de 3 m, ceea ce echivalează cu tăierea a 
5 făgașe. La rîndul lor ortacii din brigada lui Nicolae Bru- 
tu, care lucrează într-un abataj frontal cu susținere indivi
duală, au obținut performanțe demne de invidiat: realizarea 
unor productivități medii de 12 tone pe post concretizate 
într-o producție de peste 3500 tone de cărbune față de 
sarcinile planificate. Rezultate frumoase au obținut și bri
găzile de pregătiri conduse de Vasile Cojocaru, Viorel Popa 
și Dumitru Darabă, unde prin viteze medii de avansare de 
110 ml pe lună, realizate cu combina și 80 ml prin perfo- 
rare-pușcare, au executat 340 ml în plus față de plan.

Evident, că acește rezultate nu puteau fi obținute fără 
o bună funcționare a utilajelor din dotare, domeniu unde 
un merit deosebit l-au avut lăcătușii Ion Trufin, Ion Bă
lan, Teodor Eftlmie și Francisc Curlender, electricienii 
Gheorghe Iacob și Viorel Meszeșan din schimburile conduse 
de maiștrii Ștefan Chirică și Marin Hîrăiașu,

Gh. SPÎNU

Producția de brichete 
la Preparația Coroești

O știre îmbucurătoare ne 
parvine de la întreprinde
rea de preparare a cărbu
nelui Valea Jiului. De la 
compartimentul planifica
re, tovarășa Lucia Miclea 
ne informează că sarcinile 
de plan la brichete au fost 
îndeplinite pe cinci luni 
și depășite cu 14 000 tone. 
Este rezultatul muncii pli
ne de dăruire . și abnegație
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depusă de cei care înnobi
lează cărbunele — prepa
ratorii de la Coroești. Mai 
multe brichete beneficia
rilor — iată deviza colec
tivului Preparației Coro
ești, din rîndul căruia se 
remarcă formațiile de lu
cru conduse de Alexan
dru Buruiană, Ion Matei, 
Kornhoffer Francisc și al
ții. (M.B.)

In ziua de 18 mai, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, a 
avut convorbiri cu tova
rășul Gerardo Iglesias, se
cretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, 
care, în fruntea unei de
legații de partid, a făcut o 
vizită de prietenie în Ro
mânia, Ia invitația C.C. al 
P.C.R.

Din partea română, Ia 
convorbiri au participat 
tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Stoian, 
membru supleant al Co

Președintele Republicii Togoleze 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae goleze, va efectua o vizită oficială de 

Ceaușescu, președintele Republicii So- ■ , . . . - . ... ,
cialiste România, general Gnassingbe pr,eten,e ,n tara nostra, in ultrnia de- 
Evadeina, președintele Republicii To_ cadă a lunii mai 1984.

ACȚIUNEA ț
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Față în față promisiuni și rezultate
Azi, I. M. Lupeni

Penalizările nu se reduc 
de la sine

mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea spaniolă, a 
luat parte la convorbiri to
varășul Simon Sanchez 
Montero, membru al Comi
tetului Executiv, secretar 
cu probleme internaționa
le al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Spania.

In numele Partidului Co
munist din Spania, al to

varășei Dolores IbarrUri, 
președintele partidului, to
varășul Gerardo Iglesias, 
secretar general al parti
dului, a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii Partidului Co

blat, fidieîndu-se, ia ju- 
tatea lunii mai, ia peste 
85 000 tone de cărbune. 
Care sînt cauzele care 
au dus la creșterea pe
nalizărilor ? Simplu: 
cele aproape două 
de zile nu s-a întreprins 
nimic pentru reducerea 
conținutului de cenușă. 
Claubajul la banda A de 
la orizontul 440 pentru 
cărbunele extras de sec
torul IV nu a fost re- 

munist Român, tuturor 
comuniștilor români, în
tregului popor român prie
ten, un cald salut tovără
șesc și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit to
varășului Gerardo Iglesias 
pentru urările adresate și 
a rugat să se transmită to
varășei Dolores Ibarruri, 
conducerii Partidului Co
munist din Spania, comu
niștilor și tuturor oameni
lor muncii spanioli salu
tări cordiale și un mesaj 
de solidaritate militantă.

(Continuare în pag. a 4-a) 
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luat. Aceeași situație și 
la puțul Est. In schimb, 
pînă ieri s-a intensificat 
presortarea Ia tiommel- 
concasor, unde procentul 
de cenușă în luna apri
lie ajunsese la 36,2, față 
de 41,2 cit se înregistra
se în primul trimestru. 
Părea, pentru că în pri
ma jumătate a lunii mai,'

Gh. BOȚEA

(Continuate in pag, o 2-a)
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Modernul complex de 
din noul centru civic

alimentație publică 
al orașului Lupeni

Mîine, 
se deschide

j......
Duminică dimineața va 

fi deschis noul complex 
de alimentație publică 
construit în noul centru 
civic al orașului Lupeni, 

.jorimul de acest fel în 
Moderna 

i' clădire întregește, prin 
^arhitectura sa deosebită, 

noua înfățișare urbanisti
că a orașului. Fiind am
plasat în centrul celui mai 
populat car.tier, unitățile 
noului complex de ali
mentație publică dispun 
de dotarea și condițiile 
necesare satisfacerii civi
lizate la înalt nivel caii- 

tativ a cerințelor și exi
gențelor populației

După cum am aflat de 
la tovarășa Elena Ștefan, 
directoarea I.C.S. Mixtă 
Lupeni, noul complex va 
avea la parter o linie de 
autoservire, cofetărie, o 
unitate tip gospodina și o 

berărie. Unitățile vor fi 
deschise zilnît între orele 
6,30—21 cu excepția beră
riei care se deschide la 
ora. 10.

Text si foto 
Ștefan NEMECSEK

(Continuare in pag. a 2-a)
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emember... Acum 30 
wț de ani în Grafit, un 

cartier vechi al cc-_ 
tății cărbunelui — la Lu
peni —, cîteva sute de 
adolescenți veniți de pe 
meleaguri hunedorene 
sau din alte colțuri ale 
țării se despărțeau de 
școală, de colegi, de pro
fesori. Erau absolvenții 
uneia dintre cele mai 
vechi și mai importante 
— în acea vreme — „pe
piniere" de cadre pentru 
mineritul românesc — 
Școala medie Tehnică de 
cărbune.

...1950—1954, ani în ca
re țara își vindeca răni
le de după „viscolul is
toric" care a fost a doua 
conflagrație mondială. In 
acei ani, atunci, tinerii 
aceia se pregăteau pen
tru a scoate mineritul 
din canoanele clasice ale 
rîznuței și trocului, ale .

