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Fatru decenii ale devenirii noastre
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Indicațiile și orientările
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secretarului general al partidului,

tovarășul NIC OL AE CEAUȘESCU

Comandamente
majore ale dezvoltării

economico-sociale
general alCuvîntarea secretarului 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, constituie, prin con
ținutul bogat în idei și orientări de o 
deosebită valoare teoretică și practică, 
un amplu și mobilizator program de lu
cru pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii din Valea Jiului și, în mod 
deosebit, pentru colectivele miniere care 
trebuie să contribuie, cu toată puterea de 
mobilizare, lâ asigurarea independenței 
energetice a țării.

Cum acționează organele și organizați
ile de partid din municipiul nostru, con
ducerile colective ale întreprinderilor mi
niere, toți oamenii muncii din unitățile 
economice ale Văii Jiului pentru mate
rializarea indicațiilor și orientărilor Se
cretarului general al partidului, măsu
rile întreprinse pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor de plan, a anga
jamentelor asumate, vor fi prezentate de 
primii secretari ai comitetelor orășenești, 
primari ai orașelor municipiului nostru, 
în cadrul interviurilor acordate redacției.

Colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul între
prinderilor miniere din 
Valea Jiului raportează noi 
și importante succese în 
întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în întîmpinarea 
celor două mari evenimente 
ale anului —- aniversarea 
a 40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul 
al XIXI-lea al partidului.

• Pe primul loc în bătă
lia pentru mai mult căr
bune continuă să se situe
ze destoinicul colectiv 
I.M. Paroșeni, care a 
tras de la începutul I 
mai o producție de pește

r al 
ex- 

lunii

Azi, interviul acordat de tovarășul AUREL BÂRLEA, prim-secretar ăl 
Comitetului orășenesc de partid, primarul orașului Vulcan

tJnitățile economice de pe raza orașului vor desfășura o
ACTIVITATE EFICIENTĂ, RENTABILĂ

— Ideile novatoare din cupările noastre au 
cuvîntarea secretarului ge- asigurarea condițiilor 
neral rostită Ia 
Consiliului Național 
Oametiiloi “ Muncii, . 
dențiază preocuparea 
secvență a partidului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua dezvoltare a eco
nomiei noastre socialiste, 
pentru ridicarea ei la co
te superioare de calitate 
și eficiență, pentru asigu
rarea progresului neîn
trerupt al României socia
liste. Considerăm, cu mîn- 
drie îndreptățită de rezul
tatele obținute, că în apre
cierile secretarului gene
ral al partidului se regă
sește și activitatea noastră, 
a organelor și organizați
ilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii din uni
tățile economice de pe ra
za orașului Vulcan.

Sub îndrumarea și 
sprijinul permanent 
comitetelor județean 
municipal de partid, orga-

• nele și organizațiile — 
partid din unitățile eco
nomice au acționat cu fer
mitate pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan obținînd 
de la începutul anului re
zultate deosebite : planul 
la producția de cărbune 
extras a fost depășit cu 
42 000 de tone, realizîndu-se 
suplimentar 26 300 tone de 
brichete, 594 MWh energie 
electrică, 2500 stîlpi hi
draulici, peste 1 000 000 lei 
plus la producția de export 
realizată de întreprinde- 
rea de confecții și pește 
8 398 000 lei plus la produc
ția internă de confecții 
textile. în investiții, preo-

vizat 
de 

desfășurare a activității pe 
—I.A.C.M. și 
I.Â.C.M.M. prin pregătirea 
din timp a documentațiilor 
de execuție, mai buna orga
nizare a muncii la fiecare 
punct de lucru, aprovizio
narea optimă cu materii 
prime, materiale și utilaje, 
concentrarea activității 
obiectivele cu termen 
punere în funcțiune 
acest an.

La nivelul orașului 
can, principalii

Plenara <
al șantierele I.A.C.M. 

e< i-
con-

la 
de 

din

Vul-
indicatori

aueconomico financiari
fost depășiți cu 41 332 000 
lei la producția globală, cu 
6 665 000 lei la - producția 
marfă, cu 17133 000 lei la 
producția netă, iar produc
tivitatea ‘ muncii planifi
cată a fost depășită cu 
3762 lei pe om al muncii.

Rezultatele obținute în 
domeniul economico-finan- 
cjar pun în evidență preo
cupările stăruitoare ale

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Depășindu și sarcinile de plan pe perioada scursă 
din acest an cu aproape 1300 tone cărbune, minerii 
din brigada condusă de Dumitru Mihai se ‘situează 
pe primul loc în întrecerea socialistă în cadrul secto
rului III de la mina Petrila. în imagine, componenții 
schimbului condus de Gheorghe Huțanu, din cadrul 
brigăzii mai sus amintite.

Foto: N. ȘTEFAN

rod al hărniciei minerești

I.M. 
ziua 
4000 
sar-

10 000 tone de cărbune su
plimentar sarcinilor de 
plan.

• Un adevărat reviri
ment consemnăm la 
Lonea, care pînă în 
de 29 mai a realizat 
tone de cărbune peste
cinile de plan din luna mai.

• Cea mai mare produc
ție suplimentară—- 
tone de cărbune față 
preliminarul zilei de 
mai, a fost realizată 
harnicii mineri de la 
trila.

• într-o singură zi, 
mai, de Ia cinci întreprin
deri miniere — I.M. Petrila, 
I.M. Vulcan, I.M. Uricani, 
I.M. Aninoasa și I.M. Lo-

Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii 
și creației sale“

• Sălile' de spectacole ale 
cluburilor muncitorești, 
Casei de cultură din reșe
dința de municipiu, dar șl 
amfiteatrele muncii — să
lile de apel ale minerilor, 
sălile de festivități ale în
treprinderilor și instituți
ilor din Valea Jiului — 
găzduiesc, în aceste zile, 
numeroase acțiuni desfă
șurate sub genericul tra
dițional „Luna manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive". Astfel, marți, la clu
bul sindicatelor din 
can, s-au desfășurat 
rie de spectacole ale 
irului; de stat „Valea 
lui", cu parabola

Vul- 
o se-
Tea- 
Jiu-

scenică

692 
de
29 
de 

Pe-

29

nea — a fost extrasă, peste 
sarcina de plan, o produc
ție de 1681 tone de cărbu
ne.

• Exprimînd prin fapta 
hotărîrea de a îndeplini șl 
depăși exemplar sarcinile 
ce le revin, minerii , din 
Uricani raportează la rîn- 
dul lor 304 tone de cărbuni 
pentru cocs peste prelimi
narul zilei, ridicînd astfel 
la 1340 de tone producția 
suplimentară realizată de 
la începutul lunii mai.

