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3400 tone de cărbune peste plan
La li C. Vulcan

Un remarcabil succes

(în pag. a 3-a)

Puternic angajate în întrecerea socialistă în cins
tea celor două mari evenimente ale anului — aniver
sarea a 40 de ani de la Revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperiălistă și Con
gresul al XlII-lea al partidului — colectivele între
prinderilor miniere din Valea Jiului raportează suc
cese deosebite. De la începutul lunii iunie, numai din 
abatajele minelor Paroșeni, Livezeni, Lonea.. și Uri- 
cani au fost extrase peste sarcinile de plan 3400 tone 
de cărbune. In fruntea întrecerii, cu cea mai mare 
producție suplimentară, 2381 tone de cărbune, se si
tuează colectivul I.M. Paroșeni,

Aceste unități au extras, numai în ziua de 8 iunie 
a c., 900 tone de cărbune peste plan. Producțiile su
plimentare sînt realizate îndeosebi în abatajele cu 
susținere și tăiere mecanizată, prin buna organizare a 
procesului de producție pe schimburi și depășirea zil
nică a productivității muncii. (V.S.)

Incepînd de mîine, în 
toate liceele din Valea 
Jiului, se desfășoară o 
manifestare devenită 
tradițională în învăță- 
mîntu] nostru, „Săptă- 
mîna absolventului". Sin- 
tetizînd grija societății 
pentru absolvenții lice
elor, această săptămînă 
are un caracter sărbăto
resc, organizîndu-se 
complexe acțiuni edu
cative, culturale și spor
tive, deosebit de semni
ficative pentru poten
țialul creator al tineri
lor. In prima zi, sub gene
ricul „Anii de școală, arii 
de împliniri", vor avea 
loc întîlniri cu profeso
rii din licee, urmînd ca 
pe parcursul săptămînii 
să se desfășoare întreceri 
sportive („Cupa absol
ventului"), vizite în în
treprinderi și instituții, 
întîlniri cu juriști, cu 
activiști de partid și de 
stat, vor fi prezentate 
programe artistice. Cei 
peste 450 de ‘absolvenți 
ai liceelor vor termina 
cursurile în 16 iunie și 
vor susține bacalaureatul 
între 21- și 30 iunie.

Patru decenii ale devenirii noastrej
v 
V 
*
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■ Se estimează ca, pină la 1 iulie a.c., să se reali- 
zeze o producție totală suplimentară in valoare de peste ț 
12 000 000 lei ■ Producția destinată exportului, realizată 
peste plan, de la inceputul anului este în valoare r1* ■ 
12 000 000 lei. Coeficientul de înnoire a producției este de 
59 la sută, urmind ca în semestrul 11 să ajungă la peste 
75 la sută.
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* 
modelatoare de fru- socială și națională, anti- J

fascistă și antiimperialis- ) 
tă, și cel de al XlII-lea ț 
Congres al partidului. ,

Rezultatele obținute ’ 
constituie un prilej de ț 
analiză temeinică a posi-Ă 
bilităților colectivului ca 
și în continuare să se ob-1 . — -----
țină noi succese. Dealtfel, ț tehnicieni de ia mina Li- 
economista Margareta t i-
Zaideș, directorul între- ț 
prinderii, a estimat, îți-i 
tr-o discuție pe care am ’ 
avut-o la sediul unității, 1 
că pînă la 1 iulie urraea- ’ 
ză să se depășească sar- 

Alexandru TĂTAR |

Zi de sărbătoare
tentică pentru tînărul co
lectiv de muncă de la în
treprinderea de confecții 
din Vulcan. Două au fost 
motivele pentru care ti
nerele confecționere au 
îmbrăcat straie de săr
bătoare, specifice marilor 
evenimente: se sărbăto
rea împlinirea a 5 ani de 
cînd, pe harta economică 
a orașului Vulcan, a apă
rut această nouă citadelă 
a industriei ușoare, în al 
doilea rând, ca un minu
nat omagiu adus grijii 
partidului și statului nos
tru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
a cărui indicație unitatea 
economică amintită a fost 
creată, pentru a asigura “ 
locuri de muncă fiicelor 
și soțiilor de mineri, co
lectivul de muncă, a ra
portat un rezultat deose
bit, simbol al hărniciei 

i și dăruirii care caracte
rizează aceste mîini măies-

.4

tre, ----------... . — _
mos și durabil : îndeplini
rea, cu aproape o lună 
mai devreme, a sarcinilor 
de plan pe primele șase 
luni !

Un succes remarcabil, 
o dovadă certă că la în
treprinderea de confecții 
Vulcan se acționează cu 
responsabilitate și dărui
re, în consens cu hotărâ
rea tuturor oamenilor 
muncii din Valeă Jiului, 
de a onora prin rezultate 
de muncă deosebite cele 
două mari evenimente 
din viața poporului nos
tru — aniversarea a 40 
de ani de la înfăptuirea _________________  __
Revoluției de eliberare (Continuare <n paq. o 2-a) ț

Mobilizare 
a colectivului
Se confirmă mobiliza

rea exemplară a colectivu
lui de mineri, ingineri .și

vezeni. De la începutul a- 
cestui an, lună de lună, 
mina și-a realizat sarcinile, 
depășind preliminarul.

Iată că, și în luna iunie, 
a fost extrasă o cantitate 
de cărbune suplimentară de 
500 tone. De la începutul 
anului, I.M. Livezeni â ex
tras peste sarcinile planifi
cate mai mult de 20 000

Aspect de munca 
cadrul secției I produc
ție de la I.C. Vulcan.

Foto : St. NEMECSEK
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Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educativg și sportive
artiștilor amatori cu com
pozitorii și dirijorii din 
Capitală vor lua parte Sma- 
randa Gțeanu și Marina 

ai ziaru-

FESTIVAL. în după-a- 
miaza zilei de ieri au sosit 
la Petroșani reprezentanți 
de frunte ai școlii muzica
le românești, care vor ono- Preutu, redactori
ra cea de a IlI-a ediție a lui „Scînteia". 
Festivalului coral „Partidul, 
Ceaușescu, România", (du
minică, ora 10, la Casa de 
cultură din reședința noas
tră de municipiu). Este 
vorba de profesorii uni
versitari Nicolae Călinoiu, 
rector al conservatorului 
bucureștean „Ciprian 
rumbescu", președinte 
Uniunii compozitorilor 
Marin Constantin, compo
zitorii Carmen Petra —■ 
Bassacopol, Teodor Brătu, 
Ion Chioreanu, Ion Cristi- 
noiu, Radu Paladi, dirijo
rul Petre Crăciun, pianista 
Sanda Bobescu, asist, univ. . 
Ovidiu Cucu, de la clasa 
de pian a conservatorului 
bucureștean. La dialogul

Po- 
al 
Și

lui

așezămintelor culturale din 
Lupeni (luni), Vulcan 
(marți) și Petrila (miercuri), 
toate întîlnirile cu publicul 
debutînd la ora 19. De a- 
semenea, coriștii presti-
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„LAUDA OMULUI MUACII 
Șl CKEAȚIEI S ALEM
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MADRIGAL. Reamin- 
cititorilor noștri că, 
cadrul tradiționalului 
turneu, desfășurat cu 

Văii, 
corală 

dirijată de ,

tim 
în 
său 
ocazia sărbătorilor 
cunoscuta formație 
„Madrigal", „ '
prof. univ. Marin Constan
tin, Artist emerit, va sus
ține spectacole pe scenele_ 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" (duminică) și ale

gioasei formații artistice 
se vor întîlni cu minerii 
din Vale în sălile de apel 
ale întreprinderilor miniere.

