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Patru decenii ale devenirii noastre
Sectorul I al LM. Paroșeni

Peste 
1000 tone 
suplimentar
De la tovarășa Vero

nica Jugănaru, statis
tician în cadrul com
partimentului planifi
care de la LM. Live-, 
zeni, aflăm că în data 

-de 30 mai, minerii a- 
cestei întreprinderi au 
extras cea mai mare 
cantitate de cărbune 
suplimentară, plus 1013 

din această lună, 
primul loc- în bă- 
pentru cît mai 
cărbune continuă 
situeze colectivul

tone,
Pe 

itălia 
mulț 
să se
sectorului II care a ex
tras , de la începutul lu
nii mai o producție su
plimentară prevederi
lor de plan de 2293 to
ne. Din acest sector 
fruntaș, minerii brigă
zii lui Cristea Valache 
raportează un plus de 

1 1300 tone de cărbune e- 
nergetic. (Gh. Spînu)
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Tricotaje ■
România"

Fiecare tonă poartă greutatea specifică 
pe care o dă conștiința muncitorească
Sectorul I de la mina Paroșeni, unde tehnologia 

clasică cu perforare și pușcare se îmbina armonios 
cu cea mecanizată, raporta, în dimineața zilei de 21 
mai 1984, îndeplinirea planului pe primele cinci luni 
din acest an, atît la producția de cărbune cît și la 
lucrările de pregătire, iar de la începutul anului; plus 
20 615 tone de cărbune la producția fizică brută și plus 
350 metri liniari la pregătiri. Pe luna mai, plusul este 
de peste 6 200 tone.

— Colectivul nostru, 
spunea sing. Remus Becuș, 
șeful sectorului, 
ză pe coeziunea 
că și experiența 
lor dobîndită pe 
anilor, de cînd 
se exploata, aici, 
Paroșeni, la cota 650 
stratele 18 și 17, pînă as
tăzi l'ă cota 360 pe stratul 
5. In prezent avem în func
țiune trei abataje fronta
le din care două abataje 
cu susținere și tăiere me
canizată, de înălțime mi
că, unde se obțin produc
tivități medii de 16 tone 
pe post, cu vîrfuri de 18 
tone pe post. Obținerea

se bazea- 
sufleteas- 

oameni- 
parcursul 
cărbunele 
la mina 

pe

ro- 
a 

dis- 
•ca-

acestor rezultate este 
dul bunei organizări 
muncii și respectării 
ciplinei tehnologice de 
re au dat dovadă oamenii
din brigada cunoscutului 
miner Gavrilă Mesaroș 
reușind, de multe cri, să 
taie pe zi cîte 5 fîșii la o 
lungime a frontului de 80 
m, ceea ce echivalează cu 
o avansare de 3 m. Celă
lalt abataj frontal
dotat cu susținere indivi
duală unde tăierea 
nelui se face prin perfora- 
re-pușcare. Și aici se ob
țin productivități destul 
de mari -- 12—13 tone pe 
post; spun destul de mart

este

cărbu-

căgîndindu-mă la faptul 
acest abataj expoatează 
pilierii stratului 13 de la 
orizontul 425 unde, datori- 

excesive, a- 
accesul 

Aces- 
înlătu-

tă presiunilor 
vem necazuri cu 
la locul de muncă, 
te greutăți au fost 
rate numai prin disciplina 
de care au dat dovadă 
schimburile conduse de 
Ion Petrilă, Ioan Popes
cu II și Gheorghe Diaco- 
nu din brigada lui Nicolae 
Brutu, singura brigadă la 
ora actuală de la mină 
Paroșeni care mai lucrea
ză în frontale după teh
nologia clasică.

— Pentru perioada ur
mătoare ,ce perspective a- 
veți?

— Cei 460 metri liniari 
executați în plus, la pre
gătiri, față de sarcinile de 
plan, pe primele cinci luni 
din acest, an., ne dau garan
ția punerii în funcțiune la

Gh. SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)
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■ Față de producția marfă a anului 1979, 
ceasta a crescut în anul 1984 cu 38 ia sută ■ De 
schimburi de mări uri, la un export de aproape 20 mi- ț 
lioane anual ■ Peste 100 modele noi concepute la 
atelierul de creație al întreprinderii H De la lucrul 
la două mașini, la lucrul la 4 și chiar 6 mașini în 
’«4 ■ „Veteranele” întreprinderii așteaptă sărbăto
rirea a 6 ani de la înființarea „firmei".

Dincolo de pasarela 
peste calea ferată, în fos
ta luncă a Jiului, apărea 
în octombrie 1978 o nouă 
ctitorie în peisajul eco
nomic al Văii Jiului, 
construită la indicația 
conducerii de partid și de 
stat, în vederea 
rii de locuri de 
pentru soțiile și fiicele 
minerilor — întreprinde
rea de tricotaje Petroșani. 
De la inaugurarea între
prinderii au trecut a- 
proape 6 ani. Mult a 
crescut întreprinderea! Pe 
atunci lucrau vreo două 
sute de femei, acum nu
mărul muncitoarelor ca- . . . .
lificate în meseriile de tate cu plăcere în U.R.S.S., 
tricotor și confecționer Canada, S.U.A. Chiar în 
s-a dublat. Valoarea pro- ziua vizitei noastre 
ducției marfă a crescut făcea preluarea a 
cu 38 la sută, dovedind unui lot de tricotaje pen- 
dinaftnica mereu ascen- tru export. S-ar fi gîndit 
dentă a întreprinderii, in
trarea ei cu succes 
rîndul „firmelor" 
lită ale industriei ușoa- că ce iese din mîna 
re românești.

Despre munca de I 
tricotaje, despre colecti
vul harnic de muncitoa
re ne-au

nelia Iloiu, directorul în
treprinderii și tovarășa 
Elena Antal, secretarul 
comitetului de pârtia, do
uă dintre „veteranele" 
care se află, încă de la 
înființare, în primele rîn- 
duri. Au cu ce se mîn- 
dri. Dacă în 1979 se e_asigură-

muncă fectuau doar schimburi 
cu R.P. Polonia, în 1983, 
volumul mărfurilor ex
pediate beneficiarilor ex
terni s-a ridicat la 
19 227 000 lei, iar în 1984, 
doar în 5 luni, la pește 
9 milioane lei. Tricota
jele „Made in România 
— Petroșani" sînt cu
noscute, apreciate și pur-

se 
încă

oare, acum cîțiva ani, 
în Ana Mucenic, fruntașa 

de e- fruntașilor încă din 1979, 
ei 

va trece granița și va fi 
la purtat pe alte , meridia-

Mircea BUJORESCU

Costinești s-au des- 
joi» 31 mai, lucrările 

a 
Crucii Roșii de tineret/ca
re se desfășoară sub devi
za Anului Internațional al 
Tineretului;. „Participare, 
dezvoltare, pace".

La conferință participă 
delegații ale societăților 
naționale de Cruce Roșie 
din Anglia, Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Elveția,

Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, Irlanda, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, O- 
landa, Polonia, Portugalia, 
România, Spania, Suedia, 
Ungaria, Uniunea Sovie
tică, precum si din Cana
da șl S.U.A.