• De la începutul acestui 
an pînă în prezent, numai 
de la I.M. Petrila și I.M. 
Lonea s-ău extras aproape 
31 000 de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

„Lupul și cîinele", care au 
prefațat suita de manifes
tări dedicate „Zilei copi
lului" — spectacol festiv la 
Casa de cultură din Petro
șani (ora 12) și matinee li
terare în cadrul cluburilor 
și bibliotecilor din Vulcan, 
Lupeni și Lonea, în ziua 
de vineri.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

0 nouă moară, 
în construcție 

la Lupeni
în orașul Lupeni se află 

în fază avansată de execu
ție un nou obiectiv de in
vestiții. Este vorba de no
ua moară amplasată în zo
na centrului civic. Struc
tura de rezistență a corpu
lui principal al clădirii a 
ajuns la cota plus 18,4 m. 
Au început lucrările de 
montaj a primelor utilaje 
și instalații.

Noua moară, silozul 
celelalte instalații au 
menul de predare ia 
septembrie a.c.

și 
ter-

30
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Concursul fasonatorilor mecanici

î 0 veritabilă competiție
> a măiestriei profesionale

le au pregătit din timp 
poligonul pentru ultimele 
trei probe care au constat 
din pregătirea fierăstrău- 
lui mecanic pentru lucru, 
secționarea prin tăiere 
combinată și tăierea de 
precizie a bușteanului. A- 
cestea au fost și probele 
cele mai dificile și chiar 
mai palpitante, deoarece 
evoluția concurenților a 
fost urmărită cu interes, 
în afară de juriul format 
din specialiști ai între
prinderii și ai centralei, 
de arbitri și cadre 
conducere, și de un 
meros public, format 
minerii din Petrila și 
nea, veniți să-și petreacă 
duminica la acest tradi
țional loc de agrement.

Despre rolul și scopul 
vorbit 

președintele comitetului
Ioan DUBEK

de

in pagina a 3-a

IMDIVID-COLECTIVITATE
Primarul orașului Vul

can, tovarășul Aurel 
Bârlea, în timpul unui 
dialog de lucru cu un 
grup de constructori. 
Foto : Șt. NEMECSEK

Duminică, la Petrila 
s-a desfășurat cea de a 
XlV-a ediție a concursu
lui fasonatorilor meca
nici — faza pe întreprin
dere, respectiv, pe I.F.E.T. 
Deva. Ediția recentă, găz
duită de U.F.E.T. Petro
șani, mai precis de secto
rul forestier Lonea, s-a 
constituit într-o veritabi
lă competiție a iscusinței, 
a indemînării și pregăti
rii projesionale a 36 de 
forestieri care au cîștigat 
faza de masă a concursu
lui din cele 12 sectoare 
forestiere ale județului — 
de la Baia de Criș, Dobra, 
Ilia, Sibișel, Grădiște, pî
nă la Lonea și Cîmpu lui 
Neag.

Concursul, constînd din- 
tr-o probă teoretică și 
cinci probe practice, s-a 
desfășurat la parchetul concursului nc-a 
Cerbu — doborîrea și 
curățirea de crăci a ar
borelui — și pe platoul 
de la baza de agrement 
a orașului Petrila. Gazde-

de 
nu- 
din 
Lo-

(Continuare în pag. a 3-a)
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DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Preocupări pentru 
îndeplinirea planului

în spiritul cuvîntării 
secretarului general al 
partidului la Plenara 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din 4— 
5 mai a.c., comuniștii din 
cadrul organizației de 
bază nr. 3 a Cooperati
vei „Unirea" Petroșani 
au dezbătut cu multă e- 
xigență rezultatele- acti
vității economice pe pri
mele patru luni ale aces
tui an, de către secțiile 
cooperativei „Unirea",

Pe marginea referatu
lui prezentat au discutat 
tovarășii Eugen Ghirciș, 
Ana Makai, Ileana Buză, 
Ecaterina Benea și loan 
Marcu, care au evidențiat 
bunele rezultate obținu
te pe primele patru luni 
ale acestui an de către 
secțiile 61 optică cu ■ un 
plus de 9833 lei, 11 bro
derie — cu 34 370 lei, 66 
croitorie, cu o realizare 
peste plan de 68 000 lei. 
La depășirile obținute 
și-au adus contribuția 
membrii de partid Maria 
Stoica, Ana Makai, Eca

„Laudă 
tmului muncii și 

creației sale“
(Urmare din pag. 1)

terina Benea,-. Ghizela Bi
ro, Gheorghe Neamțu, E- 
lisabeta Grună, Petru Do- 
robanțu și alții. <

O situație necorespun
zătoare s-a manifestat la 
secțiile 4 frizerie, 5 coa
fură, 67 croitorie, 74 len
jerie, 83 cizmărie, 79 ciz
mărie comandă, 23 cos
metică și 36 foto, care au 
înregistrat nejustificat ră- 
mîneri mari sub plan, ce- 
cri ce denotă o slabă pre
ocupare pentru aprovi
zionarea unităților cu 
materiale.

Adunarea a cerut bi
roului organizației de 
bază să ia măsuri pentru 
a intensifica activitatea 
politică în rîndul coope
ratorilor din cadrul sec
țiilor în Vederea găsirii 
soluțiilor optime pentru 
a asigura deservirea o- 
perativă și de bună cali
tate a tuturor clienților 
cooperativei.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

Laborantele Paras- 
chiva Oprea și Esțera 
Prodan, Ia lucru în ca
drul laboratorului V de 
tehnologie-preparare de 
Ia I.C.P.M.C. Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)
colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile noas
tre economice pentru o ac
tivitate cît mai eficientă, 
rentabilă.

— Tovarășe prim-secre- 
tar, mai concret, ce rezul
tate au obținut unitățile e- 
conomice pe linia reduce
rii consumurilor normate 
și a cheltuielilor materiale?

— La întreprinderile mi
niere Vulcan și Paroșeni 
au fost reduse consumuri
le normate la lemn de mi
nă cu 4,26 mc la 1000 tone 
de cărbune extras, energia 
electrică cu 623,2 kWh, cu 
91,66 tone combustibil con
vențional. în ansamblu, 
nivelul cheltuielilor la 
1000 de lei producție mar
fă a - fost redus cu 15,9 lei 
la I.M. Paroșeni și cu 8 lei 
la I.M. Vulcan, cheltuieli
le materiale au scăzut cu 
peste 40 de lei, în medie, 
la cele două mine. Rezul
tatul firesc, obținerea u- 
nor beneficii de 10 000 lei 
suplimentar sarcinilor.

— Vă rugăm să precizați 
cum a acționat comitetul 
orășenesc de partid, ce a 
întreprins pentru obține
rea unor asemenea rezul
tate ?

— Comitetul orășenesc, 
organele și organizațiile

ÎNTÎMPLĂRI ADEVĂRATE
în relațiile cu cetățenii, 

lucrătorii din sfera servi
ciilor au datoria profesio
nală și morală să fie nu 
numai plini de tact, ci și 
atenți la toate operațiunile 
efectuate. Altminteri se a- 
junge ca în întîmplarea a- 
devărată pe care cititorul 
nostru Desideriu Darlaci 
ne-o relatează cu o tristă 
ironie.

