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.Sub președinția ’ tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a 
desfășurat, vineri, 1 . iunie, 
ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a 
aprobat componența dele
gației române care va par
ticipa la consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a ță
rilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc, ce va avea loc lâ 

‘Moscdva, Ia jumătatea lu
nii iunie a.c. De asemenea, 
Comitetul Politic Executiv 
a discutat și aprobat punc
tul de vedere al delegației 
noastre pentru ședința a 
XXXVlII-a extraordinară 
a sesiunii CAER.

Comitetul Politic Execu
tiv a exprimat convingerea 
că întîlnirea la nivel înalt, 
pe problemele economice, 
înțelegerile la care se va 
ajunge vor contribui la 
perfecționarea colaborării 
și cooperării în cadrul 
CAER, in interesul dezvol
tării economico-sociâle a 
fiecărei țări membre, al e-

dificării cu succes 
orînduiri, al întăririi forței 
și prestigiului socialismu
lui în lume.

In continuare, în cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentat o 
informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie 
efectuată în țara noastră, 
în perioada 22—25 mai, de 
general Gnassingbe Eya- 
dema, președintele fonda
tor al Adunării Poporului 
Togolez, președintele Repu
blicii Togoleze.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat, în unanimi
tate rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
general Gnassingbe Eyade- 
ma, apreciind că Declara
ția comună semnată de cei 
doi președinți, celelalte 
documente încheiate repre
zintă o importantă contri
buție la extinderea relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre România și 
Togo, servesc interesele 
celor două popoare, politi
cii de pace, destindere, in
dependență națională și

colaborare intre națiuni. 
A fost subliniată însemnă
tatea deosebită a hotărîri- 
lor luate de cei doi pre
ședinți cu privire la dez
voltarea mai dinamică a 
colaborării româno-togole- 
ze în domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific, 
social-cultural, a cooperării 
în producție, la diversifi
carea . schimburilor comer
ciale, apreciind că acestea 
sînt în avantajul reciproc 
al celor două țări și popoa
re, al dezvoltării lor libere 
și independente pe calea 
progresului economic și so
cial.

Aprobînd în
te documentele și 
rile convenite cu 
vizitei, Comitetul 
Executiv a cerut 
lui, ministerelor,
te organe economice cen
trale să ia toate măsurile 
pentru transpunerea lor în 
viață.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

f CĂRBUNE!

Rezultatele înregistrate în luna mai

Cu sarcinile
Concomitent cu preocu

pările pentru terminarea 
campaniei de împădurire, 
colectivul Ocolului silvic 
Petroșani a îndeplinit sar
cinile de plan la export, 
sarcifti care au fost depă
șite pe cinci luni cu 10 la 

' sută. • ■ .
S-a încheiat campania 

de împădurire pen-

unanimita- 
înțelege- 

prilejul 
Politic- 

guvernu- 
celorlal-

de plan la export îndeplinite
tru acest an. Au fost îm
pădurite 215 hectare, din 
care 200 hectare cu specii 
rășinoase repede crescă
toare cum sînt molidul, 
bradul, laricea și 15 
re cu specii foioase 
și frasin).

Pentru prevenirea
ziunilor și introducerea in 
circuitul economic a unor

terenuri erodate, nepro
ductive, au fost împăduri
te încă 9 hectare în bazi
nele torențiale din 
Petrila, cu pin, cătină albă, 
anin și paltin.
‘ Printre brigăzile fruntașe 
atît la împăduriri cît și la 
export se află cele de la 
Voievodu, Cimpa și Pola- 
tiște. (Gh. BOȚEA)

de minerii Văii Jiului demonstrează
Un pas hotărit pe calea 

redresării producției extrase
SITUAȚIA 
realizărilor 

lunii mai
(IN PROCENTE)

I.M. Paroșeni 
I.M. Livezeni
I.M. Lonea
I.M. Vulcan
I.M. Uricani
I.M. Petrila
I.M. Lupeni
I.M. Dîlja
I.M. Aninoasa
I.M. Bărbăteni 
Exploatarea de 
cariere
Cîrnpu lui Neag
c7m.v7j.

114,1
104,7
104,0
103.4
101.5
100,0

■ Șase întreprinderi miniere — cele care și-au 
realizat și depășit prevederile de plan — au acumu
lat împreună, la sfîrșitul lunii mai, aproape 21500 
tone de cărbune.

■ Cel mai mare plus — 10 246 tone de cărbune
— 11 înregistrează minerii de la Paroșeni, colectiv cu 
cele mai constante realizări.

■ Revirimentul lunii : realizările minei Vulcan
— plus 4128 tone de cărbune — care au readus în
treprinderea în rîndul unităților cu planul realizat și 
depășit.

hecta- 
(paltin

ero-

Țesătoria dejmătase din Lupeni

mără Niculița Luca, Cla
ra Makay, Rada Doica, 
Emilia Gaboan și multe

Mărturie a mărețelor realizări socialiste!
municipiul Petroșani, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat sarcina ca în Lu
peni să fie construită țe- altele, 
sătoria de mătase, pentru In urmă cu. mai puțin 
a se crea noi locuri de 
muncă pentru femei. La 
scurt timp, din 1 ianuarie

RezUltatele cu care mi
nerii Văii Jiului au înche
iat luna mai sînt superioa
re celor înregistrate în lu
na precedentă atît în ceea 
ce privește plusul înregis
trat de întreprinderile cu 
sarcinile de plan depășite, 
cît și pe ansamblul pro
ducției extrase, chiar dacă ță de o lună în rîndul Unl- 
la nivelul bazinului noșțru — ----- •
carbonifer prevederile de 
plan nu au fost realizate 
integral.

Evidențiem cu acest pri
lej, cum dealtfel am făcut-o 
și cu ocazia analizelor de
cadele, eforturile și mobi
lizarea de excepție a mi
nerilor de la Paroșeni care 
au obținut cel mai mare 
plus ăl lUnii : 10 246 tone 
de cărbune. O caracteristi
că esențială a întregii ac-

tivități desfășurate de co
lectivul acestei întreprins 
deri o constituie ritnjicita-. 
tea depășirilor. Aceeași car 
racteristică și pentru 3 co
lectivul minei Vulcan, ca- ■ 
re a obținut un plus de 
4128 tone de cărbune, re
venind astfel după o absen-

tăților cu sarcinile de plăți 
realizate și depășite/ A \

Și prin realizările, . aces
tei luni — plus 2036 tone 
de cărbune — mina Live
zeni demonstrează hotărî- 
rea colectivului de a se 
menține în continuar* pe 
primele locuri în Întrece
re, fermitatea cu care ac-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
și brigăzilor, la sfîrșitul lunii mai, arată astfel:

ria de mătase și noua ca
pacitate de producere a 
firelor celulozice tip mă
tase, care în curînd va fi 
pusă în funcțiune.