Iau parte, de asemenea, 
membri ai conducerii Li
gii Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie,

(Continuare in pag. a 4-a)

1 Iunie—Ziua internațională a copllu’ui

pentru tinerele vlăstare 
ale poporului nostru

In atmosfera de generoasă grijă a partidului față 
copiii patriei, fondul de aur al națiunii noastrede

socialiste, sărbătorim astăzi Ziua internațională a co
pilului, zi care exprimă deosebit de convingător în
suși viitorul nostru. In acest an Ziua internațională 
a copilului are loc în climatul de rodnică activitate 
creatoare a oamenilor muncii din Valea Jiului care; 
însuflețiți de marile evenimente politice din viața 
poporului — a 40-a aniversare a Eliberării patriei 
și Congresul al XHI-lea al partidului — înscriu noi 
fapte de vrednicie în cronica împlinirilor socialiste 
din municipiul minerilor.

Copiii, tînăra generație din Valea cărbunelui se 
bucură astăzi de toate roadele civilizației și progre
sului, de mărețele înfăptuiri ale părinților lor. Ac
cesul neîngrădit în învățămîntul de toate gradele, gra
tuitatea asistenței sanitare, majorarea alocațiilor de 
stat, numărul tot mai mare de locuri în creșe, cămi
ne, grădinițe sau în taberele de vacanță sînt numai 
cîteva dintre expresiile grăitoare ale preocupării sta
tornice a partidului și statului nostru pentru creș
terea și educarea tinerei generații. „întotdeauna gîn-

(Continuare în pag, a 3-a)

Una dintre formațiile 
de lucry f r u n t a ș e 

’ ale sectorului I 
de la mina Paroșeni — 
brigada condusă de mi
nerul Gavrilă Mesaroș, 
care exploatează cu foar
te bune rezultate t două 
abataje dotate cu com
plex mecanizat de tăiere, 
transport și susținere.

Ij Întîmplare 
cu tîlc

J

Mik

I
I Așezați cu picioare- 
I le pe o bancă din fața 
■ căminului de nefami-I liști din Vulcan, doi tâ- j neri lezează, prin com_I portament, privirile 

trecătorilor. Cu ajuto
rul unui lucrător deI

| miliție îi legitimăm.
’ — Am venit să lu-

!.......
H Lecția de morală

crăm la mină, îitgaimă 
cel mai îndrăzneț.

se 
dovedește mai bună de- 
cît o sancțiune, tinerii 
își recunosc greșeala.

INSCRIPȚII

V
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ECONOMISIREA MATERIALELOR
mijloc sigur de sporire a eficientei economice pe șantiere

I Să sperăm că au învă- 
I țat să respecte munca 
, și iubirea de frumos a 
| viitorilor lor concetă- 
| țeni.

I dovedește
Călătorind

I trenul, s
nu odată

I 
I 
I 
I
I
I
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vorbit ing. Cor- (Continuare in pag. o 2-a) 1
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In Uricani, printre cons
tructorii noilor blocuri de 
locuințe, am întîlnit oa
meni harnici, buni gospo
dari. La blocurile 24, 25, 26, 
care în curînd vor fi pre
date beneficiarului, i-am 
găsit pe instalatorii for
mațiilor din subordinea 
maistrului Ștefan Fazakaș, 
Constantin Tonciu, Hara- 
lambie Moroșan și Vasile 
Stere; In urma acestor me
seriași rămîn lucrări de 
calitate ireproșabilă. Im-, 
presionează plăcut nu nu
mai calitatea lucrărilor, ci 
și preocuparea vădită pen
tru economisirea materi
alelor. „Printre numeroa
sele piese și repere ale 
instalațiilor complexe ne
cesare fiecărui apartament 
se mai întîlnesc, uneori, 
unele deteriorate sau cu

mici defecte de fabricație, folosesc lăzi din lemn. „A-
Noi ne-am făcut o datorie vem pe șantier brigăzi o-
de onoare din repararea a- mogene, compuse din oa-
cestora înainte de a fi meni harnici, care știu să
montate — ne-a spus prețuiască lucrul bine fă-
maistrul Fazakaș. Fiecare 
om din, echipă adună cu 
grijă resturile de țeavă, 
piulițele și șaibele, dă do
vadă de spirit gospodă
resc. Din păcate însă, une
le repere de piese nu sînt 
de calitate corespunzătoa
re și trebuie să depunem 
multă strădanie pentru a 
ne încadra în limitele de 
consum pentru manoperă".

Și pe suprafețele de te
ren din apropierea blocuri
lor nou construite în Uri
cani este vizibil spiritul 
gospodăresc. Materialele 
de construcții sînt depozi
tate în ordine. Pentru re- 
cepționarea mortarului se

cut — ne-a relatat ing. 
Gustav Ilc, șeful brigăzii 5 
a întreprinderii de antre
priză construcții Valea Jiu
lui. In acest an avem de 
construit în Uricani 302 
apartamente și depunem 
mari strădanii pentru a 
executa lucrări de bună 
calitate, cu costuri de ma
noperă cît mai mici, 
spiritul indicațiilor 
de tSvarășul N i c o 
Ceaușescu, secretarul

in 
date

1 a e
ge-

Viorel STRAt’T

(Continuare în pag. a 2-a)

Din păcate; a- 
ceastă întâmplare nu se 
dovedește singulară...

I adesea cu 
Capitală, 

î am întâlnit in
divizi abrutizați de bău- 

Itură, ca 
scandal î-.
mente, 
pumnul în piept.

— Eu sînt miner. Am 
bani. Plătesc pe loc a- 
menda.

Asemenea indivizi a- 
| duc grave prejudicii 
* nobilei meserii de mi- 
Iner, prestigiului mu

nicipiului nostru. Ei 
| trebuie trași de mîne- 
Ică atunci cînd gresesc, 

iar în caz de recidivă, 
(scuturați zdravăn fi 

treziți la realitate. Pen- 
I tru că, intr-adevăr, o- !

pinia publică să nu-și I 
.facă o impresie defor- 
■ mată despre noi, dar I 
I mai ales fiindcă strada, I 
■ sala de spectacole, în- . 
] tregul nostru climat so- I 
Icial să nu fie viciat de I 

astfel de comportări. '
(Ion VULPE) |

trenul, spre

care provoacă 
în comparti- 
bătîndu-se cu

IK
I
I

I
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Exigență față de calitatea producției

A

ce a parcurs în 
perioadă cu di- 

sec-

După 
1983, o 
ficultăți, colectivul 
torului I al minei Petri
la, mobilizat de organi
zația de partid, s-a înscris 
ferm pe linia unei acti
vități constant bune. Res
tanța înregistrată în pri
mele luni ale anului tre
cut a fost recuperată pînă 
la începutul semestru
lui II, iar de atunci sec
torul a raportat lună de 
lună îndeplinirea și de
pășirea producției fizice 
planificate. Este semnifi
cativă, în acest sens, pro
ducția suplimentară în
registrată de sector în 
primele 5 luni ale aces
tui an: aproape 7000 tone 
de cărbune, obținute în 
exclusivitate prin depă
șirea productivității mun
cii.