„Anul acesta niama a pri
mit repartiție pentru o 
garsonieră de la I.F.A. Vîs
coza — Lupeni. Contractul 
de închiriere a fost înche
iat pe data de 15 ianuarie 
1984. VăZînd că după trei 
luni încă nu i s-a reținut 
chiria, a mers la E.G.C.L. 
să afle motivul. Și... l-a 
aflat: tovarășa de la ca
meră șase (n-am reușit să-i 
aflu numele), care se ocu
pă de cartierul Bărbăteni, 
a făcut o „mică greșeală", 
trimițînd înștiințarea *~ “ de 
plată a chiriei la... Prepa- 
rația Lupeni (!?), cel pu
țin așa i s-a spus. Cum e 
posibilă o astfel de greșea

• Cea de a III-a ediție 
a manifestărilor patrona
te de Comitetul orășenesc 
de cultură și educație so
cialistă din Lupeni „Flori 
de mai" a debutat, luni, cu 
o largă și atractivă paletă 
de acțiuni. Astfel, pe sce
na Palatului cultural din 
localitate, în fiecare după- 
amiază, formațiile de mu
zică populară, foils și 
ușoară, „G e n ți a n a", 
„Salt" și „Color" au susți
nut spectacole dedicate 
fruntașilor în producție și 
familiilor lor, După cum 
ne informează președintele 
Consiliului orășenesc de 
educație politică și cultură 
socialistă Ion Pădureanu, 
marți, circa 100 de mem
bri ai cooperativei mește
șugărești „Straja" au par
ticipat la o dezbatere pe 
tema calității serviciilor 
prestate către populație, 
iar miercuri, Ia Uzina de 
preparare, discuțiile au a- 
vut ca subiect rolul ca
drelor tehnico-inginerești 
în promovarea unei inten
se activități politico-ideo- 
logiee și instructiv-educa- 
tive. Organizația de femei 
de Ia I.F.A. „Vîscoza" și-a 
propus pentru astăzi o dez
batere avînd ca generic 
„Femeia — cetățean, om 
al muncii, mamă și tovară
șă de viață". De asemenea, 
la I.M. Bărbăteni, colecti
vul de muncă va reliefa, 
în cadrul unui astfel de 
dialog fructuos, rolul ordi
nii și disciplinei în muncă, 
necesitatea întăririi lor, în 
scopul realizării exempla
re și depășirii sarcinilor de 
plan.

de partid din unitățile eco
nomice au acționat cu per
severență pentru creșterea 
răspunderii consiliilor oa
menilor muncii față de 
aplicarea programelor a- 
doptate de conducerea par
tidului pentru . creșterea 
mai accentuată a producti
vității și pentru perfecțio
narea organizării și nor
mării muncii, pentru îm
bunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produse

ACTIVITATE EFICIENTĂ, RENTABILĂ'
lor, a reducerii consumuri
lor de materii prime, com
bustibil și energie.; Un a- 
port deosebit la obținerea 
rezultatelor' amintite l-a 
avut munca organizatori
că și politico-ideologică, 
problematica acestor do
menii de activitate aflîn- 
du-se în centrul dezbateri
lor adunărilor generale, - 
regăsindu-se începînd 
la planificarea muncii 
partid și pînă la controlul 
înfăptuirii măsurilor a- 
doptate și sarcinilor trasa
te comuniștilor. ,

Altfel spus, comitetul o- 
rășenesc de partid s-a 
preocupat de imprimarea 

de

lă cînd în contract și pe 
adeverința de retribuire 
scrie destul de clar : înca
drată la I.F.A. „Vîscoza"? 
Tovarășa de la camera trei 
(cea care încasează chiria) 
a încercat să facă și dînsa 
o „greșeală", vrînd să-i fie 
plătită chiria și pe luna de
cembrie 1983. Noroc că ma
ma avea contractul la dîn- 
șa. Pentru „mica greșeală" 
a tovarășei de la camera 
șase, mama a fost obligată 
să plătească o majorare a 
chiriei, cu 42 Iei. La înce
put a protestat, dar tovară
șa de Ia camera trei ne- 
vrînd să primească banii 
decît cu majorare, a 
plătit pe două luni (nu a- 
vea mai mult la dînsa). 
Legea spune, într-adevăr, 
că pentru întârzierea plății 
chiriei se trece la majora
rea acesteia, dar atunci 
cînd întîrzierea se dato
rează plătitorului ! De ce 
să plătească altcineva gre
șeala tovarășei de la came

n

unui stil de muncă dina
mic organelor și organiza
țiilor de partid . urmărind 
implicarea acestora îh so
luționarea problemelor 
producției tocmai pentru
a asigura creșterea rolului 
lor conducător.

Pentru activizarea mem
brilor comitetelor de par
tid și ai birourilor or
ganizațiilor de bază a fost 
continuată, cu bune rezul
tate, practica repartizării 

de sarcini concrete pe o- 
biective, domenii, lucrări 
sau formații de lucru și 
ș-a urmărit ca periodic a- 
ceștia să informeze asupra 
modului de îndeplinire a 
sarcinilor în fața, comitete- 
lor și adunărilor generale
de partid. Pe de altă parte, 
analizele întreprinse de 
comitetul orășenesc de

de partid au fost precedate,
de fiecare dată, de acțiuni 
de control complex sau pe 
domenii, asigurînd pe a- 
ceastă cale cunoașterea tu
turor posibilităților și re
zervelor interne ale colec
tivelor, cauzele reale ale 

ra șase ? Oare pentru re
buturile pe care Ie face un 
strungar, de exemplu, plă
tește tot cel ce comandă 
piesele ? Cine greșește, să 
plătească pentru că și așa 
nu-i vorba decît de „cîțiva 
lei", după spusa tovarășei de 
la camera șase, deși pe 
trei luni acești „cîțiva lei" 
s-ar fi ridicat la 126 de lei. 
Cum e posibil ca tovarășe
le de la E.G.C.L. să fie lă
sate să interpreteze legile 
țării după cum le convine? 
Ce ar fi dacă fiecare din
tre noi ar proceda la fel ? 
Sper că, în urma interven
ției dumneavoastră, cei 
din conducerea I.G.C.L.-u- 
lui vor lua măsuri pentru 
ca asemenea „greșeli" să 
nu se măi repete".