In prezent, o unitate 
reprezentativă pentru no
ua vocație a acestei stră
vechi vetre minerești o 
constituie țesătoria de 
mătase. Este deosebit de 
semnificativ faptul că țe
sătoria reprezintă unul 
din sutele de obiective e- 
conomice construite din 
inițiativa și la . indicația 
tovarășului Nicol a e 

^Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

In urmă cu doar cîțiva 
ani, cu prilejul unei vizi
te de lucru a secretarului 
general ăl partidului în 
județul Hunedoara și în

de un deceniu, pe locul 
actualei țesătorii din Lu
peni se afla un teren vi- , 

1983, țesătoria de mătase ran. In prezent se află o 1 
clădire modernă, care fa- * 
ce parte armonioasă din 
vasta platformă industria
lă unde constructorii fi
nalizează instalația de 
producere a firelor celu
lozice tip mătase. Toate 
acestea constituie încă o 
mărturie a mărețelor rea
lizări ale celei mai ferti
le perioade din istoria 
nouă a României socia-

I. M. Paroșeni
• Sectorul I — plus 4367 tone ; abataje frontale 

— Gavrilă Mesaroș — plus 1248 tone ; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Dumitru Darabă; 
lucrări de investiții —‘ Alexandru Laszlo.

I. M. Livezeni

din Lupeni a intrat 
funcțiune. Acum, la 
sătoria din Lupeni lu
crează aproape 200 de 
mei, îndeosebi soții și fi
ice de mineri. Ele reali
zează lună de lună circa 
10 000 mp de țesături tip 
mătase. Iar producția este 
în continuă creștere.

Printre țesătoarele și fi
latoarele care se situează 
pe locuri de frunte în in-. liste, 
trecerea socialistă lâ țe
sătoria din Lupeni se nu- Viorel STRÂUȚ

1. M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

in 
țe-

fe-

diverse

In pagina a 3-a
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prin acțiuni 
și

Orașul cu cea mai mare 
întreprindere minieră cu 
exploatare subterană din 
țară, orașul Lupeni a cu
noscut în anii de după 
-revoluția de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă, prefaceri înnoitoa
re. S-a dezvoltat nu' nu
mai construcția de locuin
țe, ci au apărut noi uni
tăți economice, cum sînt 
mina Bărbăteni, Țesăto

Ziua Internațională a copilului

Ca în fiecare an, și 
ieri, 1 iunie, Ziua Interna
țională a copilului a fost 
sărbătorită, in toate lo
calitățile Văii Jiului. Lor, 
celor mai tinere vlăstare 
ale României socialiste, 
viitoarea generație, le-au 
fost dedicate acțiuni di
verse și atractive,

• Ieri dimineața, la 
Grădinița nr. 3, cu pro
gram prelungit, din Petro
șani, am consemnat un 
bogat sumar de acțiuni

atractive pentru copii. 
Sub îndrumarea educa
toarelor Dora Truță, Ma
riana Tunaru, Doina Po
pescu, Iulia Schwaitzer, 
Lidia Munteanu, Elvira 
Matei și Maria Puiu s-a 
desfășurat un concurs de 
biciclete, o ștafetă de a- 
lergări (pe grupe), precum

Text și foto : 
Alexandru TĂTAR

Sectorul II — plus 3237 tone ; abataje frontale 
— Valache Cristea — plus 3237 țone ; abataje ca
meră(—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan; 
lucrări de investiții — Mircea Secrieru,

I. M. Lonea
Sectorul IV — plus 4253 tone ; abataje frontale 

Grigore Mîndruț — plus.2500 tone ; abataje ca
meră — Ludovic Repaș — plus 250 tone; lucrări 
de pregătiri — Traian Botar ; lucrări de investiții 

Mihai Anton.

Sectorul VII — plus 1810 tone ; abataje frontale
— loan Calotă — plus 820 tone-; abataje cameră — 
Traiân Borșa — plus 780 tone; lucrări de pregătiri
— Constantin Purcariu; lucrări de investiții — Cons
tantin Niță.
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Cînd neglijențele se țin lanț, 
sînt rău gospodărite

Dezvoltarea urbaniști- Ind. Borzești și Săvinești, 
că a orașului Lupeni, cons- care au stat în blocurile 

'Dll, D12, B 10. Pentru 
pagubele aduse, de la a- 
ceste întreprinderi s-au
recuperat 424 000 lei.

Oricare cetățean care
locuiește într-un aparta
ment are obligația mora
lă, patriotică, de a-1 în
treține în stare desăvîr- 
șită. Și dacă la Lupeni 
— și nu numai acolo, ci 
și la Vulcan — există o 
astfel de situație, ea are 
și cauze, una dintre ele 
fiind sesizată de ing. 
Victor Stoi : administra
torii direcți ai locuințelor 

gos- trebuie să le verifice pe- 
A riodic și, atunci cînd este 

necesar, să aplice preve
derile legale. De ce nu 
s-a procedat astfel ? Mai 
ales că verificările rânt 
îndatoriri de serviciu și 
acești administratori apar
țin tot de E.G.C.L. Este o 
neglijență a E.G.C.L. din 
oraș, asociindu-se altor 
neglijențe ale întreprin
derilor miniere care nu 
colaborează, așa cum este 
normal, pentru a se do
vedi într-adevăr respon
sabilitate față de această 
avuție națională — apar
tamentele. Iată de ce me
seriașii E.G.C.L., în loc să 
execute alte lucrări ne
cesare orașului, tot repa
ră la... apartamente noi, 
degradate de locatari la 
fel de neglijenți față de 
locuința lor ca și cei ca
re au datoria să le gos
podărească.

Tiberiu SPĂTARU
_______________ /

truirea unor ansambluri 
i de blocuri cu. apartamen- 
■ te confortabile, constitu- 
J ie o realitate elocventă a 

marilor prefaceri sociale 
înfăptuite în Valea Jiu
lui pentru creșterea con
tinuă a nivelului de via
ță al minerilor, al tuturor 
oamenilor muncii, între
ținerea corespunzătoare , 
a fondului locativ, în ca
re statul a investit mulți 
bani, presupune un acut 
și permanent simț cetă
țenesc, atît din partea lo- 
catarilor cît și din cea a 
întreprinderii care f 
podărește locuințele. A- 
tunci cînd, și de o parte 
și de alta, se manifestă 
dezinteres, se ajunge la 
degradarea apartamente
lor și la sporirea cheltu
ielilor destinate repara
țiilor lor. La 1 ianuarie 
1984 în oraș erau depis
tate 261 apartamente de
gradate din vina celor ca
re le-au locuit. Ce s-a în
treprins în aceste cinci 
luni ?

— Au fost reparate 216 
apartamente, cele mai 
multe dintre ele fiind de
ja repartizate altor cetă
țeni, ne spunea ing. Vic
tor Stoi, directorul Ex
ploatării de gospodărie 
comunală și locativă.

— Cine a locuit în 
ceste apartamente ?

— Ultimii locatari 
muncit ia 
le miniere 
constructori, de la 
tirele I.M.C. Bîrcea, T.C.

____________________

a-

au
întreprinderi- 

sau au fost
șan-

Acțiuni diverse
(Urmare din pag. I)

yi spectacolul omagial „O 
lume minunată". Un mo
ment deosebit l-a consti
tuit recitalul de muzică 
populară susținut de 
Constanța Nedob care a 
recunoscut, fără timidi
tate : „îmi place să cînt, 
am șase ani și jumătate 
și la toamnă mă duc la 
școală !“.