NEDEIA ■ VULCANEA- 
' NA. Salutară inițiativa or
ganizatorilor „Nedeii vulcă- 
nene“ de a strânge pe scena 
clubului muncitoresc „Flori 
de cîntec românesc", într-o 
primă ediție a festivalului-

concurs omonim, care a 
pășit cu dreptul, întrucît a 
pus în valoare bogata zes
tre melodică a folclorului 
românesc, calități vocale 
neașteptat de bune, o bo
gată cromatică a costume
lor populare. Majoritatea 
celor 21 de concurenți din 
județele Gorj, Hunedoara 
și Vîlcea, au manifestat res
pect față de aria lor reper
torială, de asemenea, 
tecul bătrînesc a fost 
la mare cinste, alături 
producțiile folclorice 
recente. în acest 
subliniem preocuparea clu
burilor muncitorești din 
Vestul Văii și a căminului 
cultural din Paroșeni, de 
a prezenta soliști capabili 
să-și alcătuiască o fru
moasă carte de vizită în

Ion VULPE

^in- 
pus 
de 

mai 
context,

(Continuare în pag. a 2-a)

exemplară 
minei Livezeni
tone de cărbune. Este re
zultatul folosirii intensive 
și eficiente a complexelor 
mecanizate, mina fiind u- 
na dintre cele mai meca
nizate din cadrUl C.M.V.j. 
La aceste rezultate bune o 
contribuție deosebită are și 
funcționarea ireproșabilă a 
fluxului de benzi, a ........ 
portului în general. Cele 
mai bune rezultate 
înregistrat brigăzile 
duse de Mihai Bucevschi 
și Cristea Valache. (M.B.)

trans-

le-au
con-

De „ZIUA MILIȚIEI"
Se împlinesc 35 de ani noi și importante ____

de cînd partidul și statul zări, aniversarea a patru 
nostru au creat organele decenii de la Revoluția 
de miliție, inscriindu-se de eliberare socială ‘ r’. 
ca un moment important națională, antifascistă ' și 
în desfășurarea procesu- antiimperiălistă, precum 
lui complex de transfdr- și cel de-al XlII-lea Con- 
mare socialistă, a societă- greș al Partidului Comi
ții roniânești, de făurire nist Român care va des- 
a noului apărat ăl statu- chide noi orizonturi 
lui democrației muncita- dezvoltarea 
rești, revoluționare. „Sub sociala a 'patriet. Odată 
conducerea și îndruma
rea nemijlocită a partidu
lui — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului 
—, miliția noastră, eu 
sprijinul larg și activ al 
maselor, adus o cont.-i- 
buție prețioasă la apăra
rea cuceririlor revoluțio
nare, a proprietății socia- urmare a unei tot 
liste, la asigurarea ordinii rodnice colaborări cu ma- 
și liniștii publice, la apă- sete de oameni ai muncii 

, rarea legalității, a drsp- din Valea Jiului, lucră
turilor și libertăților ce
tățenești". In acest spirit, 
sensul fundamental al
activității organelor de
miliție l-a constituit și îl 
constituie slujirea cu cre
dință și devotament a in
tereselor poporului și ale 
socialismului, <. ” 
cu strășnicie a 
obștesc și personal,

„Ziua miliției" este 
bătorită în atmosfera 
atoare, de profundă 
brație patriotică în 
minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
întregul nostru popor, se . 
pregătesc să întîmpine cu (Continuare in pag. a 2-a)

ții românești, de

reali

st

1 
I
I
I
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I

în
' economico-

cu mărețele înfăptuiri 
socialiste, activitatea f or
ganelor de miliție s-a per
fecționat continuu și s-a 
diversificat, colaborarea 
cu colectivele de oameni 
ai muncii constituindă-se 
ca o direcție de creștere 
a eficacității pentru res
pectarea legilor țării. Ca 

mai

i
I

torii de miliție au înre
gistrat an de an o sporire 
a eficienței acțiunilor de 
prevenire și combatere a 
infracțiunilor. Pe fondul 
adîncirii democrației mun
citorești, revoluționare și 
aplicînd în viață indica- 

apărarea țiile de inestimabilă va- 
avutului loare teoretică și practică

ale secretarului general i 
săr- partidului, tovarășul 
Cfe. Nicolae Ceaușescu, acti- , 

vi_ viiatea miliției a tlobindit I
care Lt. col. Nicolae MITEA, ' 

comandantul Miliției i 
municipiului Petroșani

viiatea miliției a tlobindit

A■
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(Urmare din pag. ()

.ZIUA MILIȚIEIDE „Pe agenda de lucru a organizațiilor de sindicat

Astfel, tinerii proveniți 
din aceste familii, după 
absolvirea școlii profe
sionale sînt cuprinși în 
efectivele 1 atelierelor de 
la suprafață, fiind pri
miți cu mult interes de 
muncitorii mai vîrștnici 
care-i îndrumă în activi
tatea practică. După pe
rioada necesară de aco
modare ei urmează să fie 
încadrați în formațiile di
rect productive pentru o 
activitate .al cărei speci
fic îl cunosc încă dirt fa
milie. de la părinții sau 
frații lor măi mari. Din 

i organizațiilor

O preocupare oarecum 
aparte pentru asigurarea 
viitoarelor contingente de 
mineri poate fi întîlnită 
la mina Lonea unde este 
acordată atenție conti
nuării tradițiilor munci
torești în faniiliile de 
mineri. în decursul ani
lor, din localitățile situa
te în împrejurimile minei 
s-au format și afirmat nu
meroase cadre de mineri, 
mecanici, maiștri, ingi
neri și tehnicieni, al că
ror aport a fost substan
țial în dezvoltarea pe 
care -a cunoscut-o aceas- , 
tă întreprindere extrac- inițiativa 
tivă. Se poate spune că, de sindicat și a conduce- 
spre deosebire de alte u- rii minei, sînt întreprinse 
nități miniere din Valea acțiuni educative cu a- 
Jiului, mina Lonea a a- cești tineri, cu scopul de 
vut un important rezec- a sădi în ei atașamentul 
vor ăl forței de muncă față de întreprindere, am
in satele din apropiere, bițiă de a obține reali-

Continuarea tradiției zări profesionale, situate 
în familiile acestor cadre . cel puțin la nivelul celor - -—de p8rjnții„ înregistrate se află, după cum am ara- j 
tăt în atenția organelor și 
organizațiilor de sindicat. Ion

V __________________
MUSTATĂ

' J

un tot mai pronuțat ca
racter preventiv-educativ, 
împletit armonios cu fer
mitatea revoluționară fa
ță de cei care nu respec
tă legile țării.

In condițiile actualei 
etape de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, 
cînd întregul popor mun
cește cu rîvnă, abnegație 
revoluționară și patrio
tism, în activitatea orga
nelor de miliție se acțio
nează pentru realizarea 
unei calități noi, supe
rioare, prin creșterea 
răspunderii comuniste fa
ță ele sarcinile trasate de 
partid, prin perfecționa
rea moral-polîtică atutu
ror lucrătorilor și a me- 
todologiilor de muncă.

Sărbătorirea a 35 de 
ani de Ia înființarea mi
liției este un prilej de 
bilanț al realizărilor bune 
obținute, dar și acela de 
a ne exprima hotărîrea 
fermă să acționăm nea
bătut pentru apărarea 
proprietății socialiste in 
continuă dezvoltare, a 
democrației muncitorești, 

1 revoluționare, a. drepturi- 
' lor tot mai bogate în con

ținut ale tuturor cetățeni- 
I lor, a legalității socialiste.