Și, într-adevăr, așa s-au 
petrecut lucrurile. în spa
tele biroului de la camera 
3 se află Maria Axenie, iar 
la cel de la camera 6 —
Viorica Cimpoia. Dar gre
șeala a pornit de Ia biroul 
de contracte. împreună cu 
inginerul șef de la E.G.C.L, 
Lupeni, am verificat au
tenticitatea situației care 
am prezentat-o nu pentru 
umorul ei, ci pentru mo
dul cum cetățeanul corect 
este purtat, pînă la exas
perare, dintr-un birou în 
altul, iar în final — aces- 
ta-i paradoxul — tot el e 
vinovat și pus să mai și 
plătească ! Morala întîm- 
plării : un zîmbet amabil 
și multă atenție, tovarăși ■ 
din birouri ! Altfel, con
form legii, sînteți buni de 
plată.

Tiberiu SPĂTARU

unor neajunsuri. Astfel am 
ajuns la creșterea nivelu
lui de competență și exi
gență în finalizarea ana
lizelor. Acțiunile de con
trol au fost întreprinse cu 
participarea cadrelor din 
activul de bază, care au a- 
vut capacitatea să evalue
ze realizările și să aprecie
ze neajunsurile, să contri
buie Ia fundamentarea mă
surilor necesare și, în ge
neral, să impulsioneze în

treaga activitate acordînd 
un sprijin concret organe
lor și organizațiilor de 
partid, conducerilor colec
tive, organizațiilor de ma
să și obștești.

— Care sînt perspective
le îndeplinirii prevederi
lor de plan în continuare, 
și mai ales care sînt rezer
vele pe care sînteți hotă- 
rîți să le valorificați pen
tru realizarea și depășirea 
sarcinilor planificate ?

— Organele și organiza
țiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii din uni
tățile economice ale orașu
lui vor avea în centrul

în vara anului 1982, Iă 
scara I a blocului nr. 2 din 
strada 9 Mai — Petroșani, 
s-au făcut reparații capita" 
le. Cu ocazia acestora tre
buiau să se înlocuiască și 
jgheaburile și burlanele de 
la întregul bloc, să se re
pare geamurile și ușile de 
Ia balcoane, să se înlocu
iască geamurile de la toate

Reparații care 
trebuie... 
reparate

boxele. Trebuia, dar nu 
s-au înlocuit. Din această 
cauză, la apartamentele 3, 
6 și 9 apa curge pe pereți, 
urmînd să cadă tencuiala. 
Locatarul de la apartamen
tul 9, Ștefan Angliei, în 
data de 17 martie 1984, a 
fost în audiență la condu
cerea E.G.C.L. Petroșani 
unde i s-a promis că pînă 
la 15 aprilie a.c. reparați
ile restante vor fi făcute, 
dar încă nimeni nu a fost 
Ia bloc să vadă despre ce 
este vorba. Ne întrebăm 
cum s-o fi încheiat dosarul 
reparațiilor capitale de' la 
acest bloc ? E.G.C.L. Pe- 
troșani este datoare să v' 
nă să înlocuiască jgheabu
rile și burlanele, să văru- 
iască exteriorul, să ternii" 
ne lucrarea. Cu alte cuvin
te, să repare... reparațiile 
făcute de mintuială.

Vasile H ARIAN, 
ap. 1, blocul 2, strada 9 Mai 

— Petroșani
BEIB•tI>a■■I■I•CBI■B•...>■■■|

preocupărilor creșterea 
productivității fizice, tn U" 
nitățile miniere se vor ob
ține productivități minime 
de 7,190 tone pe post în. 
abataje, 6,626 tone pe post 
în cărbune, iar la nivel de 
întreprinderi de 2,038 tone 
pe post. Vom urmări creș
terea gradului de utilizare 
a combinelor de abataj la 
85 la sută, Ia 81 Ia sută 
combinelor de înaintări^ 
80 la sută a mașinilor de 
încărcat. Vom interveni 
per u asigurarea necesa
rului de materii prime și 
materiale, pentru soluțio
narea problemelor care 
condiționează îndeplinirea 
planului si angajamente
lor lâ export, livrarea la 
'timp a produselor către 
beneficiari și încasarea o- 
perativă a contravalorii 
mărfurilor contractate» și 
livrate.

Hotărîrea fermă a comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii din orașul nos
tru este de a-și realiza în 
mod exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele a- 
sumate pentru semestrul I 
și întregul an 1984, astfel 
îijc:îț Să întîmpinăm cu 
realizări de prestigiu a 
40-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului.

I 
I 
!
II

LA MINA LONEA 
lucrează intens la reame- 
najarea dispensarului me
dical situat în incinta în
treprinderii. La redeschi
derea dispensarului, pre
conizată pentru luna iunie, 
acesta va cuprinde două 
cabinete medicale pentru 
consultații, o sală de aș
teptare și sală pentru ur
gențe, toate avînd o dota
re corespunzătoare.

organizarea 
popularizare 

a produselor 
comercial al 

orga-

din 
Uri- 

de 
Va- 
lu- 
de

CONSECVENT în pro
movarea formelor moderne 
de comerț și 
acțiunilor de 
și prezentare 
noi, serviciul
I.C.S.M.l. Petroșani 
nizează vineri, 1 iunie, la 
magazinul universal „Jiul", 
„Parada modei pentru co
pii". Micii cumpărători, 
împreună cu părinții 
sînt invitați la ora 14, 
parterul magazinului, 
fi prezentate confecții 
sezon pentru copii.

lor, 
la 

Vor 
de

CONSTRUCTORII 
cadrul brigăzii nr. 4 
câni a întreprinderii 
antrepriză construcții 
lea Jiului au finalizat
crările la un nou bloc 
locuințe din cartierul „Bu
cura". Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, în Uricani vor 
fi construite 302 aparta
mente. (V.S.) j

♦---------
„SISTEMUL unitar al 

democrației muncitorești" 
— este tema pregătită pen
tru astăzi în cadrul „Ca
dranului politic" ce va a-

vea Ioc .la clubul din Lo- 
nea. Dezbaterea va fi ur
mată de o seară distracti
vă pentru tineret. '
•• ----------

FORMAȚIILE artistice 
ale clubului muncitoresc 
din Petrila prezintă astăzi 
un spectacol dedicat frun
tașilor în producție din în
treprinderile miniere, sec
ția de preparare a cărbu
nelui și celelalte unități e- 
conomice din localitate. 
Spectacolul va începe la 
ora 18.

EXPOZIȚIE. In cadrul 
manifestărilor săptămînii 
cultural-educative „Flori de 
mai", două evenimente de 
artă plastică în orașul Lu
peni : ieri, 30 mai, s-a des
chis o expoziție cu lucrări 
de pictură și grafică apar- 
ținînd cercului de artă 
plastică „Paleta", la clubul 
sindicatelor. Vineri, 1 iu
nie, la F orăria din centrul 
civic Bărbăteni se va 
d. iiue o a doua expozi- 
ț<? Tcrnisajul la ora 17,00.
A.T.)