Secretarul comitetului 
de partid pe sector, mais
trul • minier Ștefan Sze- 
kely ne-a vorbit despre 
principalele trăsături ale 
activității sectorului,, pre- 
cizînd următoarele:

— Concomitent cu mă
surile tehnico-organiza- 
torice întreprinse de con
ducerea sectorului, co
mitetul de partid, birou
rile organizațiilor de ba
ză pe schimburi se preo
cupă cu multă răspunde
re de două obiective ma
jore. In primul rînd de 
întărirea exigenței în ce 
privește ordinea și disci-

- ■

Îmbunătățiri 
în circulația 

trenului cursă 
de persoane 

Petroșani-Lupeni
Așa cum ne-a informat 

> tovarășul ing. Octavian 
Dragotă, șeful stației C.F.R. 
Petroșani, în prezent se 
amenajează, iar începînd 
din ziua de 3 iunie — oda
tă cu trecera la noul mers 
al trenurilor — va fi în
ființat punctul de oprire 
Lunca Jiului pentru tre
nul cursă de persoane Pe- 

, troșani — Lupeni și Lu
peni — Petroșani, în scopul 
servirii călătorilor cu abo
namente C.F.R. din cu
prinsul cartierului Aero
port Petroșani. Peronul și 
celelalte amenajări nece
sare sînt realizate de 
ția L9 Simeria.

Începînd din aceeași 
va fi sporit numărul
curse pe traseul Petroșani 
_ Lupeni, introdueîndu- 
se două perechi de trenuri, 
în plus față de cursele de 
pînă acum, au fost intro
duse trenurile care vor 
pleca din Petroșani la ore
le 6,45 și 21,15 vor sosi la 
Lupeni la orele 7,20, res
pectiv, 21,50, vor pleca din 
Lupeni la orele 8,25, res
pectiv, 22,25 și vor sosi în 
Petroșani la orele 9,00, res
pectiv, 23,00. (T.Ț.)

Sec-

zi, 
de

i

I

din Cluj-Napoca 
’ '1 „Să

în revistă", muzi- 
Cristinoiu. (G.S.) 

ICA-

I
I

■ OMAGIU. Sub egida 
I Consiliului culturii și e- 
I ducației socialiste și a
I Consiliului național al fe- 
l meilor, a apărut recent, 

la Editura Eminescu, vo
lumul „Gînduri în flori", 
omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. Două din titlu
rile volumului omagial 
aparțin colegului nostru 
Mircea Bujorescu și poe
tului Ioan Dan Bălan,

batajele conduse de Ioan 
Ciobanu, loan Doroftei, 
Constantin Alexa, Ștefan 
Purece și Gheorghe Criș- 
maru „merg bine" dato
rită atenției cu care sînt 

maturitatea executate toate lucrările 
la front. „Tavanul de re
zistență", pe seama că
ruia am obținut cel mai 
mare salt la productivi, 
tatea muncii, este foarte 
pretențios, în sensul că 
impune respectarea cu ri
gurozitate a tuturor pa
rametrilor, lucrării mini
ere și cerințelor . mono
grafiei de armare, de 
înălțime, distanță, și asi
gurarea cuplării corecte 
a elementelor de susține
re. Transportul în flux 
continuu, de asemenea, 
ridică pretenții mari de 
întreținere și funcționa
re. Aprovizionarea locu
rilor de muncă trebuie 
să decurgă în mod ritmic. 
Toate aceste „pretenții" 
își găsesc ' corespondent 
în viața de partid, unde 
le discutăm ca exigențe 
ale pregătirii profesiona-. 
le, ale atitudinii înainta
te față de muncă, ale 
răspunderii comuniștilor. 
Acordăm, deci, o mare a- 
tenție calității lucrărilor 
și pentru acest obiectiv 
pîrghia de acțiune o 
constituie tot 
exigenței în 
de partid.

Ion MUSTAȚĂ

promovarea 
organizațiile

Subinginerul Oscar Simonis, șeful noii instalații de 
extracție cu schip de la puțul principal al minei Lu
peni alături de mecanicul de schimb Emil Szilveszter, veri
fică una dintre complicatele subansamble ale instalați
ei înainte de punerea sa în funcție.

Foto: Ion BĂLOI

(Urmare din pag. I)

plina. Practica anilor 
ne-a demonstrat că o sta
re disciplinară optimă își 
are originea în climatul 
de exigență și _ combativi
tate din organizațiile de 
partid, . în 1 ' "
politică și spiritul de res
ponsabilitate ale comu
niștilor. Promovînd un
•IIIHIIIIIIIinilllHHIHIIIIIII

PE AGENDA 
DE LUCRU 

ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID

climat de exigență, am 
obținut îmbunătățirea in
dicatorilor care se referă 
la starea disciplinară — 
utilizarea fondului de 
timp, reducerea numă
rului absențelor nemoti-’ 
vate, a avariilor și- între
ruperilor tehnice. Am 
obținut totodată redresa
rea sectorului, iar plusul 
acumulat în acest an re
flectă climatul de exi
gență ce caracterizează 
viața de partid din orga-.

, nizațiile noastre.
— Ați amintit, de două 

obiective ale muncii po
litice. Care ar fi cel de-âl 
doilea?

— Calitatea lucrărilor. 
Noi am obținut redresa
rea, dar și din punct de 
vedere al lucrărilor exe
cutate a fost hotărîtoare 
exigența. In prezent, a-

Tricotaje
(Urmare din pag. I)

ne? Puloverele, fuste
le, rochiile, toate trico
tajele lucrate de Ioana 
Firescu, Maria Stegăro- 
iu, Ioana Diaconu, Viori
ca Buță, Marta Orban, 
Zoița Burlui, Elisa Ko
vacs, Tinea Poiană, sau 
Agripina Postolache și lis
tă' ar putea continua, 
poartă amprenta calității, 
lucrului făcut bine, 
mult gust.

colaborator al ziarului 
„Steagul roșu".
■ VERNISAJ. Duminică, 

3 iunie, la ora 10, la clu
bul sindicatelor din Vul
can va avea loc vernisa
jul celui de-al cincilea 
Salon național de artă 

fotografică , .Fotocolor ’84”. 
Vernisajul va fi urmat 
de proiecții de diapoziti
ve. Acțiunea se4 înscrie 
în manifestările „Nedeii 
vulcănene". (M.B.)

B ASTĂZI, în sala Ca
sei de cultură din Petro
șani, începînd de la ore
le 18 și 20, Estrada ar-

Made în România" - Petroșani j 
s-au conceput 110 mo- i 
dele originale. Există pre- ? 
ocupări constante pentru J 
valorificarea superioară 
a materiei prime și ma-1 
terialelor secundare, pen- J 
tru economisirea de e-) 
nergie, pentru continua l 
îmbunătățire a calității / 
produselor. Toate dau • 
măsura maturității unui i 
colectiv care, în preajma 1 
Congresului al XIII-lea r 
al partidului va sârbă- ț 
tori șase ani de la consti- i 
tuire. Mulți înainte !

Oamenii, muncitoarele 
au crescut odată cu între
prinderea. Dacă în ’78 
muncitoarele abia cute
zau să lucreze simultan 
la două mașini de trico
tat, acum s-a extins lu
crul la 4, ba chiar la 6 
mașini, ceea ce dovedeș
te buna lor ■ pregătire 
profesională. Ni s-a mai 
vorbit frumos despre a- 
telierul de creație, con
dus de Doina Marinaș, 
unde, numai în acest an, 

matei 
susține spectacolul 
trecem ' 
ca Ion

■ SUCCESELE 
RILOR NOȘTRI. Reve
lația campionatului inter- 
județean de zbor cu pla
noare ultraușoare (del
taplan) desfășurate la 
Miercurea Ciuc au 
echipajele „Jiul" 
și „Temerarii"

fost
Petrila

»x „ x cinei cu ii Petroșani, 
conduse de animatorul 
Romeo Roșia. Vom reve
ni cu un reportaj. (M.B.)