Cu sprijinul oamenilor muncii 
apărători ai legalității socialiste
Zi și noapte, lucrătorii 

de miliție din Valea Jiu
lui, veghează la apărarea 
legalității, a proprietății 
socialiste, a drepturilor și 
libertăților cetățenești. Se 
înscriu numeroase fapte 
de devotament comunist, 
de operativitate profe
sională în care este sinte
tizată o muncă ce nu cu
noaște oboseala.

...Miliția orașului Vul
can a fost alertată : a fost 
spart magazinul „Ro:nar- 
ța“ și s-au furat haine din 
blană și alte obiecte în 
valoare de 116 000 lei. Cu 
sprijinul oamenilor mun
cii care au dat detalii u- 
lile în cercetări, cei patru 
infractori au fost identi
ficați prin eforturile unui 
colectiv format din loco
tenentul major Pavel Bor- 
cuța, locotenentul Floricel 
Cornea și sergetul major

lui nopții, autori necunos- 
cuți au demontat, la I.M. 
Lonea, pupitrul de co
mandă electrică al unei 
combine CT 2, de înaltă 
tehnicitate. Cu sprijinul 
larg al minerilor, loco
tenentul major Gheorghe 

, Romițan și locotenentul 
major Vasile Iludrea 
au reușit ca doar în cîte
va zile să descopere auto
rii, și să recupereze pupi
trul, combina putînd fi 
introdusă în subteran.

...La începutul acestei 
săptămîni opinia publică 
din Petroșani a aflat cu

Iotă Victor Sorin și 
rian Alin, ămîndoi de ci
te 12 ani.

...în primăvara acestui 
an, mai mulți cetățeni din 
Petroșani au adus la cu
noștința miliției că li 
s-au furat butelii de ara
gaz, Lucrătorii biroului 
judiciar de la miliția mu
nicipală, efecțuînd cerce
tări complexe, l-au reți
nut pe Felea Gheorghe, 
individ fără ocupație 
a săvîrșit 10 furturi 
butelii, vîndute unor 
lipirgii.

Sînt doar cîteva

care 
de 

chi-

N ° *ă „Vă rog, bilete de., 
o juma* de metru../4

pi-
3

ar 
ca-

Da, chiar așa ar putea 
glăsui rugămintea unui că- 

1 lător, însoțit de 2—3 per
soane, adresată taxatoarei 
de pe un autobuz al

A.U.T.L. care circulă pe
ruta Petroșani — Uricani. 
•Bilete fle o jumătate de 
metru ?! Da, nu e nici o 
exagerare. Cerînd, bună
oară bilete de călătorie 
nă la Uricani, pentru 
persoane, solicitantul 
primi mai multe bilete
re, puse cap la cap, ar în
suma mai bine de o jumă
tate de metru. De ce ? Din- 
tr-un motiv foarte simplu: 
Jn loc de un bilet de 9,50 
Iei, călătorului i se dau 
3 bilete de 2,50 și unul de 
2 lei sau poate într-o altă 
combinație, dar tot același 
număr de bilete. Și din 
nou un „de ce Și din 
anou un răspuns simplu : 
pentru că au dispărut bi
letele de 5; 6,50 ; 8 ; 9,50
lei, respectiv, biletele pen
tru o călătorie de la Pe
troșani la Vulcan, Lupeni,

l

I i 
I

flate în spatele Oficiu
lui P.T.T.R., au fost spar
te. O parte din autoturis
me au fost deteriorate și 
s-aii furat mai multe bu
nuri. Au intervenit cu 
promptitudine locotenen
tul major loan Boeoș, lo- 

Vasile Medrea. Toate bu- cotenentul Constantin Pri- 
nurile s-au recuperat, ele 
fiind vîndute de infrac
tori în județele Bacău, 
Constanța și Botoșani.

...în cursul lunii aprilie, 
la adăpostul întunericu-

_  . ,__________  -- —— -_____ din 
indignare că 13 garaje, a- preocupările cotidiene ale 

lucrătorilor de miliție, ca
re scot în evidență calită
țile morale ale oamenilor 
în uniforme albastre : fer
mitate, . vigilență și înalț 
profesionalism. Legămîn- 
tul șfint de a apăra lega
litatea socialistă, este răs
plătit astăzi, cînd sărbă- 

miliției", de 
și felicitări- 

cctățenilor

șecaru și locotenentul Ște
fan Băbăț, îndrumați în
deaproape de conducerea 
miliției municipale. în a- Văii Jiului, 
ceeași zi au fost identifi
cați autorii ; minorii Ba-

torim „Ziua 
mulțumirile 
le calde ale

Tiberiu SI’ATARU

Dialog cu oamenii muncii. Foto: locotenent Șt. Băbaț

Bărbăteni, respectiv, Uri- 
cani.
O taxatoare care abia 

prididea cu biletele la soli
citările unui mare număr 
de călători, urcați toți de
odată dintr-o stație de ma
re afluență, fiind compăti
mită de un călător, a repli
cat cu năduf :

— Și de ar fi de o zi-do- 
uă, de o săptămînă-două ; 
dar de luni de zile ne chi
nuim cu biletele astea...

Așa se tînguia taxatoa
rea. Dai- ce să zică pasa
gerii, mai ales cei care mai 
și decontează periodic bile
tele de autobuz. Deci nu e 
nici în interesul cetățenilor, 
nici al taxatoarelor și mai 
ales a taxării simple și ra
pide, deci a bunei desfășu
rări a transportului în co
mun, ca în loc de un bilet 
pînă la Uricani să primești 
4 sau 5 bilete de diferite 
valori care în total fac cît 
un singur bilet... ca lumea.

Dan STEJARU

In remarcabil succes
(Urmare din pag. I)

împăduriri 
la Lupeni

Laudâ omului muncii 
și creației sale"

(Urmare din pag. I) Căldura vocilor lor, 
tcnticitetea filonului 
lodic, inimitabilul tril 
nesc, încărcătura 
nală interpretativă 
asigurat superlativele

au- 
me- 

olte- 
Cmoțio- 

le-au 

precierilor. Mariana Gib 
(Vîlcea), “posedă, de aseme
nea, o voce cu un timbru 
aparte, frăzînd impecabil. 
O surpriză, cu priză la pu
blic, Annelise Schneider

mișcarea artistică de ama
tori. Deși repertoriul lor 
este încă nedefinitivat, ei 
infirmă părerea unor scep
tici, cum că zestrea melodi
că a Văii este săracă. în 
acest sens merită sublinia
tă mărturisirea cunoscutei 
mesagere a cîntecului ro
mânesc, Elena Merișorea- . _________ _________
nu, care a cules în ultimul (Clubul C.F.R. Simeria), ca

re a prins în buchetul me
losului românesc, cîntece 
din folclorul vorbitorilor 
de limbă germana.

Deliberînd în consens cu 
spectatorii, aseară 
juriul a stabilit 
următoarea .ierarhie valori
că : premiul I .— duetul vo
cal Maria Pdpescu—Io; 
Bălana, premiul II — M-. 
riana Gib, premiul III —■ 
Ileana și Victor Alstani, 
premiul special al juriului 
— Nicolae Agăleanu» pre
miul ziarului „Steagul ro
șu" — duetul Violeta Ba
dea—Floarea Păvălonesc,
mențiuni — Daniela Cim
ponier șî Annelise Schnei
der.

într-o adevărată sărbă
toare a sufletului, un regat 
de înalt profesionalism, fru
musețe și autenticitate, s-au 
constituit recitalurile „ste
lelor" „Rapsodiei române"

răstimp foarte multe' piese 
din Paroșeniul natal. Pre
ședintele juriului, Ștefania 
Rareș, un alt nume de pres
tigiu al „Rapsodiei române" 
conchidea :

—■ Au existat desigur, e- 
moțiile inerente concursu
lui, dar am ascultat multi 
interpreți de un real ta
lent, cu un repertoriu pro
fund, care afirmă valoarea 
sa, deci au lipsit, și aceasta 
este remarcabil, „imitato
rii'*.