LA CASA PIONIERILOR 
din Petroșani trei expoziții 
realizate de pionieri își aș
teaptă vizitatorii. Este vor
ba despre expoziția de fo
tografii intitulată „Copilă
rie fericită", expoziția 
cusături artizanale și 
de creație tehnică.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

I
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Colectivul s-a mobilizat și j 
momentul greu a fost depășit

Învățînd oamenii să iubească frumosul

\ 
\ I I I I 
i 
i I 
i

Minerii sectorului II de 
la I.M. Lonea au reușit 
în acest început de an să 
depășească momentele 
grele cu care s-au con
fruntat în anul trecut și 
să crească producția ex
trasă zilnic peste nivelul 
sarcinilor de plan. Dacă 
în anul 1983, sectorul în
registra un minus de pes
te 40 000 tone de cărbune, 
iată că în cele patru luni 
care au trecut din acest 
an, din abatajele acestui 
sector au fost extrase pes
te sarcinile de plan 4710 
tone, la care au mai a- 
dăugat în luna mai încă 
3000 de tone.

Productivitatea muncii 
planificată în cărbune a 
crescut în acest an față 
de nivelul mediu realizat 
în anul trecut cu peste 
1200 kg pe post. La reali
zările sectorului o contri
buție deosebită și-au a- 
dus-o brigăzile conduse 
de Andrei Antal și Du
mitru Paraschiv. Condi
țiile de muncă la cele 
două brigăzi sînt asemă
nătoare, ele exploatând. a- 
frataje frontale echipate 
cu susținere individuală 
și grinzi îngropate în 
vatră. „Intre aceste bri- 
gâzi există o permanentă

0 veritabilă competiție a măiestriei profesionale
(Urmare din pag. 1) 

sindicatului pe întreprin
dere, loan Angliei

— Concursul anual al 
fgsonatorilor mecanici — 
meserie de bază în sec
toarele noastre forestie
re, se desfășoară înee- 
pînd de la faza de masă 
pînă la nivel republican, 
respectiv minister; mai 
mult, țara noastră parti
cipă și la faza internațio
nală a concursului, unde 
reprezentanții noștri au 
avut o comportare bună, 
clasîndu-se pe locuri 
fruntașe în ultimii ani.

Scopul concursului este, 
bineînțeles, stimularea 
perfecționării profesio

demons!; ație „contra cronometru" a mă-Cei mai buni, cei mai vrednici fasonatori mecanici adevărată
din sectoarele forestiere ale județului în concurs — o iestriei profesionale. (Foto ing. Mihai DRĂGHICI)

Aflam de la organele de stat
NEGUSTORIE CU GRIUL STATULUI
Pentru fiecare bob de grîu se muncește, dar a- 

cest adevăr, cunoscut pînă și de copii, nu l-au știut 
Szel Bella și Tonte Izidor Ionel, doi tineri din Lu- 
peni. Și pentru că aveau timp berechet, dar nu a- 
veau bani, s-au gîndit să se facă negustori ai griului 
de la moara din localitate. In 19—20 aprilie a.c., Ia 
întunericul nopții, au dijmuit un vagon care aștepta 
să fie descărcat, sustrăgînd o cantitate apreciabilă, 
„comercializată" apoi către Lijrincz Bela și Demian 
Rozalia. „Negustorii", autori ai furtului din avutul 
statului, vor răspunde acum în fața legii pentru a- 
ceastă faptă care numai cinstită mu poate fi socotită.

PĂRINȚI UITUCI
Copiii sins bucuria vieții unei femeii Insă Corlan 

Ana din Aninoasa. și-a părăsit de 4 ani nu numai 
soțul, ci și pe cei 4 copii lisați în grija părinților ei, 
Mali Ioana și- Wilheim care'spun că valoarea pensiei 
alimentare pe care nea mai plătit-o pemru- proprii 
copii, este de 2i> 000 lei. Această uianiă- aventurieră 
a mai fost condamnată în urmă cu doi ani tot pen
tru abandon familial, aflat sub incidența art. 305, li
tera „c‘‘ din Codul penal. Acum, Corlan Ana este în 
Petrila, strada Taia, unde locuiește în concubinaj. 
Nu este frămîntată de grija copiilor și nu știe că ei 
au nevoie de afecțiunea mamei. Opinia publică și 
legile țării condamnă o astfel'de atitudine „maternă".

T. GORÎANU

caută tanfin Balașa, precum și 
ceilalți membri din bri
gadă, care au depus e- 
forturi susținute pentru 
a realiza zi de zi sarcini
le de plan pe schimbul 
care lucrează. Dar, la 
realizările sectorului nu l 

ductivitatea muncii în a- au contribuit numai cele ;
două brigăzi care lucrea- 1 
ză în abatajele frontale i 
ci și brigada din abatajul l 
cameră, condusă de 1 
Gheorghe Poenaru, pre- j 
cum și cele de la pregă- ( 
tiri, conduse de Ion Da- ! 
luga și Gheorghe Ghi- ’ 
duc, care au asigurat li- | 
nia de front necesară. Nu i 
trebuie uitați nici electro- ’ 
lăcătușii sectorului care ț 
au executat revizii și re- l 
parații de bună calitate la ? 
utilajele din dotare, asi-1 
gurînd în acest fel un) 
transport fluent cărbu
nelui din subteran spre 
suprafață. Așa cum ne 
spunea adjunctul șefului 
de sector, sing. Ion San
da „redresarea produc
ției s-a realizat cu oame
nii, care printr-o mobili
zare de excepție au reu
șit să depășească mo
mentele grele și să ajun
gă printre fruntașii mi
nei".

ocupa 
so-

întrecere, fiecare 
să extragă cit mai mult 
cărbune pentru a 
locul I în întrecerea 
cialiștă. In lunile trecute 
amîndouă brigăzile au 
obținut avansări medii 
lunare de 30 ml, iar pro- 

bataje a fost depășită, în
WIIIIHUUIIIIHIIIIHUIIIIII

Bărbați care onorează 
titlul de miner

medie, cu 1500 kg pe post. 
Din această întrecere au 
cîștigăt toți membrii bri
găzii, dar și sectorul", ne 
spunea sing. Ion Sanda, 
adjunctul șefului de sec
tor. Tot de la el, am a- 
flat că amîndoi sînt buni 
organizatori, iar expe
riența căpătată de-a lun
gul anilor, de cînd con
duc cele două brigăzi își 
spune acum cuvîntul. A- 
lături de ei la rezultatele 
obținute, un cuvînt greu 
de spus au avut și șefii 
de schimb Francisc Ere- 
kes‘, Petru Erekes (coinci
dență de nume), Ludovic 
Antal (fratele șefului -de 
brigadă), Nicolae Pădu- 
raru, Emil Bija și Cons- 

nale a forestierilor, popu
larizarea acestei meserii 
complexe, promovarea 
unor valori moral-profe- 
sionale de o deosebită în-, 
seninătate, cum ar fi pre
cizia și îndemînarea în 
executarea operațiilor, 
răspunderea sporită față 
de calitatea lucrărilor, stă
pânirea perfectă a ferăs- 
trăului mecanic „Rete
zat", produs de industria 
noastră constructoare de 
mașini. Deci, concursul 
e un cîștig atît pentru 
oameni, pentru forestieri, 
pentru pregătirea lor pro
fesională^ pentru randa
mentul și calitatea mun
cii lor, cit și pentru în
treprindere, deoarece, cu 
oameni mai bine pregătiți,

Gh. ROTEA |

obținem rezultate supe
rioare în valorificarea ma
sei lemnoase.