Au participat copii, din 
toate grupele, cărora le-au 
fost împărțite cărți, ju
cării și dulciuri, e Spec
tacole asemănătoare s-au 
desfășurat la toate grădi
nițele și căminele din re
ședința de municipiu. • 
In localitățile Văii Jiu
lui, de la Uricani pînă la 
Lonea, Ziua Internațio
nală a copilului a fost, 
de asemenea, marcată de 
adunări festive, specta
cole omagiale, precum și 
diferite concursuri cu 
premii. • Ieri după-amia- 
ză la sediul Teatrului de 
stat Valea Jiului, cu în
cepere de la ora 17,00 ș-a 
desfășurat spectacolul 
„Cîntăm copilăria ferici
tă" susținut de formații 
artistice pionierești din 
Petroșani, Petrila și Ani- 
noasa, laureate în ultima 
ediție a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei"

(Urmare din pag.' I)

la

Aflat în continuu pro
ces de urbanizare și 
modernizare, municipiul 
nostru cunoaște ample 
prefaceri înnoitoare. 
Imaginea este elocventă 
pentru ritmul alert în 
care prind contur noile 
Construcții soeial-edili- 
tare.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Un pas hotârît pe calea 
redresării producției extrase

ționează fiecare om al 
muncii pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan, răspunderea 
cu care au fost ■ pregătite 
condițiile necesare înde
plinirii planului.

Remarcăm, de asemenea, 
puterea de mobilizare de 
care au dat dovadă minerii 
de la Uricani care, în ulti
mele zile ale lunii mai, au 
recuperat minusul acumu
lat, ajungînd să extragă 
suplimentar sarcinilor pla
nificate aproape 1000 tone 
de cărbune pentru cocs.

Cu excepția minei Băr- 
băteni — care rămîne 
constant sub sarcinile de 
plan, cu aproximativ ace
eași cantitate de cărbune 
— peste 7000 de tone — în 
ultimele luni, la celelalte 
întreprinderi miniere, care 
nu și-au realizat integral 
prevederile de plan ale lu
nii mai, se constată o îm
bunătățire a activității de 
extracție, minusurile lunii 
mai fiind cu aproximativ 
50 la sută mai mici decît 
cele înregistrate la sfîrșitul 
lunii aprilie.

Deși și-a realizat integral 
prevederile de plan, mina 
Petrila trebuie să acorde 
o atenție deosebită activi
tății extractive pentru că 
în cîteva zile — mai exact 
în ultimele două zile — 
dintr-un plus de 2347 tone 
de cărbune, cît avea în 29 
mai, în dimineața zilei de 
1 iunie, la începutul schim
bului I, rămînea cu un 
plus de... o tonă.

Exploatarea de cariere

Cîmpu lui Neag continuă 
să se mențină la același ni
vel scăzut al realizărilor, 
fără nici o urmă de îmbu
nătățire a activității. Din 
contră, în această lună 
a înregistrat cel mai mare 
minus 
nului,

'Dar, 
cepții, 
vității 
zinUl nostru carbonifer se 
poate afirma, cu certitudi
nea dată de rezultatele în- 
registrate, că ■./ realizările 
obținute în această lună 
sînt superioare celor din 
luna precedentă, ceea ce 
constituie un pas însemnat 
pe calea realizării inte
grale a prevederilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate.

de

cu 
pe 
de

la începutul ai

toate aceste ex- 
ansamblul acti- 

extracție din ba-

Așa cum sublinia 'secre
tarul general al partidului 
Ia recenta plenară a Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii, acUm, în 
aceste zile se impune mai 
mult ca oricînd sporirea e- 
forturilor pentru crește
rea producției de cărbune 
extras, pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
plan, astfel îneît în cinstea 
marilor evenimente ale a- 
nului — a 40-a aniversare 
a Eliberării patriei și Con
gresul al XIII-Iea al parti
dului — toate colectivele 
miniere ale Văii Jiului să 
raporteze nu numai reali
zarea prevederilor, dar și a 
propriilor angajamente a- 
sumate în întrecerea socia
listă. ; ' ,
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Sectorul
(—}; abataje 
tone; lucrări 
erări de investiții

Uricani
I — plus 210 tone;- abataje frontale 
cameră — Alexandru Bato — plus 125 
de pregătiri — Florin Enculescu; lu- 
........— Gheorghe Nlstor.

1. M. Petrila
Sectorul IV — plus 3543 tone ; abataje frontale

— Ștefan Alba — plus 2300 tone ; abataje cameră
— Iacob Baltag — plus 150 tone ; lucrări de pregă
tiri — Francisc Kovacs; lucrări de investiții — Va- 
siie Pavel. 'v

După douăzeci de ani
Consemnăm cu plăcere 

încă o întîlnire,- la care 
vor participa absolvenții 
de acum 20 de ani ai Li
ceului teoretic din Petro
șani. Absolvenții promo
ției 1964 ai septuagenaru
lui lăcaș de învățămînt

bucuria nirea are loc astăzi în
,.r,___ ani cocheta sală a Teatrului

în care au confirmat efor- de stat „Valea Jiului", 
turtle minunatului corp împărtășim emoțiile par- 
profesoral, adueîndu-și 
contribuția la realizarea 
mărețelor obiective ale 
societății noastre. întîl-

mediu vor trăi 
revederii peste ani,

ticipanților și le dorim 
tinerețe veșnică, așa cum 
au fost acum 20 de ani.
(M. BUJORESCU)

O macara care trebuie... ridicata
Blocul de locuințe nr. 99, 

cu magazine și Agenția de 
voiaj C.F.R. la parter, i_ 
mobil reprezentativ pentru 
noul centru civic al orașu
lui Petroșani, a fost dat în 
folosință la 1 octombrie 
1983. în scurt timp după 
această dată el a fost ocu
pat de locatari. în imobi
lul vecin, nr. 97, la parter, 
se află mai multe 
zine, dintre care cel
important este cel de pro
duse electrotehnice, cu un 
volum mare, de mărfuri, u- 
nele greu de deplasat în 
condițiile absenței unui ac
ces corespunzător, comod. 
Ei bine, accesul pe cel mai 
surt drum, prin spate, la 
mai multe magazine aflate 
aici, între care și cel 
electrice, este blocat 
mai bine de 8 luni de 
caiaua „Bocșa“, care a
vit la construirea blocului 
99. De aproape tot atîtea 
luni de zile frigiderele, ma
șinile de spălat, boilerele 
și alte produse sînt descăr-

maga- 
mai

de 
de 

ma- 
ser-

cate la zeci de metri dis
tanță de intrarea de servi
ciu în magazin — alt ac
ces pentru- ihărfuri nu e- 
xistă —, și împinse pe sin
gura cale neblocată — tro
tuarul de lîngă bloc. Acum, 
aceeași macara constituie 
o stavilă întîmpinată de 
echipa de muncitori care 
lucrează la amenajarea in
trării spre bloc din bule
vardul Republicii, pentru 
continuarea pregătirilor în 
vederea betonării străzii 
de pe latura din spatele 
blocului. Toate acestea for
mează un prim grup de 
motive care pledează pen
tru urgentarea demontării 
și mutării macaralei în- 
tr-un alt loc în care dacă, 
deocamdată, nu poate
era din plin, cel puțin nu 
creează greutăți și nu îm
piedică alte lucrări. Se pa
re că există deja un astfel 
de front de lucru unde ma
caraua este așteptată.