Menționînd numărul ma
re al concurenților din mu
nicipiul nostru, nu putem 
trece cu vederea costuma
ția de „împrumut" a unora, 
care manifestă chiar predi
lecție spre folclorul bănă
țean, cu poluări și inter
polări „locale" de text. Au 
lăsat însă o impresie plăcu
tă, subliniată de aplauzele 
publicului, Ileana și 
tor Alstani (Vulcan), 
zina concursului Daniela 
Cimponier (Uricani), due
tul vocal Violeta Badea— 
Floarea Păvălonesc (Paro- 
șeni), Nicolae Agăleanu 
(Petroșani), întrunind și a- 
precierile juriului printr-un 
premiu special.

Oaspeții au „avut cîteva 
prezențe remarcabile, mai 
ales prin Maria Popescu și 
Ioana Bălana, ambele so
liste din Rovinari (Gorj),

După cum ne-a infor
mat prin telefon ing. A- 
drian Tatulici, șeful Ocolu
lui silvic din Lupeni, în 
primele cinci luni ale aces
tui an au fost împădurite 
mari suprafețe de teren. 
Printre altele au fost plan
tate cu puieți de molid 20 
ha, cu brad' 25 ha, iar 9 
ha au fost plantate cu so
iuri de foioase și larice. 
Au fost realizate astfel, în 
comparație cu sarcina a- 
nuală, peste 80 la sută din 
plantările planificate. (V.S.)

Bloch, a confecționerelor 
Rodica Dumitrache, Clara 
Mozes, Mihaela Săvoiu, 
Constantina Sallak, Jenîca 
Anghel. Sub coordonarea 
maiștrilor Carolina Ban- 
hari și Liliana Feszner, 
mîiniie harnice, îndemî-

peste 75 la sută. Merite 
revin în acest sens colec- 

cini’le de plan cu produse tivului de creație, condus 
de Maria "Bogdan, precum 
și maiștrilor Traian Clyș- 
pal și Ștefan Turculeanu.

Produse de calitate, sa
tisfacerea cerințelor par
tenerilor externi, continua natice, ale confecționere- 
ridicare a nivelului pre
gătirii profesionale — 
sînt cîteva dintre atribu
tele de bază ale activită
ții formațiilor de lucru 
conduse de Victoria Ene, 
Aurica Fornade, Eugen 
Nariță, Elena Florea, Li
liana Sîrbulescu, Catalina

pesteîn valoare de 
10 000 000 lei.

în ce constă cheia suc
cesului ? In preocuparea 
permanentă a colectivului 
de muncă nu numai pen
tru creșterea parametri
lor calitativi și cantitativi, 
dar și continua diversifi
care a gamei sortimentale. 
De la 59 la sută, cît re
prezintă coeficientul de 
înnoire în momentul de 
față, se estimează, ca în 
semestrul II, să ajungă la

lor creează noi și«noi mo
dele pentru a purta prin 
țară și peste granițele ță
rii vestea că, la Vulcan, 
un nou colectiv îșl fău
rește cu elan și perseve
rență renumele de unitate 
de frunte a industriei u- 
șoare românești.

r•
I
I
I
I

nene", manifestare educa
tivă care a început luni.

din zona Cri vădi a — Dea
lul Babii, cercetate de speo
logii din Vale.
resp.)

(I. Bor, co-

Vic-
me-; Ștefania Rareș și Elena 

Merișoreanu. Colegul dîn- 
selor, maestrul Marin Ghio
cel, a avut meritul de a 
„acorda" într-un timp re
cord orchestra „întărită" a 
clubului muncitoresc din 
Vulcan.

Astăzi, în cadrul festivi
tăților de încheiere a „Ne- 
deii vulcănene", se va des
fășura parada portului o- 
biceiurilor și cîntecului 
popular. .

IGIENIZARE. în cursul 
acestei săptămîni, la spita
lul orășenesc din Petrila 
s-au efectuat complexe lu
crări de igienizare. într-o 
atmosferă plăcută, sănăta
tea oamenilor muncii este 
vegheată de un colectiv 
medico-sanitar cu multă 
experiență.

LA GAZETA SATIRI-tența tehnică de pe schim- 
CA a I.M. Livezeni apare 
un fapt reprobabil : în data 
de 30 mai, în schimbul III, 
la sectorul II s-a înfundat 
un rol colector care pre
lua producția a două aba
taje de mare capacitate. 
Rolistul a anunțat șefii de 
schimb să meargă cu cîți- 
va ortaci, pentru a desfun
da rolul. Aceștia s-au invi
tat unul pe altul și așa în 
schimbul respectiv două

bul respectiv?

UN NOU BLOC de lo
cuințe. în orașul Vulcan 
au început lucrările de 
construcție la un nou bloc 
de locuințe. Este vorba de 
blocul Q cu 12 apartamen
te și confort sporit, care va 
avea, la parter, și spații 
comerciale. Noul bloc va 
fi terminat pînă la sfîrșitul 
acestui an. (V.S.)

♦SPEOLOGICA. în 
rioada 1—3 iunie 1984, 
chipajul cercului 
gic din cadrul U.S. 
carst Vulcan, format 
Iulius Bor,

pe- 
e- 

speolo- 
Hidro- 

din 
Eugen Rasa, 

I pă-amiază, la Casa de cui- Daniel Hukuță și Adrian 
I tură, printr-un atractiv Karacsony au participat la 
I carnaval la care au parti- simpozionul de carstologie 

. teoretică și aplicativă, edi-
I cipat pionieri și șoimi ai ția a n.3( la București. Cu 
I patriei, s-a încheiat „Săp- această ocazie au fost con- 
1 tămîna pionieriei 1

I IERI la Școala generală 
I hr. 5 din Petroșani a avut 
I loc faza municipală a se-
I siunii de referate și comu- 
I nicări ale pionierilor. Du-

preparației 
o formație 

una

ÎN CADRUL 
Lupeni se află 
de muzică ușoară și 
de muzică populară. Ambe
le fac repetiții intense. Ele 
își vor susține primele pro
grame în cadrul serilor dis
tractive pentru tineret care capacități de producție nu 
se vor organiza în incinta au dat nici o tonă de căr- td UVcUlU au IVOk'VVW V . ■■■■■: ■ _ . • • •

petroșă- firmate și cele trei peșteri ștrandului termoficat. (I.D.) bune. Ce are de spus asis-

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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Vatră de istorie

Ploaie de stele

Hai tuu.