In ceea ce privește par
ticiparea la concurs a 
sectoarelor forestiere din 
Valea Jiului, am reținut 
din discuția avută cu ing. 
loan Buliga, șeful birou
lui de mecanizare, din 
cadrul U.F.E.T. Petroșani, 
că la etapa de masă au 
luat parte peste 80 de fo
restieri din care s-au ca
lificat pentru faza pe în
treprindere următorii : 
Macedon Pop, loan Bar- 
dac și Andrei Laslo, de 
la Lonea; Luca Popa, Gri
gor e Riscam și Gheorghe 
Damian de la Lupeni; 
Gheorghe Sitaru, Vasile 
Drozd și Virgil Stelescu

Există o iubire nedisi
mulată, o dragoste pentru 
frumos, pentru pur, pen
tru adevăr. E un senti
ment inefabil pe care-l 
poți descifra în privirea 
sau în gestul cuiva. A- 
cel om înțelege mai pre
sus decît orice frumosul. 
Și-l iubește.

Pentru el, timpul nu 
se socotește, munca nu 
costă bani, răbdarea nu 
are margini. Artă înseam
nă totul. O face din pa
siune, din convingerea lui 
lăuntrică.

Sînt sigur că ați cunos
cut mulți asemenea oa

Echipă de reparații 
transportoare condusă 
de lăcătușul Iosif Ruba, 
din cadrul i atelierului 
mecanic al I.M. Paro- 
șeni, pregătește pentru 
a fi expediat în mină 
un nou reductor de vi
teză pentru un transpor
tor greu de tip TR 6.

Foto : loan BÂLOI 

de la Iscroni și Alexa 
Popovici, loan Corjuc și 
loan Ursu de la C.împu lui 
Neag. Dintre aceștia pe 
podiumul cîșiigătorilor 
fazei pe întreprindere au 
urcat, după Ioan Font, de 
la sectorul Ilia, care va 
reprezenta forestierii hu- 
hedoreni la faza republi
cană, Gheorghe Sitaru și 
loan Corjuc, clasați pe 
locurile II și III. Un alt 
reprezentant al Văii Jiu
lui, Virgil Stelescu a pri
mit o mențiune.

In cadrul festivității de 
premiere ce a urmat du
pă deliberarea juriului, 
primilor trei clasați pe | 
sectoare și pe întreprin- s 
dere li s-au acordat di- | 
plome și premii. ■ 

meni. Cel despre care 
vorbesc eu se cheamă 
Vladimir Ureche. Nume
le lui l-ați putut citi în 
ziare, l-ați auzit la radio, 
l-ați putut citi pe ecranul 
televizorului de atîtea ori. 
Sub bagheta acestui „tî- 
năr“ pensionar au crescut 
zeci de talente. în anii 
deplini de muncă, ai lui 
Vladimir Ureche, mișca
rea corală din Valea Jiu
lui a atins apogeul ocu- 
pînd înălțimi nelimitate.

Datorită lui, corurile din 
Valea Jiului au devenit 
cunoscute . în țară.

Cit primești, cit dai societății

Pretenții mari
pentru puțină oboseală
In unitățile economice și 

în școlile din Valea Jiului 
muncesc mii de tineri care 
își pun^în valoare capaci
tatea creatoare, elanul ca
racteristic vîrstei, pentru 
a contribui la progresul 
general al țării. Societatea 
le oferă tinerilor posibili
tăți nelimitate de formare 
și această investiție de în
credere trebuie răsplătită 
numai prin muncă. Dar am 
întîlnit și cîțiva tineri cu 
concepții anacronice des
pre această datorie care 
o au față de societate, ei 
așteptînd să primească mai 
mult decît dai 
efectiv. Unii 
dintre ei și-au 
însușit mese
rii — cum 
sînt Repe- 
zeanu Dumitru, din Petro
șani, fost miner, sau David 
Gheorghe, din Lupeni, zi
dar — iar alții (Știuliuc 
Mihai, Bako Ioan, ambii 
din Petroșani, și Popescu 
Petre, din Uricani) au a- 
juns la virata de 30 de ani 
fără a poseda o calificare. 
Trăsătura de caracter co
mună acestor tineri este; 
desconsiderarea muncii. 
Cu toții au fost condam
nați, cu pedepse variind în
tre o lună și 5 luni, pentru 
n-rod de viață parazitar. 
Despre David Gheorghe 
ăm aflat că a schimbat 
multe locuri de muncă, fi
ind cunoscut in Lupeni nu 
pentru ce a făcut bine, fru
mos și trainic, ci pentru 
viața tulbure în care a 
trăit. Din rîndul acestui 
soi de oameni — puțini, e 
adevărat, dar chiar de a-

Anchetă socială

El se retrage încet și 
discret de pe scenă, după 
ce a înnobilat spirite ne- 
vrînd să lase, în urmă, 
să apară un rînd scris 
despre aceasta. In locul 
lui îi invită pe cei mai 
tineri. Cîtă demnitate ! 
Cită putere de a iubi fru
mosul ! Cîtă dragoste fa
ță de artă / Toate acestea 
ne dau și mai mult elan, 
putere, parafrazînd un 
dicton persan „puterea e 
o artă“. Te iubim și-ți do
rim multă sănătate, dra
gă Vladimir Ureche !

Valeriu COANDRĂȘ

ceea forța educativă a co
lectivelor de muncă trebu
ie să se concentreze asupra 
lor — fac parte cei eu com
portament social imperti
nent și, uneori, agresiv, lo
cul lor de „muncă" fiind 
prin unitățile de alimenta
ție publică. Numai în ast
fel de, situații se trezește 
în ei „curajul" de a face 
lucruri ieșite din comun. 
Un exemplu tipic ni-1 o- 
feră Gaspar Dorel, tînăr 
din Vulcan, autor al unei 
tîlhării în paguba avutului 
particular. „Am întîlnit o 
persoană de, sex slab în 

stare de e- 
brietate țin 16 
—17 aprilie 
a.c.), spunea 
el. Am dus-o 
la- un bloc de 

pe Aleea Muncii", A făcut 
gălăgie, locatarii, au ieșit. 
Printre ei și Urzică Necu- 
lai. „Afară (în fața ușii a- 
partamentului — n.n.) în 
timp ce dădeau în Urzică 
Neculai, eu i-am cerut cea
sul de pe raînă. La insis
tențele mele , mi-a cedat 
ceasul*.  Astfel un tînăr de 
23 de ani, Gaspar Dorel, 
a săvîrșit o. tîlhărie.