Al doilea aspect care tre
buie reținut îl constituie

lu-

1. M. Lapeni
Sectorul III — plus 5443 tone; abataje frontale 

— Teodor Boncalo — plus 2555 tone ; abataje ca
meră — Ștefan Benko — plus 250 tone ; lucrări de 
pregătiri — Nicolae Kalman; lucrări de investiții — 
Gheorghe Toma. *

I. M. Dîlja
Sectorul I — plus 563 tone ; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Ludovic Varga — plus 450 
tone ; lucrări de pregătiri — Dinu Năstase; lucrări 

— Alexandru Levay.

Aninoasa
(—); abataje frontale — Pavel Dediu 
tone ; abataje cameră (—); lucrări

FREAMĂTUL ADÎN
CULUI. Consiliul de edu
cație politică și cultură 
socialistă din Petrila or
ganizează, începînd de 
luni, 4 iunie a.c., o amplă 
acțiune culturală care se

o 
săptămînă. Este vorba de

Și 
cunos-

va desfășura timp de

săptămîna educației 
culturii petrilene 
cută sub genericul „Frea
mătul adîncului", deve-

nită tradițională în viața 
locuitorilor. (V.S.)

CABINET DOCUMEN
TAR. La întreprinderea 
minieră Dîlja s-au termi
nat în această săptămînă 
lucrările destinate ame
najării unui modern ca
binet de documentare po- 
litico-ideologică. Cabine
tul cuprinde o bibliotecă 
cu documente de partid, 
literatură social-politică, 
asnectomat, retroproiec- 
tor, necesare în pregăti
rea propagandiștilor, în 
activitatea organizației de 
partid. (T-S.)

MUNCA PATRIOTI
CA. Organizația U.T.C— 
suprafață de la I.M. Pe
trila a inițiat în ultima 
zi a lunii mai o amplă 
acțiune de muncă patrio
tică pentru strîngerea ma
terialelor refolosibile și 
sortarea materialului lem
nos. S-au remarcat 
hărnicia lor tinerii 
dia Neagoe, Teodor 
cu, Gakuci Andrei, 
vațchi Elena. (T.S.)

CONSILIUL POPULAR 
al comunei Bănița orga
nizează astăzi încă o bază 
volantă pentru" preluarea

prin
Na-' 

Boi- 
Car-

de investiții

1. M.
Sectorul

— plus 1200 
pregătiri (—); lucrări de investiții (—).

Foto: Ai. TATAR

faptul că de 8 luni de zile 
un utilaj important nu este 
folosit, nu contribuie ia în
făptuirea programului de 
construcție în partea de 
nord a orașului. Și, pentru 
ca lista argumentelor, ce 
pledează pentru o altă op
tică față de macaraua 
„Bocșa" „uitată* la blocul 
99 să fie completă, ar mai 
trebui spus că în timp ce 
aceasta stă nefolosită, Trus
tul de antrepriză pentru 
construcții Hunedoara a 
adus în Petroșani mai 
multe astfel de instalații de 
ridicat, adevărat de alt 
tip, dar tot macarale se 
numesc și au aceeași desti
nație. Ne oprim aici, cu 
convingerea că, deși nu 
am spus totul, am demons
trat suficient necesitatea 
urgentă ca’ macaraua care 
încurcă multe lucruri la 
blocul 99 să fie... ridicată 
și să i se dea o întrebuin
țare.

pieilor, adăugîndu-se ce
lor două existente. Pînă 
acum gospodarii din lo
calitate — Dumitru Stoi
ca, Petru Marcu, Gheor
ghe Marcu, Andrei Un
gur, loan Marcu și alții 
— au predat pentru fon
dul centralizat al statului 
250 miei, 359 hl lapte, o 
importantă cantitate de 
caș. (T.S.) • . ,

ÎN ATENȚIA CREA
TORILOR LITERARI, 
Poeții și prozatorii din 
Valea Jiului, care au crea
ții literare (poezie, proză, 
teatru, schițe umoristice,

I.M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje 

meră — Zaharia Ciutuc — plus 60 tone; lucrări 
pregătiri — Vasile Fodor; lucrări de investiții 
Miron Buță.

Exploatarea de cariere 
Cîmpu lui Neag

eseu) și fac sau nu 
parte din cercurile și ce
naclurile literare de pe 
lingă așezămintele cul
turale sau școlile din mu
nicipiu, sînt invitați du
minică, 3 iunie, la ora 10, 
la Casa de cultură din Pe
troșani, în 
tuirii unui

vederea alcă- 
volum. (M.B.)

Rubrică 
Tiberiu

realizată de 
SPĂTARU

Printre unitățile 
nomice fruntașe ale ora
șului Uricani, se numă
ră și Secția de exploa
tare și preparare a 
cuarțului. Unitate rela
tiv tînără, a reușit to
tuși, datorită hărniciei 
colectivului care lucrea
ză aici să se remarce 
prin rezultate deosebite. 
In imagine, un aspect 
din secția de spălare a 
minereului brut adus de 
la cariera Șigfău. -
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Luna manifestărilor pollfico-ideologlce, cultural-educative și sportive

„LAUDA OMULUI MUNCII ȘI CREAȚIEI SALE"
VULCĂNEANĂ", ediția a Xll-a

Rovinari, „Doina Motru- 
lui", „Parîngul" Bumbești- 
Jiu, „Nedeia" Novaci, al 
ceferiștilor din Simeria, a- 
le caselor de cultură din 
Hunedoara, Hațeg, formații 
artistice din Călan și Baru. 
De asemenea, pentru 4 a- 
ceastă ediție au fost invi
tate ansambluri artistice 
din Tălmaciu, Pitești, Cu- 
gir și Anina.

Dacă adăugăm și atrac
tivele întreceri sportive 
(fotbal, tenis de masă, te-

gospodină" (clubul sindica
telor, 7 iunie), fatîlnirea ti
nerilor cu membrii secre
tariatului Comitetului mu
nicipal de partid (8 iunie) 
etc. întreprinderile miniere 
ale orașului au declarat zi
lele de 5 și, respectiv, 6 iu
nie, zile de producție re
cord, o suită de ample ma
nifestări se vor desfășura 
Ia întreprinderea de con
fecții ta ziua de 7 iunie, o- 
cazionate de bilanțul a 5 
ani de activitate a între
prinderii. Programul ma
nifestărilor cultural-artis- nis de cîmp, handbal, vo- 
tice este, de asemenea, 
foarte variat, cuprinztad ex
poziții de carte și „ex-Iibris" 
(5 iunie), vernisajul Salo
nului interjudețean de ar
tă fotografică, spectacole 
în sălile de apel și de fes
tivități ale minerilor și al
tor oameni ai muncii, pe 
scena clubului muncitoresc, 
ta aer liber, proiecții de 
diafilme, concerte de fan
fară. In cea de a șaptea zi 
a -actualei ediții se va des
fășură, conform tradiției, 
parada portului, a obiceiu
rilor și cîntecului popular. 
Interesantă ni se pare, de 
asemenea, „confruntarea" 
literară pe care o propune 
condeierilor din Vale 
naclul literar „Orfeu" 
Vulcan.