■ DE LA SERVICIUL 
comercial din cadrul

In dreptul Școlii generale nr. 4 din orașul Vulcan, harnicii constructori înalță 
un modern bloc de locuințe cu 56 de apartamente luminoase ți confortabile.

Foto: Șt. NEMECSEK

ECONOMISIREA MATERIALELOR
neral al partidului în șe
dința Comitetului Politic 
Executiv al CC. al P.C.R. 
din 22 mai a.c.“.

Pe șantierul locuințelor 
din Lupeni, în zona nou- , .
lui centru civic al orașu- materiale deficitare 
lui am întîlnit însă, pe lîn
gă aspectele pozitive, și u- 
nele deficiențe. Este o plă
cere să privești blocul 43, 
de curînd finisat de cons
tructorii din cadrul brigăzii 
nr. 4 a întreprinderii de 
antrepriză construcții Va
lea Jiului. In jurul blocu
rilor 42 și 33 sînt vizibile 
preocupările pentru buna 
gospodărire a materialelor. 
In schimb, lîngă blocul 4, 
care nu are încă tencuită 
fațada, deși lucrările din 
interior sînt finalizate, pot 
fi văzute materiale îm
prăștiate în dezordine. Lîn
gă niște traverse din lemn 
împrăștiate la întîmplare mit recent de la Uricani,

cadrul fostului șan- 
instalații Deva al 
la izolarea rețele- 

termoficare...

direct pe pămînt, se zăresc 
în dezordine resturi de ba
loturi de vată minerală în 
plasă rabiț, deteriorate de 
intemperiile iernii și de ne
utilizat. De la lucrătorii de 
pe șantier aflăm că vata 
minerală și plasă rabiț — 

au 
fost folosite de constructo
rii din 
tier 6 
T.C.H., 
lor de

După îndelungi tergiver
sări, lîngă noua cantină 
restaurant a fost eliberat, 
în bună parte, amplasa
mentul pentru clădirea vi
itoarei hale agroalimenta- 
re. Insă pe acest perime
tru se mai pot vedea cîte- 
va stive, complet deterio
rate, de panouri mari din 
prefabricate. Oare aceste 
panouri nu mai pot fi uti
lizate ? După cum ne-a in
format ing. Constantin 
Călătoru, care a fost nu-

Fiecare tonă poartă 
greutatea specifică

(Urmare din pag. 1)

la Lupeni șeful brigăzii 4 
a întreprinderii de antre- 

Valea 
cauză

priză construcții 
Jiului, panourile în 
sînt „o moștenire de la fos
tul șantier 2 de prefabri
cate", desființat la începu
tul acestui ăn. „Vom uti
liza aceste materiale la 
alte lucrări, ne-a asigurat 
ing. Călătoru, dar, deocam
dată, nu le-am putut găsi 
nici o întrebuințare".

Lîngă suprafața recent 
trasată a fundației blocu
lui nr. 2, maistrul princi
pal Mihai Popescu, a diri
jat stivuirea primelor cor 
fraje, adunate de Ia alte 
puncte de lucru. La spați
ile comerciale de la parte
rul blocului 43, pe bule
vardul Viitorului, 
i-am întîlnit pe construc
torii din subordine» mais
trului^ Otto Corceani și îr> 
alte puncte de lucru din 
Lupeni sînt evidente pre
ocupările pentru buna gos
podărire a materialelor.

unde

Efti-
VioreX 
Iacob

rul absențelor nemotiva
te. Acest lucru a fost po
sibil numai prin .atitudi
nea pe care au luat-U ma
joritatea oamenilor muncii 
față de cei certați cu dis
ciplina. Cei ce fac nemo
tivate nu mai sînt primiți 
să lucreze în rîndul celor 
care, zi de zi, își fac dato
ria în mod conștiincios. P< 
lîngă toate acestea vreau 
să reamintesc și calitatea 
bună a lucrărilor de revi
zii și reparații unde se re
marcă lăcătușii Ion Bălan, 
Ion- Trufin, Francisc 
Curlender și Toader 
mie, electricienii 
Meseșan, Gheorghe 
din schimburile conduse de 
maiștrii Ștefan Chirică, Ion 
Chiosa și Marin Hîrăiașu.

Organizarea și discipli
na muncii, întreținerea co
respunzătoare a căilor de 
acces, aprovizionarea rit
mică cu materiale, înalta 
calitate a lucrărilor de re
vizii și reparații au con
dus la depășirea producti
vității muncii cu 657 kg 
pe post la nivel de sector, 
1135 kg pe post în abata
je și 1144 kg pe post în 
cărbune. Așadar, fiecare 
tonă de cărbune poartă în 
miezul ei greutatea speci
fică pe care o dă conștiin
ța muncitorescă.

gazului metan pentru o- 
biectivele amplasate pe 
această platformă. (G.S.)

■ INFORMĂM citito
rii ziarului nostru că în 
numărul de mîine, 2 iu
nie, se va publica noul 
mers al trenurilor— ple
cări și sosiri — din gara 
Petroșani.

I
I
I

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPÎNU

C.P.V.I.L.F. parvine
vestea că începînd cil pri
mele zile ale lunii iunie 
se va diversifica gama 
sortimentală a produse
lor de seră, solarii, fructe 
— începînd desfacerea de 
cireșe si căpșuni. (G.S.)

■ SUGESTIE. Locui
torii de pe strada Horia, 
cît și din împrejurimi, 
întîmpină o dificultate în 
predarea sticlelor și bor
canelor goale; după ora 
14, la centrul de colecta
re special amenajat în 
spatele pieții agroalimen- 
tare, pe lîngă pîrîul Ma-

termen a noilor capaci
tăți de producție. Pentru 
fiecare brigadă de pregă
tiri am format cite o e- 
chipă din 4 oameni, care 
permanent, în schimbul I, 
se ocupă de aproviziona
rea cu materiale, pînă la 
punctele stabilite în foile 
de acord. In felul acesta 
am obținut avansări lu
nare de 130 m, acolo un
de avem combine de îna
intări, cum este cazul bri- - 
găzii conduse de Vasile 
Cojocaru și de 100 m Ia 
celelalte brigăzi, unde tă
ierea cărbunelui se face 
prin perf orare-pușcare. In 
vederea unei aprovizio
nări ritmice cu materiale, 
și piese de schimb, pe ga
leriile de acces, am mon
tat trolii de 5,5 și 13 kW, 
iar pe planul înclinat de
acces la blocul I am pus 
de curînd în funcțiune un 
monorai, de mate capaci
tate, care, în continuare, 
vă servi și pentru trans
portul cadrelor de la com
plexele ce vor fi puse în 
funcțiune în această zonă.

Față de aceeași perioa
dă a anului trectit, am re
dus cu 25 la sută numă- 

leia, nu se mai face pri
mirea acestora. Ce se în- 
tîmplă eu cei care ies din 
serviciu după această 
oră ? (G.S.)