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
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CULTURĂ-ARTA
MMM•*«•■•■«•■■*■■■■■■■■■•

■ . In ziarul nostru din 30 
martie arătam că mina 
Lupeni a fost penalizată, 
pînă la acea dată, cu 
47 000 de tone pentru ne- 
încadrarea cărbunelui li
vrat preparației în indi
catorii de calitate. Am 
revenit zilele trecute la 
această mină. Ce s-a în
treprins în cele aproape 
două luni pentru îmbu
nătățirea calității căr
bunelui ?

Multe nu am consta
tat. De fapt singurul lu
cru pe care l-am sesizat 
cu certitudine — penali
zările aproane s-au du- 

V ___________

cailor din mină și ale al
tor greutăți.

» ată-i acum Cu 
S timplele argintii, 
’ ninse de ani, răs

colesc amintiri. Sînt oa
meni de nădejde ai so- 
ci-î.lății, cu funcții de răs
pundere, în puncte „che
ie" ale bunului mers al 
țării. Acum, la întîlnirea 
după 30 de ani își vor po
vesti viețile, realizările și 
împlinirile, de la locul 
de muncă, de acasă. Sînt 
maturi dar, cu siguranță, 
într-un colțișor al inimii 
există un . loc în care să
lășluiește amintirea șco
lii lor dragi della Lupeni, 
Astăzi și mîine absolven
ții de acum 30 de ani 
_dau frîu amintirilor și 
se angajează, în gînd, să 
se mai revadă peste ani. 

...Acum 30 de ani... 
Remember ?

Mircea BUJORESCU
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PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Yulcan Creștere intensivă, pe baza efortului propriu
Cu o realizare pe 4 luni la principalul 

sortiment al planului de producție — stîlpi 
hidraulici — de 2.500 buc. peste prevederi, 
S.Ș.H. Vulcan a I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
continuă să se situeze si în acest an prin
tre unitățile de bază ale municipiului. 
Consecvența depășirilor de plan denotă o 
intensă mobilizare a colectivului și, totoda
tă, existența unor neintrerupte preocupări 
în cadrul organizației de partid pentru 
creșterea răspunderii muncitorilor și ca
drelor tehnice față de sarcinile ce revin 
unității.

In cele 4 luni care ău trecut din acest 
an, colectivul secției a îndeplinit prevede
rile și la alte articole de plan — armături 
de mină, plasă de sîrmă, țevi flanșate. A 
fost înregistrată totuși o nerealizare la 
piese de schimb, care este recuperabilă și 
se află cu prioritate în atenția organului 
de partid și a conducerii secției. Alte rea
lizări notabile au fost obținute prin in
tensificarea preocupărilor pentru reduce
rea cheltuielilor materiale și recuperarea 
materialelor refolosibile, domeniu în care 
colectivul a acumulat o bună experiență. 
Numai în acest an au fost înregistrate re
cuperări de subansamble provenite din 
stîlpi hidraulici în valoare de 225 mii lei,

și refolosiri de alte materiale în valoare 
de 500 mii lei.

In fața colectivului stau și în continuare 
sarcini majore. „Creșterea obținută la pro
ductivitatea muncii, de 4 la sută, nu ne 
mulțumește", a declarat recent șeful sec
ției, Mihai Gudas. In organizația de partid, 
în discuțiile operative ale conducerii teh
nice cu formațiile de lucru se insistă pe 
valorificarea căilor de creștere intensivă a 
realizărilor. Eforturile pentru sporirea pro
ductivității muncii sînt însoțite de preocu
pări insistente consacrate perfecționării 
organizării producției și ridicării continue 
a gradului de profesionalitate al colecti
vului,/ "

De puțin timp Secția a preluat în tota
litate execuția tuburilor de. aeraj pentru 
subteran. In vederea dezvoltării potenția
lului propriu, muncitorii de bază și întregul 
corp tehnic participă la acțiunea de auto- 
utilare, pentru realizarea celor 43 teme de 
cercetare stabilite pe acest an. Soluționarea 
acestor teme va contribui nemijlocit la 
creșterea capacității productive a secției, 
în pas cu cerințele actua-lei etape, punînd 
în lumină aceleași preocupări pentru va
lorificarea deplină a gîndirii tehnice, crea
toare a colectivului.

ȘAH
Șeful de brigadă Alexandru Raczek și strungarul 

Ana Kolbert execută, la o mașină de alezat și frezat 
din cadrul secției prelucrări mecanice de la 
IPSRUEEM, un set de piese de schimb pentru o se
rie de utiiaje miniere. Foto: Șt. NEMECSEK

Urgentarea construcțiilor sociale
de 23 August. Se are în vedere eaurgenta-

O noua bază sportivă
Mobilizați de organizația de partid, cons

tructorii din Vulcan au intensificat ritmul 
de lucru la două obiective economico-so- 
ciale de mare însemnătate pentru oraș. Es
te vorba despre hala âgroalimentară și 
complexul de alimentație publică, menite 
să contribuie la întărirea bazei, materiale 
a comerțului și îmbunătățirea aprovizio-

rea predării celor două obiective la care 
vor fi concentrate și forțe de la alte puncte 
de lucru să nu afecteze realizarea planu
lui la construcțiile de locuințe.

Organizația de partid și conducerea șan
tierului se preocupă insistent de recruta
rea unui număr suplimentar de tineri că
rora li se vor asigura condiții de califica
re în meseriile specifice șantierului. In 
acest an prin, cursuri interne se va asi
gura totodată policalificarea unui mai» 
număr de muncitori, aceasta fiind cea

nării populației orașului.
In, privința halei agroalimentare, cons

tructorii au intensificat ritmul de lucru 
astfel incit obiectivul să fie predat comer
țului la 30 iunie, urmînd ca în luna iulie
să se facă dotarea cu mobilier și organ i- mai bună soluție pentru creșterea produc- 
zarea punctelor de desfacere. Pentru cel țivității mUncii și executarea în termen a 
de~al doilea obiectiv — complexul de aii- obiectivelor sociale și construcțiilor de lo- 
mentație publică’ — constructorii s-au an- cuințe.
gajat să încheie lucrările în preajma zilei • ' ~ " Ion MUSTAȚĂ

•| Este cunoscută preocu- 
j parea permanentă a con- 
ț ducerii asociației sporti- 
j ve „Constructorul minier" 
i din Petroșani, a comite- 
a tului sindicatului și a 
I conducerii colective a 
I I.A.C.M.M. Petroșani 
i pentru atragerea unui 
i număr tot mai mare de 
: oameni ai muncii la 
i practicarea sportului.
i Vineri, la baza mate- 
: rială a asociației — care 
î cuprinde teren de tenis, 
j piste de popice, sală pen- 
| tril diverse activități ș.â.