Ca în realitate

Foto : Ioan JBĂLOI

Ploaie de steleîn articolul precedent 
am prezentat un număr 
de obiecte și obiective ar
heologice antice, mărturii 
ale viețuirii strămoșilor 
noștri în Valea Jiului. De 
data aceasta aducem o 
nouă mărturie istorică : 
e vorba de o legendă au
zită de la mâi multi cio
bani bătrîni la stînele din 
munții Paring. Din moti
ve de spațiu o redăm în 
rezumat : De mult... Va
lea Jiului și munții care 
o înconjoară erau stăpâ
niți de „urieși", care a- 
veau familii numeroase, 
de la bunici la strănepoți 
toți la un loc. Aveau gos
podării puternice cu vite 
mari și oi cite puteau 
păzi și hrăni. Pe lingă a- 
tîta bogăție în pămînt și 
vite aveau și aur mult și 
cetăți mari din piatră. O- 
dată, alțl „urieși" de pes
te Dunăre, auzind de bo
găția lor, au venit cu ar
mată multă ca să-i jefu
iască. Simțind că se apro
pie dușmanul, și-au adă
postit femeile, copiii și 
bătrinii cu vitele și toată 
averea la „colibele din 
pădure" și la stînile din 
munți, au închis drumu
rile și apoi s-au pregătit 
de „bătaie". A fost „băta
ie" grozavă dar dușmanii 
n-au avut nici un spor. 
Văzînd că n-au cum pă
trunde în cetățile bine 
întărite, au adus „harapi" 
negri ca niște corbi, că
lări pe cai iuți ca „are- 
ții“. Ei stau pitulați în 
tufe. De acolo atacau cu 
niște suliți lungi și apoi 
se retrăgeau iarăși în tu
fe și ieșeau alții, se nă
pusteau și aceia și se în
torceau iute... așa zi șl 
noapte, pînă . „urieșii** 
noștri nedormiți, nemîn- 
cați, obosiți de atîta 
„zdroabă" mai și răniți 
și speriați de „arătările" 
drăcești ale harapilor, au 
hotărît să se retragă peV _ _
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vrtme de noapte și s-au 
dus la ai lor pe „cheile** 
munților. Dimineața, ha
rapii s-au pomenit cu ce
tățile goale. Pe cheile 
strimte harapii n-au mai 
putut intra fiind înfunda
te cu hăciugi și butori în
tregi răsturnate, peste ca
re erau rostogolite de sus 
steiuri de pe clențele de 
unde trecătorile erau pă
zite cu grijă de caraulele 
urieșilor. De ciudă că s-au 
văzut păcăliți și n-au mai 
avut ce jefui, harapii s-au 
apucat să „huruie'* pînă 
și temelia cetăților. Din

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

•■■■■■■•ai■■■■■■■■■••■■■•

ele n-au mai rămas decît 
mormane de grohote de 
piatră. După ce au făcut 
această' ispravă s-au în
tors, plini de mînie, je
fuind, robind și omorînd 
tot ce le ieșea viu în calea 
lor și s-au dus de unde 
au venit. Urieșii noștri 
s-au întors la vetrele lor, 
unde au găsit scrum, ce
nușă și grohote de bolo
vani. Atunci au băgat ei 
de seamă că nu cetățile 
de piatră, ci tot codrul și 
muntele este mai cu scu- 
teală la vreme de primej
die. S-au apucat, atunci, 
în grabă, să-și închelbe 
case și cioiuguri din 
lemn... Atît din povesti
rea legendei.

Atragem atenția 
pra unor cuvinte 
vechi pe care le-am
tat pentru a respecta „co
loarea" locală a legendei.

La început am conside
rat legenda „grohotelor" 
o poveste ca toate poveș
tile, dar bătrinii, care le 
povesteau, insistau cu a- 
tîta convingere de j)ărea 
a fi fost de față la eve-

asu- 
jiene 

no-

lui nea

Microfoileton

Q
Și al tovarășei Po

pescu... ■ -

nimente și m-au determi
nat să-i dau mai multă a- 
tenție. Am cercetat pe 
teren și am observat că 
grohotele erau așezate în- 
tr-o anumită ordine, că 
în jurul lor erau săpate 
galerii și canale pentru 
aducție de apă de ia iz
voare. în ruine s-au gă
sii oseminte umane, un 
solz din tunica unui luptă
tor, un tezaur etc. în fața 
lor nu mai puteam avea 
nici o îndoială ; iscusința 
și mîna omului se vedea 
peste tot. Analizând lu
crurile am ajuns la con
cluzia că ne aflăm în fa
ța unor obiective militare 
antice și că „cetățile urie- 
șilor" din legendă au fă- 

.cut parte din sistemul 
de apărare dacic, care le
ga cetățile din munții O- 
răștiei de la Costești, Bli- 
daru prin Banița și masi-

. vul Paring.'
După aceste „grohote", 

pînă acum identificate, se 
pot cunoaște două . rîn- 
duri de forturi. Ele sînt 
orientate de la poalele Pa- 
ringului spre nord-vest, 
la o distanță de circa doi 
kilometri între ele si ur
mează cursul apelor Jieț 
și Maleia pe ale căror te
rase stingi sînt așezate.

S-a emis — cu ușurință 
— părerea că enorma can
titate de piatră ar fi fost 
adusă aici de ghețari. 
Teoria cade.

Situația actuală a „gro- 
hotelor" este următoarea: 
în anii 1960 s-a înființat 
cariera de exploatare a 
pietrei, care era gata a- 
dunată și concasîndu-se a 
fost folosită Ia întreprin
derile miniere. Nu toată 
piatra a fost transporta
tă. Parte din ea, în spe- 

blocurile, care nu ce- 
concasorului, au ră- 
pe loc mărturie.

(va urma)
Prof. M. JIANU

Un bizar, dar frumos, 
fenomen atmosferic s-a 
produs, recent, în zona ca
pitalei mexicane, Ciudad 
de Mexico : o ploaie de 
stele denumite „liriade" — 
scrie agenția Prensa Lati
na. Potrivit informațiilor 
furnizate de directorul Pla 
netariului „Enrique Erra“ 
aj Institutului politehnic na 
țional, acest fenomen as 
tronomic a putut fi obser
vat, fără să fie nevoie 
se recurgă la lentile speci 
le, în nopțile de 20, 21 și 
ale lunii aprilie.

Această „ploaie de stele" 
este vizibilă, în primul mo
ment, ca o „aversă" de ste
le căzătoare, urmată ime
diat de alta, apoi cerul 
pare traversat de un e- 
norm ansamblu de corpuri 
luminoase. Toate stelele din 
care se compune această 
ploaie par să vină din ace
lași punct, cunoscut in as
tronomie sub numele de 
„punct radiant". Se consi
deră că, în aceste momen
te, stelele provin din con
stelația Lirei.

Aceasta explică originea 
numelui „liriade" dat stele
lor din „ploaia" semnalată 
la Ciudad de Mexico.

După cum relatează a- 
genția UPI, la Melbourne 
(Australia) două persoane 
înarmate și mascate au a- 
tacat hotelul Sheraton. 
După ce au spart ușa cu 

' un baros, cei doi răufăcă
tori l-au prins pe directo
rul hotelului, atras de zgo
mot în hnl, l-au legat și

Cititorii fotografiazăCititorii fotografiază

l-au luat cu ei fntr-o 
meră. CurXnd însă, alți doi 
indivizi înarmați cu puști 
mitraliere au pătruns în 
hotel pentru a elibera vic
tima. Clienții au fost cu
prinși de panică, dar s-ău 
calmat imediat ce au aflat 
că nu era vorba decît de 
un banal... antrenament al 
paznicilor.

CRONICĂ RIMATA -Totul ca-n filme

— Să trăiți tovarășu’ 
șef...

Plecăciunea exagerată 
făcută de funcționarul A- 
nescu denotă faptul că 
vrea să aranjeze ceva. Șe
ful înțelege. Se făce că 
nu-1 vede. încet, încet A- 
nescu se îndreaptă din 
spate :

— Știți am venit să în
treb...

— Unde e fila de plan? 
Șeful e un bun psiho

log. Știe bine că Anescu 
a pierdut fila. Ba a făcut 
demersuri la centrală să-i 
trimită alta. întrebarea e 
o armă tactică. Fruntea 
lui Anescu pierde iar din 
altitudine. Trunchiul face 
cu linia picioarelor un 
unghi obtuz, din ce în ce — g văr primar cu a-

tacantul Iepurescu 
geter în „< 
economistul Dobîndă, ne- 
poiiu IUI nud nuicucuiiim.. 