■ INIȚIATIVA. In car
tierul „Carpați" au în
ceput lucrările de ame
najare, constînd în îm
prejmuirea containerelor * 1 * * 
cu tablă, în vederea păs
trării în condiții cît mai 
igenice a curățeniei. (G.S.)

■ DE CURÎND, în 
cinta Fabricii de pîine 
Livezeni au început 
crările de construcție 
stației de distribuire
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îh toate domeniile trebuie să a- 
vem în vedere că viitorul României 
este în mîinile tineretului, ale copi
ilor, că așa cum va crește tineretul, 
cum vor crește copiii patriei, așa va 
fi viitorul României socialiste. Și am 
deplina convingere că noi creștem un 
tineret bun, copii sănătoși — și fizic, 
și» intelectual — cu o minte și cu o 
gîndire înaripată, care se pregătesc 
să servească patria, poporul, comu
nismul!

NICOLAE CEAUȘESCU

Partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU i
RECUNOȘTINȚA VIE I 

A COPIILOR VĂII JIULUI j
Gînduri de mamă
Pentru copii — florile vieții și dăinuirea ei, ni

mic nu poate fi mai de folos deeît grija mamei și 
mîngîierea mîinii ei, nimic nu poate fi mai frumos 
deeît zîmbetul ei, nimic nu poate fi mai înălțător 
deeît gîndul ei, nimic nu poate fi mai sfînt deeît 
amintirea ei...

Acum, de „Ziua copilului”, ziua purității și a 
încrederii în viitor, a speranței în pacea lumii pen
tru viața popoarelor, inimile mamelor tresaltă de i 
bucurie, gîndurile lor se îndreaptă cu nemărginită i 
dragoste către cei cărora le-au dat viață din viața | 
lor. Gînduri calde, sincere, pline de responsabilitate, ț

„A" de la Să ne bucurăm 
a iubi de pace!

Adrian, Aurelian, Alin, 
Alexandru, An- 
toniu, A n c a. An
drei, Augustin. Opt nume 
începute cu inițiala A. 
8 nume frumoase. Sînt 
numele copiilor mei și ai- 

i soțului meu, Constantin 
‘ Potoroacă, miner la Dîl- 
Ija. Cei 8 copii cu nume 

începute cu A, simbol al 
începutului, sînt întot
deauna începutul și sfîr- 
șitul zilelor și nopților 
mele de mamă. Chiar da
că Adrian are 21 de ani, 
pentru mine tot copil ră- 

-! mine și îl iubesc ca și pe 
î ceilalți mai mici. Ziua 
j copilului este pentru mi- 
j ne altfel deeît pentru alți 
! părinți. Eu îmi voi strîn- 
‘ ge azi la piept toți copiii 
I mei cu „A”. „A” de la 
I‘‘apropiere, de la ambian- 
* j ță, de la a iubi, de la a

• spera, de la a Visa... Și 
î le voi săruta frunțile, și 
| le voi mîngîia obrajii.
■ Este pe lume o mama mai 
î fericită ca mine ?

Rodica POTOROACĂ, 
muncitoare, Depozitul 

Varnița al Bazei de 
aprovizionare Petroșani

De Ziua copilului, gîn- i 
durile și sufletul meu se 
bucură de cinci ori, pen
tru fiecare dintre cei cinci 
copii ai mei. Lucrez ca 
muncitoare la Fabrica de 
mobilă din Livezeni, iar 
soțul meu ca artificier la 
mina Aninoasa și ne bu
curăm de fiecare dată 
cînd sîntem acasă alături 
de copiii noștri.

Sînt toți cinci destul 
de mărunței, cel mai ma
re are 15 ani, dar au 
crescut împreună, înva
ță împreună. Ne strădu
im să-d creștem cinstiți, 
drepți, cu dragoste . de 
muncă, de oameni. Ce 
le urez eu de ziua lor? 
Ce doresc toate mamele 
din lume copiilor cărora 
le-au dat viață. Să fie 
sănătoși și frumoși, cu
minți și ascultători, să 
aibă parte de pace și să 
se bucure de viață. Dacă 
e pace pe pămînt, putem 
trăi liniștiți, ne punem - 
vedea copiii oameni mari 
la locurile lor, așa cum 
își dorește orice părinte.

Elena MALEA, 
muncitoare, secția de 

mobilă Livezeni

r
I
i
I
i

P A C E IN CENTRUL ATENȚIEI

Am văzut copacul 
tremurînd
și m-am întrebat:

de ce tremură?
Am văzut iarba 
lăcrimînd 
și mi-am zis:

de ce plînge? 
Am auzit apa

suspinînd
și iarăși m-am întrebat:

de ce suspină?
Răspunsul
mi l-a dat o privighetoare 
care,
pe azurul cerului de Mai, 
cînta PACEA.

Mariana COLEA, 
elevă, dasa a V-a 

Școala generală nr. 7 
Petroșani

Ne tragem vîrsta...
Dînd nume țării cum au vrut bătrîniî 
Ne măsurăm cu vîrsta erei lor, 
O vîrstă clară, unică, supremă 
Din care ne-ntrupăm în nou destin, 
Ne dăltuim silabic biruința
Prin dimineți cu măreție de cetate ț
Din care curg culori și muguri de lumină
Peste zidiri de țară și de neam. ,
Ne tragem vîrsta din rămase vremuri ;
Peste uluci cu umeri de nesomn
Spre care vin atîtea brațe întinse
Și clipa lor de rugă și visare - ,
Ne’măsurăm în fiece secundă
Prin anii ctitoriți de Roșul steag
Spre care vin atîtea noi izbînzi
Și-atîtea zări cu rotunjimi de vis.

Cristian TRIPȘA, 
c). a Vl-a Școala generală 

nr. 6 Petroșani

Dl ZIUA LOR
■ Astăzi, de la ora 10, 

pe terenul Școlii sportive 
din Petroșani se vor des
fășura întreceri sportive 
ale șoimilor patriei ' din 
oraș. Copiii vor participa 
la concursuri de biciclete, 
trotinete, triciclete, patine 
cu rotile, desen pe asfalt.

■ De la ora 17, în sala 
Teatrului de stat din Pe
troșani are loc spectacolul 
„Cîntăm copilăria ferici
tă" susținut de formații ar
tistice pionierești din Pe
troșani, Petrila (Școala 
generală nr. 6) și Aninoa- 
sa, laureate în ultima edi
ție a Festivalului național 
„Cîntarea României".

■ Tot astăzi are loc, la 
Deva, faza județeană a 
concursului de gimnastică 
pentru preșcolari. Valea 
Jiului este reprezentată de 
echipele copiilor de la Gră
dinița 1 Vulcan și Grădi
nița 4 cu program prelun
git din Petroșani.

■ In cadrul săptămî- 
nii cultural-educative a 
pionierilor din Petrila „Ba- >, 
lada munților’’, ajunsă la 
ediția a III-a, copiii din

U oraș vor participa astăzi, 
de la ora 8, Kla competiții 
de handbal și fotbal, la un 
concurs demonstrativ de 
carturi (la Școala genera
lă nr. 5), la alte întreceri.