— s-a adăugat încă o ba

ză sportivă. Este vorba 1 
de bazinul de înot acope
rit și termoficat, la inau
gurarea căruia un grup 
de copii de la Școala 
sportivă din Hunedoara 
și elevi de la Liceul in
dustrial minier Petroșani 
au făcut o frumoasă de- j 
ftronstrație de înot. Vom i 
reveni cu amănunte pri- ; 
vind programul piscinei | 
și, desigur, condițiile ce I 
trebuie îndeplinite pen- î 
tru a putea fi frecvența- 1 
tă de un număr Cît mai j 
mare de iubitori ai îno- ț 
tului. -:

(Urmare din pag. I)

procentul de cenușă la căr
bunele care trece prin a- 
ceastă instalație de pre- 
sdrtare a crescut din nou 
la 40,8 la sută. De altfel, 
la sectoarele de producție 
care extrag cărbunele pe 
puțul cu schip, și deci trec 
prin instalația de presor. 
tare (trommel-concasor), au 
dispărut penalizările, cum 
este cazul sectoru
lui ÎI, ’ sau sînt în 
continuă descreștere (sec. 
toarele V și VI). La cele
lalte sectoare, unde steri
lul nu se alege, penaliză
rile. cresc de la lună la 
lună,*  așa cum este cazul 
sectoarelor IV, I și VII, sec
toare care au posibilitatea 
șâ aleagă sterilul fie Ja 
locurile de muncă (secto
rul I), fie pe flux cum 
este.' cazul sectorului IV. 
Responsabilul cu calitatea . 
cărbunelui <?„. ... ... 
mină, sing. Mariana 
zac, ne spunea că nu 
reluat claubajul la 
două puncte (banda A

minei Lupeni șe impune 
, deci: unde este folosit ă- 
■ cest personal, dacă în căr_

bune nu și nici ,1a. alegerea 
sterilului ? La fel de lip
site de înțeles erau și ar
gumentele sing. Aurel 
Trifan, șeful sectorului I, 
care ne spunea: „In aba
tajele sectorului nostru a- 
vem posibilitatea să ale
gem’ sterilul la "fiecare ioc 
de muncă și facem acest 
lucru". Insă atunci cînd am 
solicitat să ’ ni se dea cifra 
exactă de steril ales pe fie
care loc de muncă, ne-a 
fost indicat un singur aba
taj, cel în care lucrează 
brigada lui Dumitru Tă- 
mîrș, care a ales în cele 4 
luni 1000 mc de steril.

Comentariile sînt de pri
sos.

Tehnicienii principali 
Leontin Fărcașu și A- 
lexandru Haidu, lucrea
ză în cadrul laborato
rului de electrosecuri- 
tate al C.C.Ș.M. Petro
șani Ia încercarea unui 
set de echipamente e- 
lectrice antigrizutoase 
și antiexplozive.

CU TOTUL
DEOSEBITĂ...

de la această
Bun- 

s_a 
cele 

.de 
la orizontul 440 și puțul 
Est) din lipsă de personal. 
Or, la nivelul minei Lu- 
peni, personalul muncitor 
planificat în primele pa
tru luni a fost depășit cu 
69 de posturi pe zi, iar la 
cărbdne posturile planifi
cate nu sînt realizate. O 
nouă- întrebare pe adresă

V

i
I ț v
*

Modernul complex de alimentație publica j
(Urmare din pag. I)

La etajul I este amena
jată o modernă braserie . .
cu 120 locuri și un res- oaspeții restaurantului pes

te 30 de feluri de mîn-
296 care, și meniul localului. 

Șeful complexului, Vasi- 
Ie Șerbu și ajutorul său

tînăr cartier al reședinr 
ței de municipiu, eartie-

’ rul Petroșani-Nord, au
| fost atacate lucrările de
I construcție a unui nou
Ibloc de locuințe. Este vor

ba de blocul 90, care va 
, avea patru etaje. Prin

plan se prevede ca blocul 
să fie dat în folosință pî- 
nă la sfîrsitul acestui an. 
(V.s.)

Doi juniori calificați 
în finala pe țară

In perioada 10—13 mai 
a.c„ în impunătoarea sală 
a sporturilor din Deva s-a 
desfășurat campionatul re
publican de șah, faza • ju
dețeană juniori I și II și 
copii. A.S. „Preparatorul" 
Lupeni a fost reprezentată 
de cei mai buni juniori I 
și II și copii, care la faza 
orășenească încheiată cu 
puțin timp în urmă au 
cîșiigat dreptul de parti
cipare.

Au participat: Jana Da- 
lidis, care la junioare mici 
a ocupat locul I pe județ, 
urmată în clasament de 
Cristina Predescu. Ambele 
s-au calificat pentru faza 
finală, pe țară, care se va 
desfășura în toamnă ia E- 
forie Nord. La juniori mari 
Sorin Popa a ocupat locul 
III pe județ, iar la copii 
'sub 10 ani frații Elenă. / și 
Adrian Toader, la primai 
lor participare. la un ase
menea campionat, - s-au 
comportat foarte bine,, jus^ 
tificînd încrederea, ce li s-ai 
acordat, ocupînd locurile 
IV, respectiv V.

Conducerea A.S. . „Pre
paratorul" Lupeni -4e 
transmite, felicitări și Je u- 
rează noi. succese.

Oliviu FLOREA, coresp.

PREZENTAȚI-VA 
LÂ CAMERA 32!

.. Este o invitație' pen
tru mai mulți condu
cători auto care și-au 
lăsat autoturismele ne
asigurate, cu ușile des
chise, chiar cu actele în 
bord. Așadar, posesori

... a fost atitudinea 
conducătorului auto Io
sif Start din Petroșani 
care, zilele trecute s-a 
prezentat la Biroul cir
culație al Miliției mu
nicipiului Petroșani pen
tru a... ceda permisul 
de conducere. De ce ? 
Comisese vreo abate
re ? • Nicidecum ! Dînd 
dovadă de mult echilibru 
psihic și moral, omul 
acesta a motivat cere
rea de a i se retrage 
permisul de conducere 
pentru simplul, dar cit 
de omenosul motiv, că 
reflexele nu-1 inai ajută. 
După 20 de ani de „șo_ 
ferie" pe drumurile pu
blice, conducătorul au
to Idsif Start a devenit 
benevol... pieton. Ii do
rim să circule ani mulți 
ea pieton !

zentați-vă la camera 
32 !