Sînt cîțiva tineri care 
n-au dat societății nimic, 
sau aproape nimic, dar 
pretind mult. Este motivul 
pentru care mediul fami
lial, opinia publică și co
lectivele de muncă trebuie 
să-și concentreze efortul 
educativ asupra acestor pu
țini tineri cu multe defi
ciențe în modul de a ÎAi' ■ 
lege viața contemporană,

Tiberiu SPĂTARII
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Copiii din 1984 — I
documentar.
Alfabetul
(color), 
cîntece 
pii.
Cadran
(PC).
Film serial: Zborul 
Vulturului (color).
Telejurnal (pc).

PETROȘANI — 
iembrie : Capcana 
cenarilor; Unirea : 
fără soare ; Parîngul: Ga
ră pentru doi, I-II.

PETRILA: Alo, ateri- 22’20 
zează străbunica.

Consfătuirea sacretarilor 
comitetelor centrale ale partidelor 

comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste

intervenție românească 
la Conferința 

de la Stockholm

b ’
bucuriei ■ 

Program de ! 
pentru co- |

• I 
mondial |

1

în după-amiaza zilei' de 
30 mai 1984, conducătorii 
delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești, 
participante la consfătui
rea de la Sofia, au fost 
primiți de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul- 

bru supleant al Comitetu- gar, președintele Consiliu
lui Politic Executiv, secre- - • - • - —
tar al C.C. al P.C.R.

Participanții au efectuat 
un schimb de păreri și de 
experiență privind condu
cerea de către partid a or
ganizațiilor de tineret și 
probleme actuale ale mun
cii cu tineretul în țările lor.

Participanții la consfă
tuire au arătat că partidele 
lor sînt gata să contribuie 
activ la marcarea Anului 
Internațional al Tineretu
lui, sub deviza „Participa
re, dezvoltare, pace“. Ei 
au subliniat însemnătatea 
organizării celui de-al 
XII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenți
lor de la Moscova — ma
nifestare de masă antirăz
boinică și antiimperialistă.

Consfătuirea de la Sofia 
s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, cor- 

, dială, în spiritul unității 
și coeziunii.

în zilele de 29—30 mai 
a avut loc la Sofia o cons
fătuire a secretarilor cu 
pro.- me organizatorice 
ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări 
socialiste. Din partea Parti
dului-Comunist Român a 
participat Ion Radu, mem-

lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise to
varășului Todor Jivkov, de 
către reprezentantul P.C.R., 
un cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de să
nătate și succes în activi
tate, de bunăstare și feri
cire poporului bulgar prie
ten,

Exprimînd vii mulțu
miri, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutul său prie
tenesc și cele mai bune U- 
rări de sănătate și succes 
în ■ activitate, de prosperi
tate și fericire poporului 
frate român.

30 (Ager-
care preo-

STOCKHOLM 
pres). Problema 
cupă cel mai mult în pre
zent delegațiile partici
pante la Conferința de la 
Stockholm este aceea a 
trecerii de la faza discuți
ilor generale. la dialog și 
negocieri de fond asupra 
propunerilor, aflate pe a- 
genda conferinței.

Luînd cuvîntul în ședin
ță plenară, șeful delegației 
române a subliniat necesi
tatea trecerii fără întârzie
re la negocieri asupra an
samblului propunerilor pre
zentate, creînd în acest 
scop cadrul de lucru a- 
decvat, rezultate palpabi
le putînd fi obținute la 
conferință numai prin 
semenea negocieri, desfă
șurate într-un spirit cons
tructiv și de înțelegere re
ciprocă.

Aprofundînd prevederi
le documentului prezentat 
de România la conferință, 
șeful delegației țării noas
tre a scos în evidență sem
nificația deosebită a pro
punerii vizînd stabilirea 
de-a lungul frontierelor 
naționale a unor zone de

securitate cu forțe armate, 
armamente și activități mi
litare reduse. Crearea u- 
nor astfel de zone, în care 
nu ar avea loc manevre, 
mișcări său concentrări de 
truoe și armamente, ar fi 
de mare importanță pen
tru întărirea îhcrederii și 
securității statelor și pen- 
tru diminuarea" pericolu
lui confruntării militare.

A fost subliniată însem
nătatea propunerii Româ
niei referitoare la încheie
rea unui tratat 
european care să 
că în continuare 
asumată de state, 
tea Cartei O.N.U.,
recurge la forță sau 
menințarea cu forța în ra
porturile dintre ele. 
lizarea unor înțelegeri su
plimentare pentru conso
lidarea acestui principiu
fundamental al dreptului
internațional contemporan, 
a conchis reprezentantul ro
mân, trebuie să fie însoți
tă, ca b consecință logică, 
de o acțiune paralelă vi- 
zîrid asigurarea soluționă
rii tuturor diferendelor din
tre state exclusiv prin mij
loace pașnice.

a-

LONEA : Pintea.
RADIO

VULCAN — Luceafărul:
Serbările galante.

lVpeni — 
Artista, dolarii 
nil.

URICANI ; 
curentului.

TV

Cultural : 
și ardele-

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Club univers XX, 16,00 
Buletin de știri. 16,25 Ra- 
diogazeta economică. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Tri
buna radio. 17,35 Te apăr 
și te cînt, patria ’mea.

I

împotriva 18>00 Orele serii. Radio-t

PROIECTATUL TUNEL 
PE SUB CANALUL 

MINECn, DIN NOU IN 
ACTUALITATE

Finanțarea lucrărilor de 
construcție a unei căi ru
tiere și feroviare între 
Franța și Marea Britanie 
ar necesita investiții de 
50—75 miliarde franci fran
cezi, se arată într-un stu
diu alcătuit de un grup 
bancar franco-britanic. 
Planul cu cele mai multe 
șanse de a fi materializat 
— potrivit agențiilor Fran
ce Presse și Reuter — 
constă în forarea Unui tu-

nel dublu pe sub Canalul 
Mînecii, pe o distanță de 
37 km, care ar permite cir
culația feroviară, precum 
și transportarea vehicule
lor cu motor. Lucrările de 
construcție ar necesita șap
te ani.

Evocat încă din 1802, pro
iectul tunelului a fost re
luat oficial în 1981, dar nu 
a putut fi finalizat, deoa
rece cele două țări nu s-au 
putut angaja financiar să 
treacă- la realizarea sa.

FILM ȘI STATUIE DE 
BRONZ DEDICATE 

INTERPRETULUI LUI 
TARZAN

Un film de televiziune, de 
aproape trei ore, înfățișînd 
viața fostului Tampion o- 
linipic Ia natație și a ce
lebrului interpret al lui

Noul mers al trenurilor
La 3 iunie 1984, ora de săptămînă, pe Valea 

zero, intră în vigoare noul Prahovei s-au prevăzut 
mers al trenurilor, care trenuri de călători,, care 

se vor pune în circulație 
în funcție de cerințele 
traficului.