— în această ediție, 
marcă Gheorghe Udangiu, 
directorul clubului munci
toresc, inaugurăm Con
cursul de muzică- populară 
„Flori de cîntec românesc", 

___, Ia care am invitat soliști 
producției — sarcină prin- ai cluburilor, caselor

. ... . ...... . cultură și căminelor
turale din municipiul 
județul nostru, din județe
le învecinate. La realizarea 
spectacolului festiv de în
cheiere a manifestărilor își 
voi da concursul, pe lingă 
colective artistice din Vale, 
ansamblurile „Jiulețul**.

acest 
Gon- 
edu-

„NEDEIA
Străveche vatră de neam, 

Vulcanul își poartă cu no
blețe tradițiile strămo
șești. Oamenii muncii din 
acest frumos oraș, mineri, 
preparatori, constructori, 
confecționere își aduc 
un obol generos la îmbo
gățirea zestrei sale spiri
tuale ta cadrul manifestă
rilor de anvergură ale mu
nicipiului nostru, „Laudă 
omului muncii și creației 
sale". Astfel, „Nedeia vul- 
căneanâ" al cărei debut 
festiv va avea loc luni, a 
ajuns la cea de a Xll-a e- 
diție (4—10 iunie).

Manifestările din 
an, rod al colaborării 
șiliului orășenesc de
cație politică și < cultură 
socialistă cu alte foruri ale 
organizațiilor locale 
masă și obștești, sub con
ducerea Comitetului 
șenesc de partid 
cuprind un ansamblu 
acțiuni 1 
mai bogat și mai variat de
cît în anii precedenți, me
nit să ridice nivelul de 
conștiință al oamenilor 
muncii, să le deschidă noi 
orizonturi de cunoaștere. 
Sfat astfel prevăzute să se 
desfășoare simpozionul „40 
de ani de la Revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă din România" 
(5 iunie), expunerea pri
vind dezvoltarea economi- 
co-socială a orașului lor 
(4 iunie), dezbaterea avînd 
ca generic «Realizarea pro
ducției fizice și a calității

de

oră-
Vulcan, 
' i de 

politico-ideolog ițe,

lei), realizăm anvergura 
și varietatea manifestărilor 
desfășurate în cadrul aces
tui tradițional festival al 
muncii și > creației locuito
rilor din Vulcan, la care 
stat, bineînțeles, invitați 
toți cetățenii municipiului, 
oameni ai muncii din alte 
colțuri din țară.

■ Ion VULPE

Astăzi și mîine în Petroșani

Reuniunea jubiliara 
a colecționarilor de insigne

Ce- 
din

re-

Vernisaj
Ca ta fiecare ediție 

„Nedeii vulcănene", și

cipală, izvorîtă din cuvîn- 
tarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ple
nara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, din 
mai 1984“ (I.M. Paroșeni, 8 
iunie), simpozionul „Feme
ia — mamă, muncitoare,

de 
cul- 

și

Cenaelul literar „Orfeu" Vulcan

De primăvară

i

S-ascundem iarna iar în noi
Să nu ne mai trezim în primăvară
Străini și triști de vise goi ; 
Regretele nu știu decît să doară.

Și caută-mă-n potir de floare, 
Sărută-mă, că știu să înfloresc 
In ochii mei adun atîta soare, 
Cînd toate florile din mine cresc.

Să sărutăm cuminți petala florii 
ce ne-a adus atît de-aproape iar 
și mai alungă-ți de pe frunte norii, 
C-un anotimp uitat în calendar.

Lena ROTOR

Apa lină
Apă lină dincolo de groapă
vino de-mi alină firicel din stîncă
urcușul greu de-i ajunge-n luncă
spre Prometeu tuturor să spui

Apă din Carpați ce-a fost ieri

sor’ de șapte frați, și astăzi nu-i.

vino și m-adapă Tudor BRÂ
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Proces 
cinematografic
Peste 400 de spectatori 

din Lupeni au participat, 
recent, la cinematograful 
„Cultural", la un proces 
cinematografic, care a a- 
vut ca subiect de dezbate
re pelicula românească 
„Septembrie". „Completul 
de judecată" a fost asigu
rat de Ion și Rodica Roșu, 
loan Dicu, Cornel Mireu- 
ță, Gigi Militaru, oameni 
ai muncii de la I.M. Lu
peni șl I.F.A. Vîscoza, e- 
levele Carmen Gaspar și 
ZenOvia Enaru, artiști a- 
matori ai teatrului munci
toresc „Ana Colda“ din 
Lupeni. Interesantă ni s-a 
părut ideea organizatori
lor de a oferi cinefililor 
chestionare în care să-și 
noteze impresiile despre 
această acțiune cultural- 
educativă, realizată eu 
sprijinul întreprinderii ci
nematografice județene.

Gabriela ANDRAȘ

a 
...-------  .. . ta
acest an, tradiționalul său 
salon interjudețean de ar
tă fotografică s-a bucurat 
de un real interes din 
partea artiștilor fotografi 
din întreaga țară, care au 
trimis pe adresa clubu
lui muncitoresc din Vul
can nu mai puțin de 800 
de lucrări, ta cadrul te
maticilor folclor și liberă 
alegere. Juriul actualei e- 
diții a selecționat în vede
rea expunerii 200 de lu
crări, dintre care 20 vor 
întruni sufragiile premie
rii, figurtad, desigur, și în 
proiectatul catalog al ex
poziției. Așadar, după o- 
perațiunea de jurizare, ca
re s-a desfășurat la 20 a- 
prilie, iubitorii artei foto
grafice, ta calitate de ar
tiști amatori sau admira
tori, așteaptă cu interes 
vernisajul expoziției și 
festivitatea de premiere, 
care stat programate pen
tru mîine, la ora 10, în ca
drul clubului muncitoresc 
din Vulcan.

Petroșaniului îi revine 
cinstea de a găzdui, astăzi 
și mîine, cea de a X-a reu
niune republicană a colec
ționarilor de insigne, ma
nifestare la care au confir
mat participarea invitați 
din Ungaria și Cehoslova
cia. Recunoaștem astfel 
prețuirea de care se bucu
ră Secțiunea Petroșani a 
Societății numismatice ro
mâne, care a mai asigurat 
oficiile de gazdă la reuniu
nea inaugurală (1975) și fa 
ediția a V-a, într-o situație 
similară aflîndu-se doar 
secțiunea timișoreană. A- 
mănunte asupra desfășu
rării acestei prestigioase 
manifestări ne-a oferit ing. 
Miron Rebedea, președin
tele Secțiunii Petroșani a 
Societății numismatice ro
mâne.