ăi autoturismelor 2 MM
1314, 2 HD 6097, 2 HD
8397, 1 HD 8179, 1 IID
1754, 2 HD 2870, 1 HD
9479, 3 HD 2337, 3 HD
2195, 2 HD 1178, 2 HD
3273, 3 HD 2753, pre_

V

să atragă J 
i superla- >

■ braserie cît și Ja restaurant sînt hotărîți că încă din 
va' fi deosebit de bogat. primele zile, prin calita- 
Bucătarul șef, Ioachim 1________ ...... tea și diversitatea servi- 

: Albescu, va pregăti pentru ciilor prestate, prin prac
ticarea unui comerț civi
lizat și exigent, să atragă 
numai aprecieri . 
tive din partea tuturor 
celor care vor trece pra- i 
gul acestui complex ■ 
alimentație publică'pe 
cetățenii Lupeniului 
merită pe deplin.

taurant categoria I cu do
uă terase, înșumînd 22? 
de locuri. Cele două uni
tăți, care se dovedesc a fi 
reprezentative în rețeaua Gheorghe Fiera, întregul 

colectiv care va număra 
peste 50 de ospătari, bu
cătari, barmani au o bună 
pregătire profesională și

de alimentație publică din 
Lupeni, vor fi deschise 
zilnic între orele 17 și 23.

Meniul servit atît la

RĂSPLATA HĂRNICI
EI. Din inițiatîv;> condu
cerii secției Valea Jiului 
a Intiep’inderii de pics- 
pecțiuri și explorări geo
logice Deva, secție cu se
diul în Iscrom. în peri
metrul incintei au fost a- 
menajate în primăvara a- 
cestui an răsadnițe și se
re pentru legume. In pre
zent muncitorii Și perso
nalul TESA, din cadrul 
secției, care au îngrijit și 
cultivat legumele, au sa
tisfacția de a beneficia 
de salată, ceapă verde,

usturoi, ridichi și alte tru
fandale fără a se mai de
plasa la piața agroali- 
mentară din Petroșani. 
(V.S.)

GĂINĂRIE CURATA! 
Pe strada Viitorului, în 
fața blocului nr. 35 din 
cartierul Apropor.t — Pe
troșani poate fi văzută o 
imagine incredibilă, A- 
proape de fiecare din co
păceii ornamentali sînt 
„priponite" cu sfori, di
rect pe spațiul verde...

de Z
care 7

găini. Curată „găinărie" 
care strică aspectul ur
banistic. Oare de ce se 
tolerează o astfel rle si
tuație bizară ? (G’n.S.)

EXPUNERE; Astăzi, la 
Școala generală nr. 2 din 
Uricani este programată 
o expuhere cu tema „Ro
lul organizațiilor U.T.C. 
și do pionieri în educa
rea patriotică și interna
țională a elevilor". Ex
punerea va fi urmată de 
dezbateri.. (V.S.) j

MASA ROTUNDA. 
Consiliul comunal de e- 
ducație politică și cultu
ră socialistă din comu
na Banița organizează 
mîine, 20 mai, o masă 
rotundă cu tema „Munca 
politică de masă în spri
jinul realizării sacinilor 
economico-sociale". (V.S.)

I.A INTRAREA ÎN IN
CINTA I.M. LIVEZENI a 
fost amplasat un panou 
pentru propaganda vizua
lă. Sînt afișate portrete 
ale fruntașilor în întrece-

Duminică, 20 mai 1984 
este, permisă circulația 
autoturismelor proprie
tate personală înmatri
culate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
spirijinul Biroului cir
culație al Miliției muni

cipiului Petroșani

Rubrică

rubrică 
sub ti- 
și ru- 
schim- 

cori- 
admi- 

sînt expuse, de 
tablouri 

fruntași.

rea socialistă, o 
satirică 
tlul „Piconul" 
brica „Tineretul,
bul de mîine". Pe 
doarele birourilor 
nistrative 
asemenea, 
minerilor 
BELDIE)

realizată
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CLUBUL SINDICATELOR DIN URICANI

în spiritul păstrării 
și îmbogățirii tradiției

.Se află în plină desfășurare „Dialogul hunedo- 
reah pe aceeași scenă", ciclu de acțiuni .devenite tra
diționale, care vizează relevarea potențialului artis
tic de creație și interpretare al tuturor așezămintelor 
de cultură, ,,rodarea" formațiilor din întreprinderi, 
instituții și școli. Acțiunile au crescut în intensitate 
odată , cu deschiderea, în. Valea. Jiului, a Lunii ma
nifestărilor politico-ideplogice, cultural-educative și 
artistice „Laudă pinului muncii și creației sale". 
Pentru a afla modul în care se desfășoară aceste ac
țiuni, rezultate și preocupări de perspectivă, ne-am 
deplasat, zilele trecute, la clubul sindicatelor din 
Uricani.

De la directorul așezămîntului, Viorel Jude, a- 
flăin că ultima trecere în revistă în cadrul „Dialo
gului . hUnedorean" a fost rezervată formațiilor de 
cor, grupuri vocale, brigăzi artistice. Dintre acestea 

i.(s»-a ’remarcat proaspăt-înființata brigadă artistică a 
shnaiutei Uricani.
: r. Ne-am interesat, firesc, de stadiul pregătirii for- 
miâțMlor artistice înscrise în actuala ediție a Festi- 

nyalohai național „Cîntarea României". Trebuie evi
dențiat faptul că, la acest club intr-un oraș cu o

■ populație relativ mică, există 13 formații artistice, 
-• CU’8 mai mult decît în ediția trecută. Este vorba 

despre cor, gru.p vocal, două montaje literar-artistice, 
■grup de recitatori, dansuri populare, două brigăzi 
’•artistice, muzică ușoară, fanfară, taraf și soliști, 
"grup folk, teatru care repetă piesa „Portret în căr- 

1 ’bune" de Paul Costescu.
Spicuim din activitățile curente ale clubului. 

Luăm cunoștință de o altă inițiativă din partea con- 
■siliului de conducere a 'clubului:. acțiunile sînt 
structurate pe zile și pe locuri exacte, fixate pen
tru desfășurarea lor. Astfel, în fiecare miercuri, la 

’întreprinderea minieră au loc acțiuni diverse, expu
neri, dezbateri, simpozioane sub genericul „Coordo
natele cincinalului revoluției tehriico-științifice". In 
■zilele de joi acțiunile se „mută" la căminul de nefa- 
■«îiliști, unde, de asemenea au loc expuneri, de'zba- 
’■te^i și, mese rotunde pe teme de educație materialist- 
"Științifică și ateistă, de etică, sau artistice. Vinerea, 
ia’clubul sindicatelor, se desfășoară acțiuni dedica- 

“tă*  "șbfilor de brigadă, maiștrilor, șefilor de sectoare. 
'Eh Sfîrșitul săptămînii, sîmbăta și duminica, în ea- 

"drtil discotecii sînt programate expuneri, întilniri cu 
’ iUristi, medici sau lucrători de miliție.

• '■ ’ Activitate bună și în cadrul universtății eul- 
!turâl-științifice. Funcționează 6 cursuri la care par
ticipă peste 130 cursanți. De asemenea, la cele 4 
cercuri tehnico-aplicative (radio-tv, cineclub, eroito- 
■rie, dactilografie) datorită strădaniei unor instructori 
(Maria7 și Victor Patalita, tiviți Bota, j Georgeta Vă- 
găun) se desfășoară-o bună activitate. Spre exem
plu, pineclubul a definitivat, de curînd, filmul „Prin 
liricaniul de azi". . . „ .