De menționat că 
realizarea sarcinilor 
revin căilor ferate 
domeniul transporturilor 
de călători și marfă o 
contribuție importantă 
vor avea noile dotări, 
date în folosință în pe
rioada premergătoare ; in
trării în vigoare a noului 
mers al trenurilor, între 
care amintim dublarea 
și electrificarea a peste 
125 și, respectiv, 194 km 
de cale ferată, precum și 
instalațiile de telecoman
dă și blocurile de 
automată, realizate 
za regionalelor de 
ferată București,

expiră la 1 iunie 1985.
Din numărul total de 

trenuri de călători, 86 la 
sută îl reprezintă cursele 
muncitorești pentru na
vetiști, iar 14 la sută sînt 
trenuri rapide, accelerate 
și de persoane, care asi
gură călătoriile de inte
res general. In sezonul 
estival, pentru litoral s-au 
prevăzut 124 de trenuri 
care pot transporta peste 
60 000 călători pe zi, în 
ambele sensuri. Dintre a- 
cestea, 40 
de 18 000 
legătura 
litoral și
84, cu 42 000 locuri, 
tre litoral și majoritatea 
centrelor urbane mari 
din județele țării.

Pentru transportul 
perioadele de vîrf,

cu o capacitate 
locuri asigură 
directă între 
București, iar 

în-

în 
pen

tru agrement și la sfîrșit

la 
ce 
în

linie 
pe ra- 

cale 
Cons

tanța, Craiova, Cluj, Ga
lați, Timișoara.

(AGERPRES)

general 
întăreas- 
obligația 
în virtu- 
de a nu 

la a-

Rea-

Tarzan, regretarul actor 
Johny Weissmuller, va fi 
realizat în curînd în Statele 
Unite, a anunțat văduva a- 
cestuia, Mary Weissmuller, 
care trăiește în Mexic. Fil
mul va fi produs de com
pania „Hanna Barbera Pro- 
ductions“ din Los Angeles. 
De asemenea, în portul A- 
capulco va fi ridicată o sta
tuie de bronz reprezentîn- 
du-1 pe Tarzan în compania 
îndrăgitei maimuțe Chita.
UN ROBINSON CRUSOE Purificare.

iască pe această palmă de 
pămînt care, datorită soli
tarului ei locuitor, s-a trans
format radical. Cu mîinile 
sale, Fernando a construit 
o moară de vînt și o cen
trală eoliană cu o putere 
de 2,5 kW, a defrișat o 

șl a 
pen- 
po- 
re_

de palmieri 
un acvariu 
exotici, apa 
colectează în 
din piatră, dota- 
sistem complex de 

Nu de mult, 
acest unic și ciudat locui- 
tot al insulei a împlinit 70 

Brazilianul Fernando ^e ani.
Edward Lee, ecolog de pro
fesie și cercetător din vo
cație, trăiește pe o mică 
insulă din Atlanticul de 
Sud. A văzut-o acum 32 
de ani de la bordul unui 
avion și a hotărît să tră-

MODERN

jurnal (ora 18,00). Revist^ 
internațională radio. Ra- I 
diocenaclu (19,30). O zi • 
într-o oră. Radiojurnal] 
(ora 22,00). 23,00 Secvențe [ 
din opera „Copilul și vră- . 
jile“ de Ravel. 23,30—-5,00 ■ 

tineretu- Non stop muzical. (Bule- I 
tine de știri la orele : 
24,00 ; 2,00 ; 4,00).' ’ '

plantație 
construit 
tru pești 
tabilă o 
zervoare 
te cu un

Timpul probabil - luna iunie
, Potrivit datelor furni- grindină după-amiaza. 
zate de Institutul de me- Temperatura în creștere 
teorologie' și hidrologie, ușoară față de prima de- 
în iunie regimul pluvio- cadă. Temperaturile mi- 
metric și termic se va nime vor fi cuprinse în- 
încadra, în ansamblu, în tre 12—20 grade, iar cele 

maxime vor depăși și 32 
grade.

In decada a treia, după 
o instabilitate ce se va 
manifesta în prima parte 
a intervalului, vremea se 
va ameliora, treptat, în 
cea mai mare parte a 
țării. Ploile, îndeosebi 
sub formă de aversă, vor 
fi mai frecvente în vestul 
și nordul țării, precum și 
în zonele de deal și de 
munte, mai ales în prima 
parte a perioadei ; izo
lat, grindină. Tempera
tura în scădere la înce
put, va crește in a doua 
parte a intervalului, mai

situațiile specifice aces
tei luni.

în prima decadă sînt 
de așteptat ploi locale cu 
caracter de aversă și des
cărcări electrice ; frec
vența lor va fi mai redu
să în sud-estul țării. Tem
peraturile minime nu vor 
coborî sub opt grade, iar 
cele maxime vor depăși 
pe alocuri 30 de 
în sudul țării.

In decada a doua 
predomina o vreme 
general frumoasă în 
estul țării, cu cerul 
riabil și ploi izolate, 
estul teritoriului, îndeo
sebi în vestul țării și în mult în regiunile sudice, 
regiunile de deal și de ’ ---- J *
munte, se prevăd înnou- 
rări mai accentuate și 
ploi cu caracter de aver
să, însoțite de intensifi
cări de scurtă durată ale 
vîntului, iar, izolat, și de

15,00 Telex.
15,C5 Agronomia TV.
15,30 Studioul 

. lui. ,
16.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco 

nomie.

Mica publicitate

grade

va 
în 

sud- 
va-
în

unde maximele vor depă
și 30 grade. Temperatu
rile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de 
grade.

(AGERPRES)

serviciu pe numele Pop 
Gheorghe Atila, eliberată 
de I.M. Dîlja. O declar nu
lă. (2047)

PIERDUT carnet student 
pe numele Grigore Vasi- 
lica, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl declar 
nul. (2048)

PIERDUT certificat de 
8 clase, eliberat in anul 
1984 de Școala generală 
nr. 5 Petroșani, pe numele 
Barta Ildico. II declar nul. 
(2049) ..■■■■■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojo
carii Iuliana, eliberată de 
I.P.G.H. Deva, secția Va-

VlND garaj. Petroșani, 
Institutului nr. 10, Stoica 
Vasile (electricitate Petro
șani). (2051)

SCHIMB garsonieră con
fort I, cu apartament 2 sau 
3 camere, zonă centrală. 
Informații Petroșani, stra
da Aleea Trandafirilor bloc 
5, ap. 42, sc. II, între orele 
16—18. (2044)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Gabor Ma
ria, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (2045)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iacob 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2046) lea Jiului. O declar nulă,

PIERDUT legitimație de (2050)
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