Un viitor
(Urmare din pag. I)

ciul meu e la copiii țării 
mele, la tineretul, la popo
rul meu, spunea secreta
rul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Doresc ca 
tinerii, copiii, poporul meu 
să trăiască în, pace. Dar, 
deopotrivă, gîndurile me
le sînt îndreptate spre co
piii tuturor popoarelor”.

fericit pentru tinerele vlăstare
Cei aproape 28 000 de pio
nieri și șoimi ai patriei, 
care sînt educați în fami
lii și în unitățile de învă- 
țămînt din Valea Jiului, 
se află zi de zi integrați 
într-un larg cadru de ma~ 
nifestare a capacității lor 
creatoare, a aptitudinilor 
și talentului, prin partici
parea largă la Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei” și la competiția spor

tivă „Daciada”. Educați în 
spiritul muncii, al dragos
tei față de partid, copiii 

_Văii Jiului, urmînd exem
plul de muncă si viață al 
părinților, participă cu 
foarte bune rezultate la 
acțiuni de muncă patrioti
că destinate înfrumuseță
rii localităților, la întrea
ga viață socială și cultu
rală a municipiului.

Sănătatea și vigoarea 
tinerei generații

Aceeași dragoste care-î învăluie pe copii în fa
milie și în societate se manifestă în mod constant în 
toate etapele lor de dezvoltare. Pentru sănătatea și 
vigoarea tinerei generații din Valea Jiului, în cele 4 
spitale și în dispensarele policlinici (numai pentru 
îngrijirea noilor născuți și copiilor sînt 350 paturi) 
veghează cadre medico-sanitare cu competență și ex
periență profesională. In anii următori, copiii cresc 
și sînt deucați în 43 de cămine și grădinițe în care, 
într-o atmosferă stimulativă pentru imaginația lor, - 
încep primii pași pe drumul cunoașterii. Semnifica
tive au fost în această privință trecerile în revistă 
ale formațiilor cultural-artistice ale șoimilor patriei, 
desfășurate săptămîna trecută în întîmpinarea Zilei 
internaționale a copilului: în aproape 120 de forma
ții participă peste 1500 de copii care-și exprimă, cu 
candidă sinceritate, iubirea pentru patrie și partid, 
pentru părinții lor.

Sănătatea și vigoarea tinerei generații din Valea 
Jiului sînt coordonate permanente ale activității edu- 
cative, structurată în raport de preocupările, interesul, ; 
aptitudinile și talentul copiilor. In cercurile tehnic- 1 
aplicative, artistice și sportive existente în cele patru 
case ale pionierilor și șoimilor patriei și în școli,. se | 
află cuprinși peste i 1 000 de pionieri în 137 de cer- ț 
curi tehnice, 173 eu tematică științifică, 87 politico- ! 
educative, 150 sportiv-turistice și , de pregătire pentru ’ 
apărarea patriei, 51 artistice. In cadrul actualei edi- î 
ții a Festivalului național „Cîntarea României" în î 
municipiul nostru activează 213 formații artistice pio- -3 
nierești, cuprinzînd 6500 copii, prezente în viața cui- ț 
turală a localităților.

„Cîntăm copilăria fericită”, „Copilărie fericită, ț 
vegheată de partid”, cuvintele fericire și copilărie re- ' 
vin pe buzele copiilor, recunoscători pentru tot ceea ( 
ce face partidul și statul, secretarul general al parti- j 
dului, tovarășul Nicolac Ceaușescu, pentru ei. j

Astăzi, în prima zi de cireșar, de vară, toți copiii | 
Văii Jiului, plini de vitalitate și energie, înconjurați | 
cu gingășie și dragoste, își dovedesc vigoarea și sănă- j 
tatea. fizică și morală, felul în care trăiesc liberi și 
fericiți în România socialistă. . • j

.V___ ________________—---------------------------

Condiții deosebite pentru formare și creștere
La grădinița nr. 5 din 

orașul Vulcan zilnic se 
întîlnesț aproape 250 de 
copii preșcolari cuprinși 
în trei grupe; două mij
locii și una mică. Un co
lectiv cu o Competentă 
pregătire format din edu
catoarele Ileana Budună,. 
Petroneia Oargă, Maria 
Postolache, Valeria Un- 
tariu, Niculina Andraș și 
Maria Nistor formează și 
călăuzesc cu pasiune și 
dragoste caracterele mi
cilor fii și fiice ale mi
nerilor.

La ora oizitei noastre, 
■șoimii dih ‘.rupă mare 
aveau oră de desen: Con
centrați asupri-, țoilor de

desen, din amestecul de 
culori și nenumărate li
nii prindeau contur di
verse construcții și pei
saje generate de fante
zia lor creatoare. Șoimii 
din grupa mijlocie aveau 
oră ele „construcții”. Fie
care încerca să se în
treacă pe sine însuși. 
Mezinii grădiniței; cei 
din grupa mică, învățau 
cîntece. In pauză, am 
întrebat pe cîțiva din
tre ei, ce vor să se facă 
atunci cînd vor fi mari. 
Luminița Vîtcă vrea să 
fie doctoriță pentru a face 
„să nu mai fie copii mici 
bolnavi", Ciprian Onuț 
dorește să 1ie aviator,

Cristina Moraru și-a do
vedit deja inclinațiile 
spre desen și pictură. Ne 
surprinde dorința micu
țului Marian Deget din 
grupa mijlocie, care do
rește să fie mecanic... la 
metrou. Alin lonescu do
rește să împărtășească 
„cea mai frumoasă me
serie", cea de miner. Vi
suri, multe visuri în
drăznețe și dorințe care 
desigur se vor împlini 
peste ani.

In atmosfera plăcută, 
familială a grădiniței, sub 
ocrotirea și îndrumarea 
„tovarășei” se plămă
desc caractere, se for
mează generația viitoa
re a patriei noastre.

Ștefan NEMECSEK
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Conferința europeană 
a Crucii Roșii de tineret

(Urmare , din pag. I)

Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii, Institutu
lui „Henri Dunant”. In ca
litate de observatori, par
ticipă reprezentanți ai Cen_ 

' trului de informare al 
O.N.U. din București, pre
cum și ai UNESCO — Cen
trul european pentru ■ în- 

i vățămînt superior.
Lucrările conferinței au 

fost deschise de Lidia Oră- 
; dean, președintele Consi
liului Național al Societății 
de Cruce Roșie.

In intervenția sa, tova
rășul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, a adresat un 
călduros salut participan- 
ților, s-a referit pe larg la 
rolul tineretului în soluți
onarea problemelor vitale 
ale lumii contemporane, 
la necesitatea creării tu
turor pîrghiilor pentru par
ticiparea tinerei generații 
la întreaga viață economi
că, social-culturală a nați
unilor, la jalonarea căilor 
de făurire a viitorului în 
care tineretul este chemat 
să trăiască și să munceas
că, subliniind că o recu
noaștere a locului impor
tant pe care tînăra ge
nerație îl ocupă azi în so
cietate o reprezintă de
semnarea de către O.N.U., 
la inițiativa României, a 
anului 1985 ca An Interna
țional al Tineretului, - to
varășul Nicu Ceaușescu a 
prezentat ansamblul pre
gătirilor pentru marcarea 
A.I.T. — manifestare com
plexă chemată să active
ze guvernele, toate orga
nismele cu responsabili
tăți în domeniul tineretu
lui față de problemele re
ale ce confruntă tînăra 
generație.