Toate aceste coordonate ale activității clubului 
sindicatelor din Uricani dovedesc că .•aici există preo
cupări serioase, desfășurate în spiritul păstrării, și 
îmbogățirii tradiției culturale a așezămîntului.

Mircea BUJORESCU

II

Luna manifestărilor
poi iti co-i<leolog ice,

cultural-educative și
artistice

„Laudă omului 
muncii și 

creației sale“
In această perioadă, in 

cadrul manifestărilor lunii 
„Laudă 
creației

cabinetul orășenesc 
(ie partid dip Vulcan este 
programată, pentru luni., 
o dezbatere ideologică sub 
genericul „Promovarea 
activă a concepției revolu
ționare a P.C.R. despre 
lume și viață, combaterea 
misticismului 
rantismului, 
permanentă a 
organizațiilor

La

Deși afirmarea tinerilor 
‘ în literatură este, la fel 

ca în celelalte domenii, un 
proces continuu, ea îm
bracă uneori un aspect spec
tacular, gruparea de noi ta
lente purtătoare, de noi ten
dințe irupe în răstimpuri 
ca un val, cerîndu-și 
cunoașterea deplină 
republica literelor, 
s-a întîmplat, în anii 

( urmă, cu „noul val" al 
ților tineri; 
plă și cu cel al 
prozatori. Despre 
din urmă, prozatorii, 
poartă o 
în presa 
discuție 
pariția, la sfîrșitul

re*
în

poe- 
așa se. întîm- 

tinerilor 
aceștia 

se 
ferventă discuție 
noastră literară, 
întreținută de a- 

- 1 anului
trecut, a antologiei de pro- 
ză scurtă „Desant ’83“ (E_ 
ditura Cartea Româneas
că), în care Ovid S. Croh- 
mălniceanu include opt
sprezece membri, sau foști 
membri, ai cenaclului bucu- 
reștean „Junimea". Nume
le lui Mircea Nedelciu, au
tor a patru cărți, era de
ja bine cunoscut, alții se.

anrmasera șj ei debutînd 
editorial (Sorin Preda, 
Gheorghe Crăciun), alții au 
apărut de curînd în librării 
(George Cușnareheu, Nico_ 
lae Iliescu), alții publica
seră numai în reviste și 
culegeri. Inegală ea valoa
re, antologia reușește să

nin’iniiriiiniiiiiiiiibriiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuriiiiiiniiiiiii

FERESTRE

cutie mai largă), li unește 
același (sau aproape ace
lași stil ludie și aspirînd 
spre oralitate, iar cunoaște
rea celor mai recente te
orii ale textului îi îndeam
nă, pe de o parte, la „au
tocritica" propriului text, 
pe de alta la parodie și

acum 
aten- 
cen- 

aces- 
și al- 
după 
con- 
din-

Asaltul tinerilor
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ofere însă o imagine-model pastișă stilistică, pentru
' că la toți experiența de via

ță include în ea și pe ace
ea a lecturii. Acest tip de 
prozator, cum spune D.R. 
Popescu despre unul din
tre ei, „redescoperă totul, 
ca și cum el ar fi primul 
care a anunțat victoria de 
la Maraton", ceea ce este, 
desigur, și un semn de vi
talitate. Nu putem ști dacă 
toțf acești prozatori se vor 
realiza pe deplin, însă de-

a scrisului acestor tineri 
prozatori, a modului cuin 
concep ei actul literar. (O 
paranteză necesară: cinci 
dintre autori sînt foarte 
aproape de patruzeci de 
ani, au depășit această 
vîrstă, ceea ce dovedește 
iarăși că tinerețea în lite
ratură și artă nu corespun- 
de întotdeauna celei bio
logice. Dar aceasta e altă 
problemă și merită o dis-

omului muncii 
sale"

mersul lor e de pe 
viabil. Păcat doar că 
ția criticii literare e 
trată mai ales asupra 
tora, cînd mai există 
ții la fel de tineri și, 
părerea noastră, mai 
vingători decît mulți
țre cei antologați. A# nu
mi numai doi dintre ei, 
care țin de această Vale a 
•Jiului, și fără, absolut fă
ră ă pune patriotismul lo
cal înaintea valorii. E vor
ba de Ovidiu Moceanu (azi 
brașovean, dar pornit din 
Lupeni), autorul unui ex
celent volum de proză „O 
privire spre loan" și de 
Gheorghe Truță (în viața 
de toate zilele profesor la 
Uricani), al cărui prim 
roman, „Orașul", realizat 
într-o ingenioasă construc
ție epică, este o parabolă- 
avertisment chemînd la lu
ciditate social-umană. Dar 
adevărul valorii lor va fi 
demonstrat de ei înșiși, a- 
saltul tinerilor continuă.

Corneliu RADULESCU

și . obscu- 
îndatorire 

organelor și 
de partid".

.. ■ Tot luni, la C.M.V.J., 
C.C.S.M. și. I.C.P.M.C. sînt. 
programate dezbateri ideo
logice cu tema „Sporirea 
aportului cercetării știin
țifice, al dezvoltării teh
nologice și învățămîntu- 
țui la promovarea progre
sului tehnic în creșterea. 
Eficienței economice".

Bujor MIRCESCU

Instantaneu din 
drul expoziției de carte 
și ex-libris, organizată 
de clubul sindicatelor 
Vulcan în colaborare 
cu biblioteca Liceului 
industrial din localita
te.

Foto: N. ȘTEFAN

Poate că cel mai 
ciudat lucru referitor la 
știința modernă este în
toarcerea ei la pitago- 
rism", scria Bertrand 
Russell; și același lucru, 
cu osebire, s-ar putea spu
ne referitor la artă și 
frumos. Cînd spunem Nu- 

Propofție, 
Per- 
spu- 

amin_ 
în in- 
coasta

I 
a

măr, Măsură, 
Echilibru, Ordine, 
fecțiune, Armonie 
nem Pitagora. Să 
tim că s-a născut 

, sula Samos, lingă
Asiei Mici, în 582 î.e.n. 
și a murit la Croton 
Italia (Grecia Mare) 
anul 500 î.e.n. Adică, 
acel secol în care 
trăit Buddha, Zoroastru, 
Confucius și Lao-Tse,j cu 
care alcătuiește o strălu
citoare pentadă de spiri
te ale lumii. Fiu al tăie-