— Vor expune în foaierul 
Casei de cultură a sindica
telor 100 de participanți, 
eu circa 200 de teme, pe 
440 de panouri. La cele 
peste 100 de premii indi
viduale aspiră colecționari 

Constanța, 
Paș-

munici-

din București, 
Timișoara, Craiova, 
câni, Tg. Mureș, Ploiești, 
bineînțeles din 
piui nostru, din alte locali
tăți cu mai multă sau mai 
puțină tradiție în faleristi- 
că. Reuniunea, desfășura
tă sub generoasa egidă a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", fa cadrul 
lunii manifestărilor „Laudă 
omului muncii și creației

In vîrtejul dansului..
Foto : Ștefan NEMECSEK

sale" din Valea Jiului, își 
dedică lucrările marilor 
sărbători ale poporului nos
tru — a 40-a aniversare a 
Revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-Iea al 
P.C.R. Cu acest prilej se 
va desfășura o sesiune, ca
re își propune să: dezbată 
15 comunicări pe teme de 
tasignografie.

— Care va fi programul 
celor două zile ?

— Astăzi (ora 9,30) vă 
avea loc vernisajul și se
siunea de comunicări (10—■ 
12), după care expoziția 
va fi deschisă pentru pu
blic. Juriul actualei ediții 
— președinte, ing. Traian 
Blaj (Petroșani), col. dr. 
Ioan Marinescu (Craiova), 
ing. Pavel Milovan (Timi- 
șoara), lt. col. Vaier Rus 
(București) și ing. Păta E- 
milian Valea (Arad) — va 
decerna premiile, mîine, 
între orele 11—13. Schim
bul de insigne se va desfă
șura atît astăzi (12—14 ) 
17—20), cit și mîine (8—11) 
13—15).

— Surpriza ediției jubi
liare ?

— Surprizele J Meda
lia, placheta și două in
signe deosebite jubiliare. 
La care se adaugă, com
petiția secțiunilor din ța
ră pentru a acumula cel 
mai bun punctaj, care asi
gură cîștigarea cupei trans
misibile.

Sever NOIAN

Turneu j
Comedia lui Tudor Po

pescu „Milionarul sărac", 
montată la teatrul de stat 
„Valea Jiului", în regia 
lui Marcel Șoma, a cucerit 
iubitorii de teatru din mu
nicipiul și județul nostru. 
Colectivul artistic, care a 
pus în scenă savuroasa 
comedie, între care se nu
mără actorii Dumitru Dră- 
cea, Mihai Clita , Florin 
Plaur, Ștefania Donca și 
alții întreprinde, tacepînd 
de luni, un turneu de 
zile în localitățile 
Timișoara, Arad, 
Cluj-Napoca, Satu Mare, 
Reghin și Turda. (LV.)

12
Lugoj, 

Oradea,

Nu ne-am propus să 
spunem o noutate: litera
tura dramatică muncito
rească, cu prebădere mi
nerească, își are rădăcini 
admci ta Valea Jiului, gă- 
sindu-și un statut funda
mental abia după 1944, 
cînd masele muncitoare 
eliberate de exploatare, 
devin făuritoare ale lumii 
noi, contribuind cu ab
negație și dăruire la fău
rirea unei noi orînduîri 
sociale. Teatrul, mai mult 
decît oricare alt gen artis
tic, devine tribună de ma
nifestare a eroului obiș
nuit, depășind tradiția 
legendei, istoriei și medi
ilor intelectuale,, manifes- 
tîndu-se prin noul său e_ 
rou, prin calitățile și da
tele de 
energic, 
turile 
lupttad 
acestora, noul tip de erou 

: aducînd fa dramaturgia 
I românească noi dimensiuni 
morale și psihologice, iz- 
vorîte din faptele și rea
litățile lumii. In chin de 
reprezentant :»1 mișcării 
revoluționare al forțelor is
torice ce schimbă vechile 
tipare sociale, muncitorul 
(minerul), începe a se re-'- 

în
de 

„Minerii" de Mihail

mai stările sufletești ale 
noului erou social, ci și 
atitudinea dîrză și mai a- 
les forța și capacitatea de 
convingere, deci o deschi
dere nouă a lumii și a is
toriei. In „Mineri*", Mihail

: no
tează D. Micu și N. Mano- 
lescu (Liter&twra română 
de azi", pag. 294—295), 
Anton Nastai (eroul pie-

VALEA JIULUI 
leagănul și vatra 

dramaturgiei muncitorești

Davidoglu, „Frunze care 
ard" și „Amurgul acela 
violet" de I.D. Sîrbu, ,jn~ 
terludiul", „Cameleonul* și 
,,Primăvară în noiembrie" 
de Dumitru Dan Ionașcu, 
„întoarcerea lui Vasi* de 
Constantin Beta, „Soarele Davidoglu, așa cum 
și luna" de Alexandru An- 
ghelescu, „Surparea" și 
„Prospectării" de Gheor- 
ghe Negraru, „Paralela 45"

este speculat în mod inte
ligent — serie Ion Maxim 
(„Arca bunei speranțe", 
pag. 235—236), iar textul 
este ferit de lozinci.... Tex
tul are poezia lui nu 
mai datorită mitologiei, 
insinuată fără 
ci mai ales

revoluționar dîrz, ninurniHiiHiiniHmnriiiinuriirinînnmnmummmfmh 
conștient de drep-
pe care le are,

pentru cîștigarea
de Dorel Dorian, în multe 
din aceste scrieri ii găsim 
mai puțin sub aspect de 
luptător înarmat și mai 
mult sub acela de făuritor 
al lumii noi, construind cu 
abnegație și dăruire o no
uă orînduire socială. Cu- 
vtatul, arma de căpetenie 
a teatrului,, pus în slujba 
maselor, devine sub 
scriitorilor — născuți 
trăitori de scurtă
lungă durată pe meleagu
rile Văii Jiului — activ, 
iscoditor, relevînd nu nu-

găsi ta chip de erou 
tr-un număr reștrîns 
piese:

pana 
sau 
sau

sei) „este ferit de situați
ile grele, de unele adevă
ruri, uneori amare, deter- 
minînd idealizarea lor, po- 
leindu-1 artificial, înfrU- 
musețîndu-f, nu convinge".