In încheiere, .și-a expri
mat convingerea că reuni
unea de la Costinești, ca
re se bucură de o largă 
participare, va constitui, 
prin problematica generoa

să adoptată, o nouă și 
semnificativă . contribuție 
adusă la procesul pregăti
rilor pentru A.I.T.

Au mai luat cuvîntul Ri
chard Pestalozzi, membru 
al Comitetului Internați
onal al Crucii Roșii și En
rique de la Mata Gorosti- 
zaga, președintele Ligii So
cietăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie.

In continuare, în cadrul 
ședinței plenare de joi, 
Lidia Orădean, președin
tele Consiliului Național 
de Cruce Roșie, a fost a- 
leasă, prin consens, pre
ședinte al actualei confe
rințe.

Directorul Institutului 
„Henri Dunant” a prezen
tat apoi referatul „Volun
tariatul în cadrul Crucii 
Roșii de tineret”, iar șeful 
delegației sovietice, o in
formare privind Semina
rul internațional cu tema 
„Crucea Roșie de tineret 
și pacea”, desfășurat la 
Moscova ,în luna aprilie 
a.c.

Delegațiile României, Iu
goslaviei, Belgiei și Cana
dei au prezentat comuni
cări în care sînt abordate 
teme centrale ale Anului 
Internațional al Tineretu
lui : „Participare, dezvol
tare, pace”.

Lucrările conferinței se 
vor desfășura în plen și 
pe grupe de lucru.

MOSCOVA 31 (Ager- 
pres). — Pornind de la 
rezultatele ultimelor explo
rări efectuate pe Muntele 
Elbrus (cel mai înalt din 
lanțul munților Caucaz), 
cercetătorul sovietic Niko
lai Hitarov a emis ipoteza 
că vulcanul Elbrus nu este 
complet stins, cum se con
sidera pînă în prezent, ci 
este activ și poate erupe 
oricînd. In sprijinul a- 
cestei ipoteze pledează ce
le cîteva mici cutremure 
înregistrate, recent, pe ver- 
sanții muntelui, ca și ema
națiile de vapori și gâze

Hanoi

Manifestare 
culturală 

românească
HANOI 31 (Agerpres). — 

La Institutul, de hidroteh
nică din Hanoi a avut loc 
o manifestare culturală 
românească dedicată celei 
de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției de eli
berare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
jlbrialistă. Au fost prezen
tate succesele obținute în 
dezvoltarea învățămîntu- 
lui si culturii românești în 
anii construcției socialiste 
și au fost vizionate filme
le „România — țara mea” 
și „România ■— țara turis
mului”.

LA MOSCOVA A AVUT 
LOC o întîlnire între Kons
tantin Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al 
U.R.S.S., și Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. 
al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, aflat în U- 
riiunea Sovietică -într-o 
scurtă vizită de prietenie, 
anunță agenția TASS.

Breviar tehnico^știintifie
în apropierea calotei gla
ciale a vulcanului.

Cercetările privind El- 
brusul, dincolo de rezolva
rea unor probleme strict 
teoretice, ar putea elucida 
unele chestiuni legate de 
seismicitatea întregii zo
ne.

BONN 31 (Agerpres). — 
Firma vest-germană de a- 
paratură medicală „Medi- 
zin Sistem Technik” a pus 
la punct un container ce 
conține întreaga instalație 
necesară unei săli de ope
rații și care poate fi ex
pediat oriunde- este ne

Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

COPENHAGA 31 (Ager
pres). — Mai multe partide 
de opoziție din parlamentul 
danez Folketing — s-au 
pronunțat în favoarea u- 
nei inițiative a Danemar
cei în cadrul NATO pen
tru încetarea staționării de 
noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în 
Europa occidentală — 
transmite agenția ADN. 
Partidul Social Democrat, 
Partidul Socialist Popu
lar, Partidul Socialist de 
Stingă și Partidul Libe
ral Radical au cerut gu
vernului danez să-l însăr
cineze pe ministrul de ex
terne al țării să ia o ati
tudine în acest sens.

WASHINGTON 31 (A-
gerpres). — După cum re
latează agenția United 
Press International, o for
mă nouă de exprimare în 
S.U.A. a protestului . îm
potriva cursei înarmărilor 
nucleare o constituie de

Pe .fcurt;
VIZITA NEOFICIALA 

pe care urmează să o efec
tueze în Franța primul 
ministru al Republicii Sud- 
Africane, Pieter Botha, a 
provocat un val de protes
te din partea forțelor de 

voie de intervenții chirur
gicale urgente. La locul 
de efectuare a operației, 
containerul trebuie conec
tat doar la o conductă de 
apă și la rețeaua electri
că. El este destinat, în 
principal, acordării de 
prim-ajutor In zonele ca
lamitate.

PARIS 31 (Agerpres).— 
O firmă franceză a pro
iectat un sistem de trans
port feroviar fără motor 
pentru zone urbane — scrie 
publicația „Traveaux”. Sis
temul, destinat orașului 
Laon (30 mii locuitori) este 

clararea unor instituții ca 
„zone libere de arme nu
cleare1*. Aproximativ 50 
de școli, spitale, instituții 
culturale, lăcașuri de cult, 
din 16 state americane, 
s-au proclamat „zone de- 
nuclearizate”, inițiatorii a- 
cestor acțiuni precizînd, 
între altele, că nu vor ac
cepta folosirea clădirilor 
respective , ca adăposturi 
în eventualitatea unei con
flagrații nucleare.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 31 (Agerpres). In 
Berlinul occidental s-au 
desfășurat lucrările orga
nizației „Tinerii socialiști”. 
Vorbitorii au subliniat că 
una dintre preocupările 
principale ale organizației 
constă în lupta pentru pa
ce și dezarmare și, în pri
mul rînd, împotriva am
plasării de rachete nuclea
re cu rază medie de acți
une în Europa.

stînga, a organizațiilor de
mocratice din această țară.

CONSILIUL DE SECU
RITATE al O.N.U. a hotă- 
rît să prelungească cu în
că șașe luni mandatul For
ței O.N.U. de observare a 
dezangajării militare în 
zona înălțimilor Golan 
(FNUOD). In urma acestei 
decizii, mandatul FNUOD 
va expira la 1 decembrie 
1984.

compus din vagoane mici 
'și ușoare care circulă pe 
șine și sînt trase de un 
cablu. In apropierea sta
țiilor, vagoanele își înce
tinesc viteza prin slăbirea 
sistemelor de fixare sau 
prin conectarea la un alt 
cablu mai lent. La stație, 
sistemul se decuplează au
tomat. O astfel de cale fe
rată poate fi amplasată la 
suprafață, în tuneluri sau 
pe estacade. Proiectanții 
sistemului susțin că el este 
economicos, nepoluant și 
silențios.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Capcana mer- 
, cenarilor; Unirea : Iubire 

fără soare ; Parîngul: Ga
ră pentru doi, I-II.

PETRILA: Alo, ateri
zează străbunica.

LONE A: Un* american 
la Paris.

ANINOASA: Dublu de
lict.

VULCAN — Luceafărul: 
Serbările galante.