în 
în
în 

au

I
i
j*
*
i* ■
* i •

Odâ nemuritoarei Dacia
Ai răsărit odată cu iubirea. 
Etern iți e destinul și sublim, 
Tu, Dacia ești insăși nemurirea 
Pe tine, pomi și oameni, te iubim! 
Tu te-ai născut pe vatra Mioriței 
Și ai crescut prin viaturi și furtuni 
Titanâ pe colina suferinței, 
Te-au dezlegat eroii tăi cei buni 
La tine vin popoare și ființe, 
Căci inima îți este un altar, 
In care sînt eterne cunoștințe, 
Și-o bunătate fără de hotar! 
Stăpînul tău e însuși Adevărul 
Ce strălucește azi nemuritor, 
Cu el, tu vei străbate viitorul, 
Prin el vei fi tu mama tuturor! 
Vei fi o mamă, Dacie aleasă 
Și milioane fiii tăi vor fi, 
Cînd vor veni, cu daruri, către cosă, 
Cu ochi-inlăcrimați ii vei primi. 
In veci de veci veni-vor înspre tine, 
Cuvintele vieții. Să’trăiești! . 
Să fi stăpihă mamă pe destine, 
Cum ești iubită, veșnic să iubești!

Alexandru Armiani SUCIU," 
muncitor, I.M. Lupeni

Poezia mestecenilor

Duminica trecută 
deschis, la Casa de 
tură din Petroșani, 
de a treia expoziție 
sonală de pictură a artis
tului plastic amator 
Gheorghe Berciu, Expo-

ziția poate fi considerată1 
ca o reușită a genului. 
Tinărul pictor a făcut pro
grese incontestabile în 
ultimii ani, reușind să se 
apropie de elita plastici- 
enilor din Vale.

Tematica abordată de 
Gheorghe Berciu este va
riată ca și tehnica de e- 
xecuție. Sînt expuse nu
meroase linogravuri și 
xilogravuri, cu aspecte 
din viața de zi cu zi a oa
menilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri, v ■1 - < ,

Ca și la ultima expozi
ție, lucrările rămîn în 
umbra peisajelor (ulei pe 
pînză), care cred eu că 
este genul cel mai îndră
git de tinărul Berciu. în 
totalitate, peisajele ex
puse creează impresia u~ 
nui remarcabil poem a) 
mestecenilor (arborii pre
ferați ai pictorului), sur
prinși în diferite iposta
ze, scăldați de soarele 
cald al primăverii sau 
încătușați sub; hlamida 
iernii. Fiecare lucrare 
poartă în ea un mesaj, 
fie că este vorba de filo
zofia tristă a unei sălcii 
plîngătoare, de umanis
mul „Nudului ortopedic", 
sau de optimismul debor
dant al peisajelor de pri
măvară.

Dacă pictorul își va ur
ma drumul ascendent cu 
perseverența de pînă 
cum, dacă își va i 
ționa geometria 
formelor umane. 
Jiului și munții 
își vor găsi în penelul lui 
Berciu un slujitor recep
tiv, plin de sensibilitate’ 
și credință.

Valeriu BUTULESCU

i a- 
perfec- 
redării 
Valea 

Paring

torului în piatră, Mue- 
sarhos (la*  rare șe spune 
că Zamolxe i slujit, și, 
căpătînd 
tură, s-a 
dîndu-le 
murire), 
lătorit în 
Thales), ’
Egipt, de unde, înțelepțit 
și cu cunoștințe matema
tice s-a întors la ă6 de 
ani, realizînd la Croton o 
Confrerie ai cărei mem
bri purtau haine albe de 
lină, mîncau pîine cu mie
re și se supuneau ur-oi 
extraordinare rigori a i- 
nițlerii în matematică, 
cosmologie, muzică, poe
zie etc. „însuși Pitagora 
— scrie Hegel — a fost 
ca o operă de artă desă
vârșit elaborată". Este în-, 
tiiul care se numește fi-

avere și învăță-
întors la ai săi
credința în ne-
Pitagc.ra a că-

-> Asia Mică (la
în Fonici,a, în

Josof, 
Elada 
lor-, și 
lumii

care introduce 
învățarea științe- 

care caută esența 
nu în fenomene, ci

în (ieiermiiiiițui.e euidi- 
ril, in Număr: „numărul 
— îl va comenta mai tîr- 
ziu Aristotel — este e- 
sența tuturor lucrurilor, 
iar organizația universu
lui este. în cei. privești-

determinatele sale, in ge
neral, un sistem organic 
de numere și de raporturi 
numerice". Lumea sensi
bilă e surclasată de lu
mea inteligibilă. In ce
ea ce ne privește, fru
mosul, acum, aparține 
inteligibilului. Și această 
idee va străbate, ampli- 
ficindu-se, arta și esteti
ca. Ce înseamnă acest 
principiu: „totul este 
ganizat după 
Unu (unitatea) 
tă sufletul 
tuturor lucrurilor; doi 
alitatea) —: opoziția, 
teligența; trei (triada) 
unitatea acestora;
tru (tetrada) o triadă 
dezvoltată; iar suma a- 
cestora dă decada — nu
mărul perfect. Acesta cre
ează Armov.i. cu alte

or-
Număr" ? 
reprezin

ți m inei piui 
(du- 

i ri- 
este
pa-

cuvinte, Frumosul, iar 
cunoașterea iui Bucuria. . 
O aplicare concretă a nu- - 
merelor, Pitagora a 
lizat-o în special în 
metrie și muzică. De 
dă: punctul, imia, 
nul, corpul sîn! 
șurarea tetral.ș 
zică a descoperit că, pe 
cele mai simple raporturi 
numerice se bazează to
nurile fundamentale ale 

extfaor- 
care îi 

La des- 
spune, a 

in-

rea- 
geo- 
pil- 
pla- 

des'ă- 
în iru-

armoniei. Sau 
dinara teoremă, 
poartă numele, 
coperirea ei, se
.jertfit o hecatombă, 
vi tind la ospăț bogății ș.i 
poporul întreg. „A fost 
veselie și sărbătoare' a 
spiritului (a cunoașterii) 
...pe socoteala boilor" :— 

.subliniază Hegel.
Dumitru VELEA

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
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cu privire la convorbirile dintre tovarășul 
NICOLAE CEADSESGU si tovarășul GERARD» «

dezvoltă între conduceri
le celor două partide, fa
vorizează întărirea prie
teniei dintre poporul ro
mân și poporul spaniol, 
colaborarea dintre Româ
nia și Spania, pe multiple 
planuri ceea ce corespun
de interesului celor două 
țări și popoare, cauzei pă
cii și cooperării în Euro
pa și în întreaga lume.

In timpul convorbirilor 
s-a exprimat îngrijorarea 
profundă față de agravarea 
situației internaționale. Au 
fost subliniate amploarea 
fără precedent a cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, a- 
gravarea situației din Eu
ropa în urma amplasării 
de către S.U.A. a rachete
lor cu rază medie de ac
țiune, ceea ce a dus la 
creșterea pericolului de 
izbucnire a unui nou răz
boi mondial, a unei- ca
tastrofe nucleare, care a- 
menință însăși existența 
vieții pe planeta noastră.