. Istoria dramaturgiei mun- 
din 
s-a 
de 

p Li

pitorești (minerești) 
perioada 1944—1952, 
constituit ca o etapă 
tatonare, fundamentul 
nîndu-1 I.D. Sîrbu cu pie
sele „Frunze care 
(1951) și 
violet"

. dramatic

ard" 
„Amurgul acela 

(1974). „Elementul 
(la I.D. Sîrbu)

nu-
•

ostentație, 
confruntării 

celor trei lumi, fiecare cu
frumusețile și caracteris
ticile ei : lumea munte
lui, a celor din munte și 
a celor de deasupra aces
tuia.^1. Și în „Amurgul a- 
cela violet", I.D. Sîrbu re
face un- moment din viața 
minerilor (asamblarea a 
două fire epice — Ștefan 
Harda și Silvia Soeol), din 
care nu lipsește poezia vie
ții și a morții, mitologia 
tradițională, îngemănarea 
realului cu imaginarul, cu 
fantasticul. Un alt drama
turg, mai puțin cunoscut, 
dar prolific, de încărcătu
ră afectivă, crescut în 

-preajma marilor mine de 
eărbuni din ' Valvă Jiului, 

- Dumitru De ni Ionașcu, pu
blicist și proz-to• care a 
cunoscut și adrta" »t pe a- 
eești bărbați p’ <? nici, ne- 
înfricați, ce smufe. miezul 
focului din adîn - ’ lor, le-a

..te scrieri.
-4)

închinat mai ml
(va urm

Aurel I. BRLMAKU
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Schimb de mesaje între
LU4ÎE

tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și președintele Statelor Unite Mexicane 

externe a României,
i de

CIUDAD DE MEXICO 1 
(Agerpres). Din partea to

varășului Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, s-a trans
mis președintelui Statelor 
Unite Mexicane, Miguel de 
la Madrid Hurtado, un căl
duros salut, urări de sănă
tate și fericire personală, 
de bunăstare și prosperita
te pentru poporul mexican 
prieten.

Exprimînd calde mulțu- 
■tniri, președintele Miguel 
de la Madrid Hurtado a 
dat o înaltă apreciere po-

liticii < __
promovată consecvent 
președintele Nicoiae 
Ceaușescu, rugind să se 
transmită șefului statului 
român, în numele poporu
lui mexican și al său per
sonal, sincere urări de 
sănătate și fericire, de pro
gres și pace poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului me
xican a delegației parla
mentare române, condusă . 
de tovarășul Nicoiae Gio-

san, președintele Marii 
dunări Naționale, care 
invitația Congresului 
niunii (parlamentul), 
o vizită oficială de priete
nie în această țară.

Delegația parlamentară 
română a avut, la Ciudad 
de Mexico, întrevederi 
Humberto Lugo Gil, 
ședințele Congresului,
Miguel Gonzales Avelar, 
președintele Senatului, cu 
alte personalități de frunte 
ale vieții parlamentare și 
guvernamentale mexicane.

Simpozion consacrat 
poziției României In problemele 

securității și dezarmării
BONN 1 (Agerpres). La 

Universitatea Augsburg 
din R.F. Germania a avut 
loc Un simpozion consacrat 
poziției României în pro
blemele securității și de
zarmării.

Concepția și consideren
tele președintelui Nicoiae 
Ceaușescu privind ' impe
rativul dezarmării și, cu 
prioritate, al dezarmării 
nucleare au fost prezenta
te la acest simpozion.

Participanții au înre
gistrat cu viu interes con
cepția președintelui Nicoiae 
Ceaușescu privind crearea 
unei Europe unite, în care 
statele, independente și su
verane, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, 
amplifice relațiile, 
tribuie la întărirea 
derii și securității,

Acțiuni 
dedicate 

aniversării 
Eliberării 
României

Pantru îmbunătățirea traficului de călători
mers al trenurilor de că- Vulcan) și la Paroșeni 
lători pe distanța Petro- (între Vulcan și Lupeni).
șani — Lupeni și Lupeni Menționez faptul că de 

la aceste puncte de opri
re în linie nu se vor pu
tea procura bilete. Deci, 
pentru urcare, călătorii 
trebuie să posede abona
mente.

— Cu alte cuvinte o- 
pririle stabilite în grafic 
vor apropia locul 
debarcare de 
și locurile de 
școală. Pe de 
trenurile vor 
lua actualul 
călători cu 
realizîndu-se 
semnata reduceri 
consumului de combus
tibil.

Și o ultimă întrebare: 
de cînd se poate circula 
în noile condiții cu tre
nul de la Petroșani la 
Lupeni ?
— începînd cu diminea

ța zilei de 3 iunie 1984.

Cu începere de la 3 iu
nie intră în aplicare noul 
mers al trenurilor. El a- 
duce și pentru munici
piul nostru unele noutăți. 
L-am rugat pe tovarășul 
ing. Victor Iloiu, șeful 
R.C.M. Petroșani să ne fa
că precizările de rigoare.

— în stabilirea noului 
orar de mers al trenurilor 
de călători în Valea Jiu
lui, ca dealtfel în întrea
ga țară, s-a ținut seama 
de programul de lucru al 
unităților din zona res
pectivă, precum și de 
propunerile oamenilor 
muncii, ne-a spus inter
locutorul. Pentru Valea 
Jiului, odată cu dublarea 
liniei Petroșani — Live
zeni s-au creat posibilități 
noi de satisfacere a nu
meroaselor propuneri ale 
oamenilor muncii vizînd 
îmbunătățirea traficului 
de călători. .

— La ce se referă a- 
ceste propuneri ?
— Ele au vizat stabili

rea unui nou trafic de

• MOSCOVA. După cum 
relatează agenția TASS, 
zborul cosmonauților so
vietici la bordul comple
xului științific orbital 
,Saliut-7“ — „Soiuz T-ll“ 
— „Progress-2“ continuă. E- 
chipajul realizează, potri
vit programului, diferite 
experiențe și cercetări teh- 
mico-științifice. Paralel cu 
aceasta, echipajul a început 
descărcarea navei de trans
port. „Progress-2“.

• TEL AVIV. Prețurile 
la produsele alimentare de 
bază și la benzină au fost 
majorate, joi, în Israel cu 
8 și, respectiv, 10 la sută, 
relatează agenția UPI. In 
primele patru luni ale a- 
nului în curs, indicele pre
țurilor la bunurile de con
sum a crescut cu 71 la sută.

sa-și 
să con- 

încre- 
la pro

gresul general al umanității.

Institutul Central de Sta
tistică (ISTAT), populația 
Italiei era, la sfîrșitul lunii 
decembrie a anului trecut, 
de 56 927 000 de locuitori, 
cu 187 000 mai mare decît 
în ianuarie 1983.

• MANAGUA. La Mana
gua s-a retinit , Comisia 
mixtă nicaraguano-cțstari- 
cană de supraveghere și 
preîntîmpinare a incidente
lor de la frontiera comună, 
formată din 
celor 
precum 
lor membre 
de la Contadora 
mite agenția Prensa Latina, 
citind un comunicat ofi
cial. Comisia are sarcina 
să* asigure menținerea unei 
situații normale la frontie
ra respectivă, zonă în care, 
în ultima vreme, au desfă
șurat acțiuni grupuri con
trarevoluționare antisan- 
diniste.

BERNA 1 (Agerpres). în 
cadrul acțiunilor dedicate 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, 
la Berna au fost inaugura
te o expoziție documentară 
de fotografii, oglindind i- 
nițiativele de pace și de
zarmare ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și reali
zările României socialiste, 
precum și un stand de 
carte românească, în care 
la loc de frunte s-au situat 
operele președin
telui Nicoiae Ceaușescu.