Fața șefului se însenină. 
— Nepotul lui nea Ha- 

ralambie spui ? Asta e în- 
tr-adevăr o calitate. Dar 
ce știe să facă ?... De fapt 
e de prisos. Dacă e nepo
tul lui Haralambie cu si
guranță știe să facă ceva. 
Să... treacă mîine pe-aici. 

tovarășului
Valeriu âUTULESCU

mai mic.
— Știți am venit...
— Bineînțeles că știu, 

devreme ce stai în fața 
mea.

— Am venit să vă rog 
să-l angajați pe Popescu.

— Cine-i acest Popescu?
— E un om de...
— Nu fi impertinent. 

Sînt convins că n-ai ve
nit să mă rogi să angajez 
un cal.

— E fiul
Popescu.

U m o r
Sătulă de boacănele mi

cuțului nepoțel, în timp 
ce introducea o SC> iscare 
în cutia poștală, bunica Iși 
zice :

■— Of 1 Am ajuns < prea 
repede bunică, nici măcar 
nu am ieșit la pensie.

Dar cînd ajunge acasă 
și-și caută piaptănul în po
șetă, găsește o scrisoare 
pe care tocmai o „expedia
se",

— Ce-am expediat to
tuși ? se întreabă. Pentru 
elucidarea situației, face 
de pază lîngă cutia poștală 
pînă vine factorul poștal 
să ridice corespondența.

— Aș vrea să revăd o 
scrisoare pe care am in

trodus-o mai înainte în cutia 
. poștală, îi spune factorului.

Dar stupoare. „Scrisoa
rea" în cauză se dovedește 
a fi abonamentul de auto
buz. Nepoțelul care asista
se la scenă, își zice : -

— Of 1 of ! Săraca ! A 
ajuns prea tîrziu bunică.

D.K. GALÂȚAN, * J 

Petrii» ț

ÎNARMAT ȘI FOARTE PERICULOS, 
era „băiatul**, cînd se îmbăta,
dar prea tîrziu, CU LACRIMI PE OBRAZ, 
acum are timp pentru a cugeta.
,'TOATE mi se intimpla numai mie** 
(Prin fapte nu îți afli motivarea
SA NU-ȚI FACI PROBLEME Șl VISE, 
deocamdată INSTANȚA...

AMINA PRONUNȚAREA). 
„Oh, CINE IUBEȘTE ȘI LASĂ! 
își zise soțul, pus pe gînduri, 
DACA E DIVORȚ, DIVORȚ SĂ FIE!“. 
(Și totuși sînt PREA TINERI PENTRU 

RIDURI).
Mircea ANDRAȘ

Copilul vecinului mi-a spart un geam, 
cu ce, numai el cred că o fi știind.
Cînd l-am surprins, mi-a spus: „Hai, nene, 
ALEARGĂ DUPĂ MINE CA SÂ

TE PRIND
Un student, ce părea INOCENTUL 
a rămas un EXAMEN, afară.
II așteaptă O VACANȚA TRAGICA 
dar el a spus: „VOM MAI VORBI

LA VARA-,
„FERICIREA DE A NU FI PRIMUL, 
si_a spus el, nemaigăsind cuvinte, 
IMI SARE ȚANDĂRA, dar ce să fac ? 
VIAȚA MERGE TOTUȘI ÎNAINTE...“.

0

Te dau afară măga- i
.. (șeful s-a făcut ro-’

cu |

m-a i 
șe-1

i. De) 

prost I
------ ești în realitate ?A — - -Spune-mi, ce este acești ni?te arale Și „simte", așa 
Popescu ? Ce știe să fa-’ 
că ? 1

— E cumnat cu docto-^ 
rul Pară (șeful duce mî- l 
ng la frunte). ?

cu a- ; 
epuiescu (gol- ' 
,C“), prieten cu ) 

potul Iui nea Haralambie. J

rule.., 
șu).

— E văr din frați 
îndrăznețul.

— Să n-aud. Ăla 
făcut praf în ultima 
dința.

— E...
— Ascultă Anescu, 

ce vrei să pari mai 
decît <

Literatură de anticipație rajltOril
s-ar fi întîmplat, de parcă AU fost luațî drept vrăji

tori, bieții de ei.
— Iată, Diana și Ril, No

ra, soția mea, e psihofizi- 
cian. Știu că nu înțelegeți 
nimic din cele ce vi se în- 
timplă, dar nu fiți îngrijo- 

vă

So-Zgomotele încetară, 
sea condamnata.

— Gurile rele spun 
nici fratele ei nu e 
breaz, continuă guralivul, 
el a descoperit în pămînt

că 
mai

zice el, acolo unde zace 
fierul.-,

— Radiestezie, murmu
ră Dorin ca pentru sine. Ca
pacitatea de a percepe un 
cîmp magnetic.

Apoi se adresă tînărului. 
—- Ascultă I Tu-1 cu

noști pe fratele vrăjitoarei?
— Sigur ! Uite-1 I E cel 

care se furișează pe acolo, 
prin spatele tarabei.

— Atunci eu te părăsesc, 
îi replică grăbit Dorin și 
se pierdu 
mulțime, 
celuilalt 
năucit.

Iși croi cu greu 
pînă la tarabă.

— Cine ești tu ? îl 
treabă blind.

— Ril, îi răspunde 
văind băiatul, surprins 
ascunzătoare de acest străin 
neobișnuit, căzut din altă 
lume, dar care îi voi bea 
limba.

cu viteză prin 
spre stupefacția 

care rămăsese

drum

în-

ȘO- 
în

— Am auzit că ai fi fra
tele Dianei.

Tânărul se întoarse ca o 
sfîriează, vrînd s-o ia la 
picior. Dorin știa cu preci
zie ce avea să urmeze, așa 
că-1 imobiliză puternic de 
braț, înainte de a între
prinde ceva.

— lasă asta, hai s-o sal-* 
văm pe Diana I

— Dar... cum ? Tu nu 
crezi la fel ca restul lumii, 
că. e... .

— Nu sînteți vrăjitori de 
fel, replică sec Dorin. Ți- 
ne-te tot timpul în urma 
mea...

Rugul începuse să ardă.
Ajunse în fața mulțimii 

care-șî comutase la un 
moment dat atenția asupra 
lui. Desfăcu o clapetă a 
salopetei, dînd la iveală a 
rozetă. Un obișnui! inacti
vator psihic. îl programă 
pe generator amnezie. Pen
tru cite va clipe, viața 
cremeni. Doar rugiți 
nua să osnimi
getind 
i nsă.

După 
îh cern

- reveni

execuția avusese intr-ade
văr loc...

★
Ușa rulă silențios în pe

rete. în deschizătură apăru 
Dorin.

Ridică scîrbit din umeri. rați‘. Aici nimeni nu
—— Eh, o mică eroine în vrea răul, nu vă vot* arde

direcționarea fluxului de pe rug. Nora e cea mai în 
bioradiații. In loc să ajung - -
în Asia, am nimerit în Eu
ropa secolului XVII. Dă-ți 
seama 1 Inchiziția, catoli
cii ard pe rug eretici, vră
jitoare. Un fanatism revol
tător. Apoi, adueîndu-și 
brusc aininte, se întoarse 
și făcu un gest de chema
re cu mina, intrară speriați 
Diana și Ril. La apariția 
lor, Oana rămase cu gura 
căscata.

Articulă, biibiindu-se,
-- Ci... cine sînt EI ?
Rubinul sîngeriu al me

dalionului de ia gîtul No- 
rei început să pîlpîie. Do
rin se -*•‘-••"•‘■-a să explice,

bioradiații. In loc să ajung

contorul psi
CÎMP. Aqî 
copii în zest

BIO- 
Sînt doi- 
a, nu ?

măsură să vă explice 
nu sînteți vrăjitori, 
asta mîine cînd veți 
noaște multe alte ‘ 
interesante. Iar ea e fiica ; 
mea. Oana. Nu sînteți de- i 
cit cu trei, patru ani mai | 
mari decît ea.