Cei doi secretari generali 
au subliniat că este necesar 
să se oprească amplasarea 
rachetelor americane I 
Europa și, totodată, aplica
rea contramăsurilor anun- tuturor 1. 
țațe de U.R.S.S., să se reia muj rînd al țărilor râmase 

sovietp_ame- jn urmă, să înlesnească ac
cesul lor neîngrădit la cu- 

. . ceririle științei și tehnici?
___  la eli- cij modernă, să contribu- 
minarea de pe continentul je ja asigurarea stabilită- 
european a rachetelor nu
rture cu rază medie de 
acțiune, a oricăror arme 
nucleare;

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general 

; al Partidului Comunist din 
Spania au apreciat că, în 
aceste condiții, este mai ne
cesar ca oricînd, ca toate 
statele, toate popoarele, toți 
cei care iubesc viața să-și 
unească eforturile și să 
acționeze cu hotărîre pen
tru a opri cursa înarmă
rilor, pentru a bara dru
mul spre catastrofa nucle
ară, spre distrugerea lu
mii. S-a subliniat că po
poarele, mișcările 
pace din Europa 
să-și facă tot mai 
auzit cuvîntul, să 
primeze rațiunea 
tul de răspundere, 
resele păcii, ale 
dreptului suprem al - omu
lui — la viață, pace și li
bertate.

(Urmare din pag. 1)

In timpul convorbirilor 
s-a procedat la o informa
re reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist din 
Spania, precum și la un 
schimb de păreri în legă
tură cu dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două 
partide, cu privire la une
le aspecte ale vieții poli
tice internaționale, 
mișcării comuniste și 
citorești.

Tovarășul Gerardo

ale 
mun-

Igle
sias a salutat activitatea 
și rezultatele obținute de 
poporul român, sub con

ducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția so
cietății socialiste în Româ
nia. Tovarășul Gerardo 
Iglesias a subliniat, tot

odată, solidaritatea Parti
dului Comunist Român cu 
Partidul Comunist din 
Spania, atît în anii grei ai 
dictaturii franchiste, cît și în 
perioada procesului de a- 
firmare democratică în 
Spania. ?

democratică în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat in
teresul și sentimentele de 
solidaritate frățească cu 
care întreg poporul român 
urmărește activitatea pe 
care o desfășoară Parti
dul Comunist din Spania 
pentru înfăptuirea 
profunde înnoiri sociale, 
pentru afirmarea și dez
voltarea democrației, pen
tru apărarea intereselor vi
tale ale oamenilor muncii 
spanioli.

De ambele părți s-a ex
primat satisfacția- față de 
relațiile prietenești, de co
laborare și solidaritate e- 
xistente între Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din * Spania, re
lații ce se bazează pe în
crederea și înțelegerea re
ciprocă, pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora politica inter
nă și externă, strategia și 
tactica revoluționară con
form condițiilor istorice, 
naționale și sociale din 
propria țară. S-a subliniat, 
de asemenea, că legături
le ample de colaborare, 

y dintre Partidul- Comunist 
Român și Partidul Comu
nist din Spania, contacte
le’ și dialogul activ ce se

unor

I
I
I r

FILME

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gerardo Igle
sias s-au pronunțat ferm 
împotriva oricărei mani
festări a politicii de forță 
și dictat, de reîmpărțire a 
zonelor de influență, a o- 
ricărui amestec în trebu
rile altor state, a oricăror 
încălcări ale independen
ței și suveranității popoa
relor. In actualele împre
jurări internaționale, deo
sebit de grave și complexe, 
trebuie să se facă totul 
pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din 
relațiile dintre state, pen
tru soluționarea proble
melor litigoase exclusiv 
pe cale pașnică, prin nego
cieri, pe baza respectării 
intereselor și voinței pro
prii a fiecărui popor.

Apreciind că un factor 
agravant al climatului in
ternațional îl constituie 
subdezvoltarea, cele două 
părți au reafirmat necesi
tatea de a se acționa în 
direcția lichidării acesteia, 
pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice interna
ționale, pentru realizarea 

îu condițiilor care să perm iz. 
3- ' tă progresul mai rapid al 

țărilor și în pri-

le noastre acțiunii hotărî- 
te și eforturilor conjugate 
ale maselor populare, ale 
popoarelor în evoluția so
cietății contemporane, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gerardo Igle
sias au subliniat importan
ța întăririi colaborării și 
solidarității partidelor co
muniste și muncitorești — 
ca o condiție esențială a 
unirii tuturor forțelor re
voluționare, democratice și 
progresiste, în lupta pen
tru progres social Și pace 
în lume — pe baza depli
nei egalități, a stimei 
respectului reciproc,

I

PETROȘANI — 
iembrie : Povestea 
toriilor ; Unirea : 
dorul Hooper ; Parîngul: 
Războiul stelelor.

LONEA: Elvis.
ANINOASA; Femeia 

dispărută.
VULCAN — Luceafărul: 

De dragul tău, Anca.
LUPENI — Cultural :

Hercule cucerește Atlan
tida.

URIC ANI: O lebădă 
iarna.

7 No-
călă- 

Casea-

Cascadorii rfsului.
Teleenciclopedia.

Film serial:
„Un August în flă
cări".
Cu mască... fără 
mască (color).

22,15 Telejurnal.
— Sport.

22,30 Melodii de neuitat, 
romanțe.

19,40
19.55
20.55

21,15

LOTO
la

.excursiilor" la

1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

39, |

3,|
36, |

I

negocierile
ricane de la Geneva în ve
derea ajungerii Ia o înțele
gere care să ducă

pentru 
trebuie 

puternic 
ceară să 
și spiri- 

inte- 
apărării

tii'economice mondiale, la 
depășirea actualei crize e- 
conomice.

Cei doi conducători de 
partid au exprimat solida
ritatea partidelor lor cu 
lupta poporului din Nica
ragua, cu a poporului pa
lestinian și a reprezentan
tului său legitim O.E.P., cu 
toate popoarele care se ri
dică împotriva imperialis
mului, coloniasmuluî și ra
sismului, pentru libertate, 
independență națională, 
democrație, pentru progres 
și socialism.