— Petroșani, astfel îneît 
să se descongestioneze au
tobuzele care fac legătu
ra între Petroșani și lo
calitățile din vestul Văii 
Jiului.

— Cum au fost solu
ționate aceste propuneri 
în noul mers al trenuri
lor?
— Venind în întîmpi- 

narea rezolvării proble-' 
melor ridicate pe secția 
de circulație Petroșanii
— Lupeni șe pun în cir
culație trenuri cursă lo
cală la ore care să satisfa- 
că elevii și studenții na
vetiști, ca și pe oamenii 
muncii care ies din schim
buri. Graficul de mai 
jos este edificator în a- 
cest sens. Pe de altă par
te, pe lingă stațiile exis
tente se înființează punc
te de oprire în linie la 
Lunca Jiul (între Petro
șani și Livezeni) la Co
rcești (între Iscroni și

de 
domiciliu 

muncă sau 
altă parte, 
putea pre- 
trafic de 
autobuzele, 
astfel în- 

ale

*

reprezentanții 
două țări, 

și ai state- 
ale Grupului 

trans-

Sfîrșitul

Cultural 
și ardele

• ROȘIA. Potrivit date
lor publicate la Roma

LISABONA 1 (Agerpres). 
In cadrul 
prilejuite de 
Portugalia a 
aniversări a 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, în saloanele 
primăriei orașului Santa- 
rem a fost organizată o 
expoziție de carte româ
nească, în cadrul căreia la 
loc de cinste s-au aflat o- 
perele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

în cadrul festivității au 
fost subliniate personali
tatea și activitatea prodi
gioase ale conducătorului 
partidului și statului nos
tru, ilustru om politic al 
lumii contemporane.

manifestărilor 
marcarea în 
celei de-a 40-a 
revoluției de

FILME
PETROȘANI — 

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

LONEA: Un american 
jq paris

ANINOASA : Dublu de
lict.

VULCAN — Luceafărul: 
Serbările galante.

7 No-
merce-
Iubire de săptă-

LUPENI
Artista, dolarii 
nii.

URICANI :
nopții.

TV
13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit

mînă (pc).
16,20 Orașe italiene — do

cumentar.
Cronica evenimen
telor politice. 
Telejurnal (pc).
Noi și copiii noștri.
Reportaj.

16,40

19,00
19,20

Mica publicitate
FAMILIA și prietenii 

felicită cu drag pe KISS 
FRANCISC, azi, cînd prin
de în buchetul vieții a 34-a 
floare, (2063)

VlND Dacia 1310 nouă. 
Lupeni, Tudor Vladimi- 
rescu, bloc 29, ap. 15.

VÎND casă 3 camere, ba

19,35
19,50
20,20

Sub cupola circului. 
Teleenciclopedia.
Film serial. Un au
gust în flăcări. E- 
pisodul 10.
Varietăți... varie
tăți. Meridianele u- 
morului și cîntecu- 

lui.
22,10 Telejurnal (pc).
22,20 Melodii de neuitat

21,10

C. DRAGOȘ

PETROȘANI —LUPENI
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6,40 6,44 6,50 6,53 6,58 7,08 7,19 7,2»
8,25 8,33 8,37 8,42 8,48 8,54 9,00

15,40 ■ 15,48 15,52 15,57 16,03 16,09 16,15
19,25 19,29 19,35 19,38 19,43 19,49 19,55 20,01
22,25 22,33 22,37 22,42 22,48 22,54 23,00 -

8,ie. Strada Plopilor nr. 
Petroșani. (2058)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele . Nicoi 
Jana, eliberată de Fabrica 
de confecții Vulcan. O de- 
lar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, eliberată de Baza

de

de aprovizionare Petro
șani și permis de intrare, 
eliberat de B.N. Filiala Pe
troșani, pe numele Lupu- 
lescu Elena. Le declar nule, 
(2060)

PIERDUT permis pescuit 
pe numele Stocker Eduard, 
eliberat de A.G.V.P.S. Pe
troșani. îl declar nul. (2061)

Mersul trenurilor de călători
Valabil de la 3 iunie 1984, pină Ia 1 iunie 1985 -

Sosiri plecări din stația C.F.R. Petroșani

Nr. Felul Distanța pe care circulă SOSIRE PLECARE
tren. tren. De la Pînă la ora/min. ora/min.

244 Acc. Deva — București Nord 1,34 1.40 ■ - . i
2708 C. Pers. Simeria — Petroșani 1,57
2701 C. Pers. Petroșani — Simeria 4,15
2712 C. Pers. Subcetate — Petroșani 5,20
2082 Pers. Petroșani — Tg. Jiu 5,25
2732 C. Pers. Petroșani — Lupeni 5,32

241 Acc. . Buc. Nord — Deva 5,54 5,59
2022 Pers. Simeria — Buc. Nord 6,40 7,05
2734 C. Pers. Petroșani — Lupeni 6,45
2081 Pers. Tg. Jiu — Petroșani 6,57
2731 C. Pers. Lupeni — Petroșani 7,25
2025 Pers. Craiova — Simeria 7,36 7,50
2733 C. Pers. Lupeni — Petroșani 9,00
2702 C. Pers. Simeria — Lupeni 9,45 10,05 X
2083 Pers. Craiova — Petroșani 9,52
2703 C. Pers. Petroșani — Simeria 12,20 XX
2084 Pers. Petroșani — Craioya 12,50
2714 C. Pers. Subcetate — Petroșani 13,25
2705 C. Pers. , Lupeni — Deva 14,12 14,35 XXX*
2736 C. Pers. Petroșani — Lupeni 14,40
2707 C. Pers. Petroșani — Simeria 15,40
2735 C Pers. Lupeni — Petroșani 16,15

242 Acc. Cluj — Deva — Buc. Nord 16,44 16,49
2026 Pers. Simeria — Craiova 17,40 17,54
2021 Pers. Buc. Nord — Simeria 18,12 18,24
2738 C. Pers. Petroșani — Lupeni 18,20
2704 C. Pers. Simeria — Petroșani 18,49
2085 Pers.' Craiova —• Petroșani 19,47
2737 C. Pers. Lupeni — Petroșani 20,01
2709 C. Pers. Petroșani — Simeria 20,15

. 2086 Pers. Petroșani — Craiova 20,50
2740 C. Pers. Petroșani — Lupeni 21,15
243 Acc. Buc. Nord — Deva — Cluj 21,36 21,41

2706 C Pers. Simeria — Petroșani 21,40
2711 C. Pers. Petroșani — Subcetate 22,25
2739 C. Pers. Lupeni — Petroșani 23,00

' •" ■ X — Deva—> Simeria și Petroșani — Lupeni circulă numai lunea.
XX -- Pe distanța Baru — Petroșani circulă cu ordin special.
XXX — Pe distanța Lupeni — Petroșani și Simeria — Deva circulă iiumai

sîmbăta
N.B. Acceleratul 244 — Deva — București din 2—3 iunie a,c. circulă după

noul mers al trenurilor, adică sosește în stația Petroșani la ora 1,34 și pleacă
la 1,40.
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