Dacă veți -fi de a- 
: Cord, veți fi preda ți Insti
tutului de perfecționare al 
fenomenelor psi. Dacă nu, 
vă voi duce înapoi în lu
mea voastră. Cum veți 
dori.

— Vezi că a ieșn pînă la 
urmă așa cum ți-ain suge
rat eu ? Te-ai întors și ai 

.să vezi transmisiunea i 
direct. Meteoritul mai poa
te aștepta un pic, * zîmbi 
Oana.

i ' Sfîrșit

că 
Dar 
cu- 

lucruri

i

Sonia Hozu KORJPOȘ
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11.45 Lumea copiilor. 12.40
Telefilmoteca de ghioz
dan. Pistruiatul. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumi
nical (parțial color). 17 00 
Telesporți Aspecte trans
mise direct de la Campio
natele internaționale de 
atletism ale Rornâniei 
18,25 Călătorie prin Por
tugalia. 18,45 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal (parțial 
color). . 19,20 Ctetarea
României. Emisiune de

Cascado- cîntece și versuri patrio
tice cu formații artistice 
muncitorești. 19 50 Film 
artistic. Trandafirul gal
ben. (color). Premieră TV. 
Producție a Casei 
filme Cinci.
doscop muzical
21.45 Telejurnal 
color).

Mesajul adresat 
de președintele 

Adunării 
Generale a O.N.U.

participanțiior 
la reuniunea 
de la Londra

NAȚIUNILE. UNITE 
(Agerpres). T 
adresat participanțiior la 
reuniunea de la Londra a 
principalelor șapte țărf oc 
cidentale industrializate, 
președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Jorge II- 
lueca, s-a pronunțat în fa
voarea relansării negocie
rilor Nord-Sud. El a cerut 
țărilor industrializate să ia 
în considerare Posibilita
tea angajării unui dialog 
Nord-Sud la nivel înalt — 
relatează agenția France 
Presse. Jorge Illueca a a- 
preciat că un asemenea gest 
ar fi încurajator pe plan 
internațional Și ar cores
punde cererilor pe care ță
rile lumii a treia le-au for
mulat în perspectiva aces
tei reuniuni.

în calitate de președinte 
al Republicii Panama, 
J o r g e I 1 1 u e ea, 
s-a asociat mesajelor adre
sate conferinței d î la Lon
dra de alți șefi de stat din 
America Latină, în care se 
evidențiază cu prioritate 
necesitatea unor măsuri ur
gente pentru soluționarea 
echitabilă a problemei da
toriilor externe ale țărilor 
latino-americahe și ale ce- 
lor în curs de dezvoltare, 

‘ în general. ■ /■■■■'

FILME
10 iunie

PETROȘANI — 
iembrie : Naufragiul;iembrie: Naufragiul; U- 
nirea : Melodii la Costi- 
nești; Parîngul: Secretul 
lui Bachuș.

LQNEA : Drumul spre 
victorie, I-II.

ANINOASA 
rul Hooper.

VULCAN — Luceafărul:
Dragostea și revoluția.

LUPENI — Cultural : 
Afacerea Pigot.

URICANI: De dragul
tău, Anca. - :

I 
I
I
I
I
I
I 
I
II 
I
I

a subliniat că -documentul 
românesc — prin orienta
rea sa fundamentală și 
prin substanța multora din 

măsurile propuse — abordea
ză sarcinile Conferinței în 
mod echilibrat. Șeful dele
gației Greciei a scos în e- 
vidență ca un element im
portant punctul del vedere 
al țării noastre, potrivit că
ruia toate propunerile pre
zentate la Conferință tre
buie să fie examinate și că 
a sosit momentul să 
treacă la o nouă fază, 
activă și fructuoasă a 
crărilor reuniunii.

lui de formulare a măsuri
lor ce urmează a fi adop
tate pentru întărirea încre
derii și securității în Eu
ropa. ’ .

Propunerile și activita
tea României fac, în con
tinuare, obiectul unor apre
cieri pozitive din partea 
delegațiilor altor state. Șe
ful delegației Turciei a 
exprimat părerea că docu
mentul propus de țara 
noastră reprezintă o contri- 

activițatea 
Conferinței. O opinie simi
lară a exprimat și repre
zentantul Iugoslaviei, care

STOCKHOLM 9 (Ager
pres). Lucrările conferinței 
de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare 
în Europa se desfășoară, în 
ultimele zile, pe două pla
nuri. în ședințele plenare 
a continuat, într-un mod 
mai activ, schimbul de pă
reri asupra propunerilor 
aflate în atenția conferin
ței, printre care cele ale 
României. Simultan, în

• contacte și convorbiri ne- buție utilă la
oficiale se caută o formulă 
general-acceptabilă pen
tru organizarea negocieri
lor și începerea procesu-

se 
mai 
iu-

___  9
Într-Un mesaj

Acțiuni în 
favoarea păcii

BONN 9 (Agerpres). în 
apropierea bâzei militare a- 
mericane de la Mutlangen, 
unde au fost amplasate ra
chete „Pershing-2“, paci- 

’ fiștii vest-germani au ins
talat, sîmbătă, o „tabără a 
păcii". După cum a decla
rat Jo Leinen, membru al 
Comitetului de coordonare 
a mișcării pacifiste din 
R.F.G., acțiunea este pro
gramată să dureze pînă la 
14 iunie. La ea iau parte, 
pe lîngă reprezentanți ai 
mișcării pentru pace din 
R.F.G., membri ai Partidu
lui Social Democrat și ai 
Partidului Ecologist.

LISABONA 9 (Agerpres). 
Sub deviza „Pentru pace 
și viață, Nu armelor nu
cleare J“, la Lisabona s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările 
Adunării pentru pace, or
ganizată din inițiativa Con
siliului portughez al păcii 
și colaborării. Participan- 
ții — reprezentanți ai unor 
organizații obștești, paci
fiste, sindicale, studențești 
și religioase —- vor elabora 
un plan vizînd intensifica
rea acțiunilor mișcării pen
tru pace portugheze, împo
triva pericolului unui răz
boi nuclear.

★ .< g
ROMA 9 (Agerpres). 

„Pentru 6 zonă denucleari- 
zată în Alpii italieni" — 
sub acest apel s-a desfășu
rat o amplă campanie de 
strîngere de semnături în 
regiunea italiană Trentino- 
Alto Adige. Documentul 
a fost semnat de autorită
țile locale, precum și 
numeroși reprezentanți 
vieții politice a țării.

Vizita premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze 

în Danemarca
COPENHAGA 9 

preș). Convorbirile 
.șurate la Copenhaga între 
primul ministru al — 
mareei, Poul Schlueter, 
premierul Consiliului 
Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, aflat în vizită ofi
cială în capitala daneză, 
s-au concentrat asupra re
lațiilor bilaterale și a pro
blemelor internaționale de 
interes reciproc —- relatea
ză agenția China Nouă. A 
fost subliniată utilitatea

(Ager- 
desfă-

Dane-
Și

de

contactelor și a schimburi
lor de vizite dintre condu
cătorii celor două țări, ex- 
primîndu-se dorința comu
nă de a dezvolta cooperarea 
economică și tehnico-știin- 
țifică dintre Danemarca șl 
China. Interlocutorii 
fost, de asemenea, de 
cord asupra unei serii
probleme internaționale 
discutate.
; Premierul danez a’ accep

tat invitația de a face o 
vizită în China.

au 
a- 
de
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ilor externe, în special cele ale țărilor 
din America Latină;

Joi, 14 iunie
’ — Alegeri pentru noul Parlament

vest-european;
— Organ consultativ al CEE — în Ma

rea Britanie, Irlanda, Danemarca și O- 
landa;

Sîmbătă, 16 iunie
— Ziua națională a Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord (Săr
bătorirea oficială a zilei de naștere a 
reginei Elisabeta a Il-a);

— Ziua internațională de solidaritate 
cu popoarele luptătoare din Africa aus
trală — Ziua SOWETO (în memoria vic

timelor represaliilor rasiale de la Soweto).