LUPENI — Cultural : 
Artista, . dolarii și ardele
nii.
URICANI: Sfîrșitul nop- 

■■■ ții.. <■ ■■■ ■'-! '
TV

15,00 Telex. 15,05 Copiii, 
bucuria țării. 15,15 Repere 
tunisiene. 15,35 Flori din 
grădina copilăriei. 15,50 
La volan. 16,00 Emisiune 
în limba germană (p.c.). 
20,00 Telejurnal (p.c.) 20.20 
Actualitatea în economie. 
20,30 Din inimi de copii, 
dragoste și recunoștință. 
Documentar dedicat Zilei 
de 1 Iunie. — Copiii, pri
măvara țârii (c). Program 
artistic literar-muzical-co- 
regrafic. 21,15 Film artistic; 
„Alarmă în Deltă" (c). 
Producție a Casei de filme 
Trei. 22,20 Telejurnal (p.c.).

Mica, publicitate
VÎND apartament din 

cărămidă, cu gaz, • două 
camere decomandate, etaj 
I. Informații telefon 956/ 
20727, după ora 16. (2036)

VÎND Opel Record 1700. 
Telefon 42646, Petroșani, 
după ora 17. (2054)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cic Nis- 
tora, eliberată de Fabrica 
de pline Petroșani, secția 
I. O declar nulă. (2057)

PIERDUT» legitimație de 
serviciu pe numele Mihuț 
Mariana, eliberată de i.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2055)

PIERDUT carnet califi
care manipulant locomo
tivă mjnă, nr. 304/19(.Șune 
numele Szasz GheorgK’ , 
liberată de LM. Vulca. •' 
II declar nul. (2052)

PIERDUT ecuson: nr. 7191, 
eliberat de preparația căr
bunelui Petrila. II declar 
nul. (2059)

Duminică, 3 iunie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

Viața satului (parțial 
color).
Muzica pentru toți. 
Lumea copiilor.
Telefilmoteca de 
ghiozdan, (color).
Pistruiatul.
Episodul 2.
Telex.
Album duminical 
(parțial color).

— Estivale... muzicale 
umoristice.

— Cascadorii rîsului.
■—• Cîntece de voie bună.
— Desene animate.
— Drumuri printre 

mintiri. Fotbaliști de
< altădată: Voinescu

își amintește.
— Un singur loc sub soa

re. Muzică ușoară cu 
Mihaela Oancea, 
rabela Dauer și 
cea Romcescu.

— Patriei. Versuri.
— Tinerețe, floare

!■ Program folcloric.
— Teiesport.
—- Armonii estivale. Mu

zică ușoară.
— Refrene lirice.
— Salonul epigramiștilor 

la Giurgiu.
— Secvența telespectato

rului.
18,TO Micul ecran pentru 

cei mici.
18,50 1001 de seri.

40,00

13,00
13,05

Și

a-

Mi-
Mir-

rara.

19,00 Țelejurnal (parțial
COlOr). , A

— Sub semnul anului ju
biliar.

19,15 Cîntarea României. ' 
Laudă muncii!

19,50 Telecinemateca.
Viața e frumoasă. 
Premieră TV.
Coproducție sovieto- 
italiană. ,
(color). 
Varietăți muzicale, 
(color).
Telejurnal (parțial 

color).
Luni, 4 iunie

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în 

conomie. 
A patriei cinstire. 
Muzică și versuri.
Tribuna experienței 

înaintate.
Tezaur folcloric (co
lor).
La zi în 600 de secun
de.
Orizont 
ințific.

22,15 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea programu-

16.20 Desene animate.
16,30 închiderea 

' mului.
20,00 Țelejurnal 

■...■:" color).
20.20 Actualitatea

progra-

(parțial

înainte de zbor.
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor poloneze (co- 
lor). ? . • .

22,30

(parțial

progra-

21,50

20,00

20,20

20,35

20,50

21,10

21,40

21,50

e-

tehnico-ști-

15,00
15,05

15,25

15,35
15,50

nomie.
20,35 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României” (co
lor).

20,45 Căile afirmării.
21,00 Teatru TV.

în eco- 22,20 Telejurnal (parțial 
color)..

— Sport.
22,30 închiderea 

mului.
Joi, 7 iunie

15,00 Telex. . „
15,05 Omul șl sănătatea.

progra-

PROGRAMUL ȚV

lui.
Marți, 5 iunie

Telex. . '
Amfiteatru 

țese.
Țara mea.

ușoară românească. 
Secvențe daneze. 
Universul femeilor.

studen-

Muzică

Explozie întîrziată 
de Paul Everac. 
Premieră TV. 
(color).

22.20 Telejurnal 
color).

22,30 Închiderea 
mulul,
Miercuri, 6

i Clubul tineretului. 
Suedia: Profil 
temporan. 
Emisiune în 
maghiară 
color).
închiderea 

mului.
Telejurnal 

color).
20.20 Realizări și 

tive.
20,50 Film artistic.

(parțial

progra-

iunie
15,00
15,15

15,30

16,30

20,00

coh-

limba 
(parțial

progra-

(parțial

perspec-

15.20 Studioul tineretului.
16.20
16,30

Telejurnal 
color).
închiderea 

mului.
Vineri, 8 iunie
Telex. -
Monografii profesio
nale.
Viața culturală.
La volan.
Emisiune în limba 
germană (parțial co
lor).

16,30 închiderea
mului.
Telejurnal 

color).
Actualitatea 
nomie. , 
împliniri și 
tive.
Cadran mondial (par
țial color).
Telefilmoteca de aur. 
Toma Caragiu.
Medalion teatral 
cinematografic (II).

. (parțial color).
20 Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.
Sîmbătă, 9
Telex.
La sfîrșit de săptămî- 
nă (parțial color).

— De drag și dor — cîn
tece în interpretarea 
Ștefaniei Rareș.

— Ecranul copiilor. Su
netul muzicii (III).

— Desene animate.

15,00
15,05

20,00

20,20

20,35

20,00

20,20

20,35

20,55
21,15

22,00

Desene animate, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal (parțial 

color).
Actualitatea în eco
nomie.
Pagini muzicale 
mare popularitate.
Occident '84.
Filme inspirate 
lupta P.C.R.
Clipă.
Ecranizare a roma
nului cu același titlu 
de Dinu Săraru.
Partea I.
(color).
Patru decenii de cul
tură socialistă.

de

din

21,10

21,30

22,30

13,30
13,35

■b

progra-

(parțial

in eco-

perspec-

Și

(parțial

progra-

iunie

— Surpriza emisiunii: 
Pantomimă și... mu
zică.

— Tainele naturii...
— Marile momente ale 

baletului.
— Magnetoscop muzical : 

Harry Belafonte.
— Tot ce are țara mai 

frumos. Oameni, lo
curi, fapte în anul 40

■ al devenirii noastre.
— Cîntecele patriei.
— Șah.
— De Ia o melodie la 

alta...
— Teiesport.
— Muppets.

16,30 La datorie.
16,45 Săptămîna
17,00

Reportaj, 
politică.

progra-

19,00

19,40

19,55
20,25

(parțial

noștri.

pe min- 
Melodii

închiderea
mului.
Țelejurnal 

color).
Noi și copiii 
Reportaj.
M-am născut 
dră glie, 
populare.
Teleenciclopedia.
Film serial.
Un August în flă
cări.
Ultimul episod.

21,15 Cu mască..., fără mas
că (color).
Telejurnal (parțial 

color).
Invitații televiziunii 
(color).
închiderea progra

mului.

22,15

22,30
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