Avînd în vedere rolul 
deosebit ce revine în zile

Și 
_ _ ,--------- ------- a
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora în mod inde
pendent linia sa politică 
generală, potrivit condiți
ilor concrete din țara în 
care își desfășoară activi
tatea, de a-și rezolva de_ 
sine-stătător problemele in
terne, fără nici un ames
tec din afară. In același 
timp a fost subliniată ne
cesitatea dezvoltării co
laborării și conlucrării par
tidelor comuniste și mun
citorești cu partidele soci
aliste, social-democrate, cu 
alte forțe democratice, pro
gresiste, aceasta constituind 
o necesitate istorică, ce răs
punde năzuințelor de pa
ce, prietenie, progres și 
colaborare ale tuturor na
țiunilor, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

De comun acord s-a e- 
vidențiat că vizita la Bucu
rești a tovarășului Gerar
do Iglesjas, convorbirile 
cu tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu au prilejuit un 
rodnic schimb de păreri și 
experiență, constituie 1 o 
contribuție însemnată la 
întărirea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Roman 
și Partidul Comunist din 
Spania, dintre cele două 
țări și popoare prietene.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
prietenească, cordială.

I 
I
I
L

13,30
13,35

TV
Telex,
La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial color).
Săptămîna politică.16,45

19,00 Telejurnal.
19,20 Noi și copiii noștri.

Numerele extrase 
tragerea „< 
loto din 18 mai 1984: 
FAZA I

Extragerea I: 66, 1, 
12, 13, 89, 71, 23, 53.

Extragerea a II-a:
42, 65,' 37, 21, 61, 43,
20.
FAZA A II-A

Extragerea a III-a: 52,6. .
Fond total de cîștiguri: I 

975 368 lei, din care 35 B46 : 
lei, report la categoria 1,1 
faza I. ■ |

minier

încadrează
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

■ paznici (bărbați) cu permis de port armă 
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

întreprinderea Comercială 
de Stat Mixtă Vulcan

ÎNCADREAZĂ
■ un tîmplar *
încadrarea se face conform prevederilor 

Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare la compartimentul 

personal al I.C.S. Mixta Vulcan — telefon 70292.

Mica publicitate

Dejun oferit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
Vineri, după încheierea 

convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit 
un dejun în onoarea tova
rășilor Gerardo Iglesias și

Simon Sanchez Montero.
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gerardo Iglesias au 
rostit scurte toasturi.

LU/ME
Știri din țările socialiste

SOFIA 18 (Agerpres), — 
Colectivele de oameni ai 
muncii din Bulgaria de
pun eforturi susținute în 
vederea economisirii ma- 

■ teriilor prime. materiale
lor, combustibilului și e- 
nergiei. In cursul anului 
trecut au fost economisite, 
astfel, aproximativ 500 de 
milioane de kWh de ener
gie . electrică, 230 000 de to
ne de cărbune . șî peste 
300 000 de tone
bustibil lichid. Beneficiile 
obținute prin 
acestor economii 
dicat la aproape 
lioane de leva.

de Corn

realizarea 
s_au 
600

ri-
mi-

★

VARȘOVIA 18 
preș). — 
Szczecin își

(Ager-
Portul polonez 

consolidează

A COPIII, nepoții și strănepoții urează scumpilor l 
!lor părinți POP IOAN și MARIA, la aniversarea a l 

50 de ani de căsătorie. „La mulți ani(1953) J

FIICA noastră Carmen 
Moga adaugă în buchetul 
vieții al I8-lea trandafir.

Tăticul, mămica, îi urea
ză „La multi ani!“. (1958)

FAMILIA Csiki Belu fe
licită pe Carmen Moga, 
CU ocazia împlinirii a 18 
primăveri. (1959)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vintilă 
Maria, eliberată de F.M.P.

Petroșani. O declar nulă. 
(1979)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pru- 

nariu Octavian, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
nulă. (1980)

PIERDUT ciocan de al
pinist chamonix. Ofer re
compensă mare, strada 
Bărbăteni, bloc 59, ap. 11, 
Lupeni. (1939)Situația din 

Orientul Mijlociu ANUNȚURI DE FAMILIE
a rnagis-

Baikal- 
sovietici

poziția de important punct lor de construcție 
de tranziție de pe litera- tralei 
Iul Mării Baltice. .Zilnic,
zeci de nave acostează sau au descoperit, de-a lungul 
pornesc în larg de la da
nele Sale, transporting măr
furi care fac nu numai o- 
biectul comerțului exteri
or polonez, ci trec prin 
port în tranzit din alte țări 
nelimitrofe Mării Baltice.

în acest an,
vor fi transbordate cu pes
te 200 000 de tone de măr
furi mai mult decît în 1983. 
O mare atenție se acordă 
mecanizării lucrărilor por
tuare.

feroviari
Amur specialiștii

traseului, noi zăcăminte 
minerale care vor îmbo
găți baza de materii prime 

• ■ a economiei naționale — 
relatează' „Eeonomiceska- 
ia Gazeta". -Astfel, s-au în
tocmit pînă acum hărțile

la Szczecin

*
MOSCOVA 18 (Ager

pres). — In cursul lUcrări-
18

geologice ale zăcăminte
lor de cupru de la Udo- 
kan, de minereuri polime- 
talice de la.-Holodnen și de 
apatită de la Selegdar. 
Totodată, au fost confir
mate geologic zăcăminte 
de fier în regiunile Cearo. 
Tokin, Tarînah, Desov și 
Taej și de cărbune cocsi- 
ficabil la Iujno-Iakutsk.

RIAD 18 (Agerpres). — 
Intr-o declarație difuzată de 
secretarul general al Or
ganizației Conferinței Is
lamice (O.C.I.), Habib Cha- 
tti, este exprimată îngri
jorarea serioasă a O.C.I. în 
legătură cu încercările Is
raelului de a schimba sta
tutul și componența de
mografică a Ierusalimului 
și este reafirmată solidari
tatea' lumii islamice 
locuitorii acestui oraș.

★
Numeroși primari, 

prezentanți sindicali-
alte notabilități palestini
ene din Cisiordania afla
tă sub ocupația Israelului 
au denunțat atacul lansat 
de forțe * israeliene asu
pra taberei de refugiați pa
lestinieni de la Ain Heldue, 
din sudul Libanului.

SOȚIA, copiii și nepoata, anunță cu profundă du
rere. încetarea din viață a dragului lor soț, tată, so
cru și bunic

RUS AN IRONIM
Inmormîntarea luni, 21 'mai, ora 15, de la domici

liu, strada Gelu nr. 2 Petroșani.

ell

re
st

SOȚIA Mărioara, copiii Doru, Claudia, mulțumesc 
tuturor celor care au fost alături prin prezență, flori, 
telefoane și în mod 
C.F.R. petroșani la 
iubitului Io)-,

deosebit colegilor de la depoul 
cumplita durere prin pierderea

Vom păstra vie
POPA EMIL
amintirea celui dispărut.

MAMA și familia anunță că se împlinesc 6 luni 
de la stingerea din viață a celui care a fost

BURGER EUGEN (Jeno)
Să vărsăm o lacrimă în amintirea zilelor petrecu

te printre noi. (1981)
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