Duminică, 17 iunie
— In R.P. Polonă au loc alegeri în 

consiliile populare;
— Vizita la Tokio a primului .ministru :: 

portughez, Mario Soares (17—21).:

(AGERPRES)

— Moscova — Consfătuirea economică 
la nivel înalt a țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc (la 
jumătatea lunii iunie a.c.);

Luni, 11 iunie
— Vizita oficială în Spania a preșe

dintelui Argentinei, Râul Alfonsin (11— 
15); .....AU ■■

— Primul ministru japonez, Yasuhiro 
Nakasone; va avea : la Londra convor
biri cu primul ministru britanic, Mar
garet Thatcher;

Marți, 12 iunie
— Vizita în Israel a secretarului ge

neral al O.N.U., Jăvier Perez de Cuellăr;
— La Taif, în Arabia Saudită, are loc 

Con-întîlhirea miniștrilor 
siliului de cooperare

Miercuri, 13 iunie
— Vizita la Roma

de externe ai 
al Golfului;

Con-
Zhao

a premierului 
siliului de Stat ai R.P. Chineze, 
Ziyang (13—16);

— La Caracas se deschide Simpozionul 
internațional consacrat problemei datori-

DIN NOU ALCOOLUL

auto-trac- traficului rutier și-au fă-
J- la cut datoria, dar condu

cerea cooperativei nu are 
nimic de spus ?

conducătorul . •___ ____ _
torului 41 HD 612 de la 
C.F.R. (Nicolae Adam). 
Toți au fost sancționați 
cu amendă de 500 lei, iar 
permisele de conducere

ve-

I

11 iunie
PETROȘANI — 

iembrie : Bocet vesel; U- 
nirea : întîmplare la fil
mare ; Parîngul: Afacerea 
Pigot.

LONEA: Am fost 
cini.

VULCAN — Luceafărul: 
S-a întîmplat lîngă Ros
tov.

LUPENI — Cultural : 
Tatăl reginei.

URICANI : Acolo, 
poteci nevăzute.

de
21,25 Calei- 

(color). 
(parțial

I
I
I
I
I

7 No g 11 iunie
20,00 Telejurnal 

color). 20,20 Marea
(parțial 
i epo

pee revoluționară — Arc 
ve- peste timp.-11 iunie '48 

— 11 iunie ’84. 20,40 Iz
vor al puterii noastre. 
Cîntece și versuri patrio
tice și revoluționare. 21,00 
Pentru vigoarea și tinere
țea națiunii. Copiilor, gri- 
ja și dragostea noastră 
permanentă. 21,10 Tezaur / 

folcloric (color). 21,40 Stpp- ; 
cadru pe mapamond (co- 1 
lor). 21,55 Orizont tehni-/ 
co-științific. 22,20 Tele
jurnal (parțial color).

pe

I
I
I 
I
I 
I
I

I
L1

TV
10 iunie

8,30 Teleșcoală. 9,00 
manahul familiei. 9,30 De
strajă patriei. 10,00 Viața 
satului (parțial color). 
11,15 Muzica pentru toți

Al-

LUPENI
I. F. A. VISCOZA

școlarizează absolvenți a 8 clase priq. Liceul de 
chimie industrială nr. 2 Lupeni, în anul școlar 
1984—1985, în treapta I, profil mecanic și profil 
chimic, și absolvenți a 10 clase la școala profe
sională în meseriile : operator chimist, mecanic 
mașini și utilaje, prelucrător prin așChiere, e- 
lectrician, electromecanic.

- Cei interesați se pot adresa pentru informa
ții, la secretariatul liceului din Lupeni, strada 
Viitorului nr. 2.

Mica publicitate
T'M.

Și în această săptămî- 
nă s-au mai găsit cîțiva 
conducători auto care au 
ignorat regulamentul de 
circulație și s-au urcat 
la volanul autovehicule
lor sub influența băutu
rilor alcoolice. Aceștia Se 
numesc loan Daitia, (con
ducător auto la Autobaza 
de transport a C.M.V.J;, 
pe autobasculanta 31 HD 
4606), Vasile Doroftei (2 
HD 1760), Gheorghe Se
bastian (21 HD 3346), am
bii de la U.M.T.C.F. și

le-au fost reținute în 
derea suspendării.

fara foaie
DE PARCURS

8In dimineața zilei de 
iunie, conducătorul auto 
Nicolăe Magar de la Co
operativa „Unirea" din 
Petroșani a fost găsit Cir
cuited fără foaie de par
curs pe ziua respectivă, 
iar autocamionul 21 HD 
2234 fusese transformat 
în „taxi". Cei care ve
ghează la desfășurarea

RECOMANDĂRI
■ Vremea instabilă ca

re persistă și în Valea 
Jiului, obligă pe condu
cătorii auto să adopte o 
manieră de conducere 
preventivă, pentru evita
rea evenimentelor rutiere, 
înainte de plecarea în 
cursă trebuie verificate 
instalațiile de spălare a 
parbrizului, de dezaburi- 
re și să se folosească 
ambele ștergătoare de par
briz.

■ Atît în localități cît 
șt in afara lor trebuie

respectată viteza legală și 
cea înscrisă pe indicatoa
rele de circulație.

*
Duminică, 10 iunie a.c. 

este permisă circulația 
autoturismelor proprieta
te personală înmatricu
late sub număr FARA 
SOȚ.; , .

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici

piului Petroșani 
Biroul circulație
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Tonta ȚAȚĂRCĂ.

. CU prilejul împlinirii 
vîrstei de 18 ani, părinții 
și sora doresc dragei lor 
Cojocaru Daniela, sănăta
te, fericire și îndeplinirea 
tuturor dorințelor. (2108)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Ardelean Ion, elibera
tă de Institutul de mine . 
Petroșani. O declar nulă. Ifulă. (2107) 
(2112) .•

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pa nu
mele Tudose Constantin, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. 0 declar 
nulă. (2113)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 2583, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2109)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă «periodice) pe nu
mele Bojincă Ion și Bălăci 
Dan, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (2111)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 471, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar

ANUNȚURI

PIERDUT legitimații: bi- '. 
bliotecă și periodice nu- 
merele 2820 și 147, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm nu
le. (2106)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coman 
DumitrU, eliberată de I.P.L. 
Deva, secția mobilă Petrila. 
O declar .nulă. (2114)

DE FAMILIE

FAMILIA anunță dispariția celei care a fost o bună 
soție, mamă, soacră, bunică și străbunică

SVOBODA ELISABETA
Inmormintarea, luni, 11 iunie ora 16, din strada Da

cia Petroșani. Nu o vom uita niciodată. (2115)

FAMILIA Krausz, amintește, că la 12 iunie se împli
nește un an de cind ne-a părăsit

KRAUSZ MARIA MATILDA
Neuitata noastră mamă și bunică. (2110)

Redacția și administrația i Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane; 41662, 
secretariat, 41663, 42464 secții.
Tiparul: Tipogrofia Petroșani, str, N. Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365. 


